União das Freguesias de Oliveira São Paio São Sebastião
União das Freguesias de Oliveira São Paio São Sebastião

BOLETIM
INFORMATIVO
Junho / 2015
Ano III Número 4
Índice
Associação Vencedores de
Cancro Unidos pela Vida

2

Oratório do Senhor da Boa
Esperança e Boa Sentença

2

Rua Padre Gaspar Roriz

3

www.cidadeguimaraes.com

3

Canídeos

4

Dia da Freguesia

4

Jogos da Comunidade
A nossa Equipa maravilhosa

4

III Passeio de bicicleta
Policiamento de proximidade

4

Freguesia: Poder autárquico de proximidade
Enquanto autarca, a nível de freguesia, tenho ao longo dos últimos dez anos, sempre norteado a minha actuação em 4 eixos estratégicos: Apoiar (as pessoas); Desenvolver (a freguesia no sentido do
garante da qualidade de vida e do bem-estar dos que nela habitam); Relacionar (todos os interesses,
vontades, compromissos, ideologias, a bem da democracia local); e, por último, mas não menos importante, Inovar (com novos projectos, desafios e soluções que distingam a freguesia mas que sejam
uma mais valia para todos). Esta vontade de fazer e fazer bem só existe porque acredito muito na
democracia local. O desenvolvimento de uma autarquia faz-se em consenso, por isso mesmo, como
autarca tenho procurado entre as ideologias de uns e as inquietudes e vontades de outros, gerir
compromissos e interesses com uma única finalidade – uma freguesia próxima dos cidadãos que
corresponda às suas necessidades. A democracia precisa do empenho de todos nós.
Ativar a Cidadania continua a ser, em dois mil e quinze, o objetivo e a estratégia do mandato.
Procurar com criatividade e energia mobilizar todos os cidadãos para os desafios do futuro e do presente, fazer com que cada um sinta que pode e deve contribuir para o destino coletivo.
Numa época, ano após o programa de resgate financeiro ter terminado, num momento em
que as Freguesias enfrentam inúmeros obstáculos, a sustentabilidade é um princípio fundamental na
gestão autárquica, no qual temos sido rigorosos e cumpridores. Contudo, a missão da União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião para dois mil e quinze vai mais longe: centra-se na
prestação de um serviço público de qualidade baseado no planeamento, na coordenação e na gestão
eficiente dos recursos disponíveis, tendo como objetivo central a participação ativa dos cidadãos, o
desenvolvimento económico e social, bem como a melhoria da qualidade de vida e segurança dos cidadãos que residem, estudam e trabalham na área da União das Freguesias de Oliveira, São Paio e
São Sebastião.
Um convite: Participe, participe nas Assembleia de Freguesia, participe nas reuniões do
Executivo, participe nas várias actividades promovidas, apresente o seu ponto de vista. Interfira. Colabore. Atue.
PORQUE A FREGUESIA SOMOS TODOS NÓS!
O Presidente de Junta
(Rui Porfírio)

CANDEEIROS APAGADOS
Se na sua Rua existem candeeiros apagados
ou intermitentes, não hesite ligue para

253 414 667
Comunicando o número de porta que se
encontra em frente a esse candeeiro.

https:/www-facebook.com/ufguimaraes

HORÁRIOS
Secretaria da Junta de Freguesia

Segunda a Sexta-Feira
Manhã - 10h30 às 13h00
Tarde - 15h00 às 19h00
Apresentações quinzenais IEFP

Manhã - 09h30 às 13h00
Tarde - 14h30 às 17h00
Espaço Internet

Manhã - 09h30 às 12h30
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ASSOCIAÇÕES — Associação Vencedores de Cancro Unidos Pela Vida
Associação Vencedores de Cancro Unidos Pela Vida
Fundada - 13 de Janeiro de 2012
Morada, Rua D. João I, nº150 R/C
É uma Associação sem fins lucrativos e que pretende que doentes e seus familiares tenham um apoio na luta contra o Cancro.
Os objectivos da associação são os seguintes:
a) Alertar o público em geral para a necessidade de fazer o rastreio e prevenção como
forma privilegiada de detecção do cancro e fazer campanhas de sensibilização nesse
sentido;
b) Contribuir para o afastamento dos medos associados à possível descoberta da doença;
c) Reforçar o espírito de solidariedade e de trabalho de voluntariado;
d) Organizar palestras médicas e outras, nas quais poderá intervir, dando o seu testemunho pessoal, um vencedor ou vencedora da doença;
e) Trabalhar em parceria com outras entidades para promover campanhas de sensibilização e prevenção da doença oncológica;
f) Fornecer à população em geral informações sobre as actividades e serviços prestados pelas organizações e
instituições vocacionadas para a luta contra o cancro, designadamente da Liga Portuguesa Contra o Cancro;
g) Angariar fundos para o apoio ao doente oncológico e para a investigação da cura do cancro;
h) Estabelecer relações com quaisquer organizações nacionais ou internacionais, com elas acordando formas de
cooperação consentâneas com o seu objectivo social.
Telefone 253 519419
E-mail associacao.vcupv@gmail.com
Origem: https://www.facebook.com/AssociacaoVCUPV/info?tab=page

Faça-se sócio desta Associação

PATRIMÓNIO - Oratório do Senhor da Boa Esperança e Boa Sentença
Oratório do Senhor da Boa Esperança e Boa Sentença, na rua de Vila-Flor,
noutro tempo rua de Relho; ignora-se a fundação. Teve uma restauração em
1754, promovida pelos habitantes da rua, outra em Maio de 1875, por iniciativa
de Luciano Joaquim da Costa, coadjuvado pelos vizinhos e outros devotos. Depois
desta foi solenemente benzido a 4 de Junho do mesmo ano.
Ao longo dos tempos os moradores foram preservando este oratório e em
1962 realizaram obras de restauro. Possui as medidas de 1,98 de altura e 1,20
de largura com uma grade de duas abas que funciona como uma porta. No ano
de 2013 um grupo de moradores e amigos do oratório constituíram-se em Irmandade com o
objectivo de promover a tradição e fraternidade comprometendo-se todos os anos a festejar
no primeiro Domingo de Setembro.
Origem: Oratório do Senhor da Boa Esperança e da Boa Sentença da Rua de Vila flor da Vila de Guimarães de Fernando C. Miguel—2013
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TOPONÍMIA — Rua Padre Gaspar Roriz
Nasceu a 30 de Agosto de 1865, o sacerdote morreu a 7 de Março de 1932. Era filho de
José Pedro da Costa Roriz e de Teresa Maria de Jesus de Sousa. Padre Gaspar Roriz é uma dessas
figuras que após a morte viu imortalizada a sua memória em artigos publicados. Foi o autor da
letra do Hino da cidade de Guimarães musicado por Vasco Leão. Apesar das limitações existentes
na época, a edição de 9 de Março de 1932 do Comercio de Guimarães publicou a notícia da sua
morte da seguinte forma: “Faleceu! Os sinos de diversas torres da cidade tocaram à agonia, lenta
e dolorosa, do grande vimaranense que placidamente partia para onde não mais se volta”. “O Padre Gaspar Roriz se não foi grande pelo seu nascimento foi-o pelo muito que fez à sua terra. Espírito jocoso e culto, e inteligência lúcida, era o orador apreciado no salão, e o pregador distinto que
atraía e satisfazia”. “Jornalista de mérito, chegando a ser director e orientador de um jornal, era
sempre cronista oportuno, vivo e mordaz, que teria um nome consagrado se assiduamente se dedicasse ao jornalismo. Não houve conferência solene ou movimento patriótico aonde se não fizesse ouvir o Padre Gaspar, sempre risonho, sempre oportuno e sempre bairrista e patriota. Foi, anos
seguidos, orientador dos seus folguedos. Alma sempre moça e espírito alegre, dava-se bem com
os novos. Revivia os tempos passados”. Pelo Catálogo da Exposição Bibliográfica de Autores Vimaranenses, realizada na Sociedade Martins Sarmento em 1953, ficamos a conhecer essa vertente multifacetada do distinto sacerdote. “Orador sagrado, poeta,
jornalista e autor de diversas peças teatrais. Escreveu vários bandos, recitativos e danças musicadas dos estudantes do Liceu de
Guimarães, nos festejos de S. Nicolau”.
As Festas Gualterianas, celebradas em honra de São Gualter, realizam-se em Guimarães desde 1906, sempre no primeiro fim de
semana de Agosto, com o desfile de carros alegóricos, ponto sempre alto das Festas da Cidade. No ano seguinte, a Marcha voltou a sair à rua, sob a denominação de "Milaneza", promovida por comerciantes em homenagem à Associação Comercial e Industrial de Guimarães, inspirada por Padre Gaspar Roriz, fervoroso entusiasta das Festas Gualterianas, que organizou a iniciativa em
parceria com José Pina.
Na Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento existem as seguintes obras da autoria do Padre Gaspar Roriz: «Um Sonho Oriental»
poesia,1908; «Os dois marçanos» (teatro), 1910; «Oração Fúnebre», 1916 e «Auto da Saudade», 1920.
Origem: www.csarmento.uminho.pt
Wikipédia, a enciclopédia livre

Mantemos a actualização constante do Site da Junta de Freguesia, constituindo uma fonte de informação útil para os cidadãos. Já
é possível requisitar atestados de residência, em formulários, através de: www.ufcidadeguimaraes.com
.

JOGOS DA COMUNIDADE
Mais uma vez a União das Freguesias participou nos
jogos da comunidade, uma organização da Tempo
Livre com o objectivo de promover o convício e a
prática desportiva. A equipa bem orientada e treinada, com o apoio da claque representou magnificamente as cores da União das Freguesias. O nosso
muito obrigado, ao Diretor , Treinador e Jogadores.

DIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OLIVEIRA, SÃO PAIO E SÃO SEBASTIÃO
É uma jornada com participação de várias Associações e Organismos com o
objectivo de promover o intercâmbio entre cidadãos e Associações e com o
intuito de fomentar a cidadania. Dia 22 de Junho é o dia aprovado em reunião
de Executivo e Assembleia, para que ano após ano celebrarmos a cidadania.
Também o nosso tributo aos 162 anos da elevação da Vila de Guimarães a
Cidade. A Rainha D. Maria II assinou a 22 de Junho de 1853 o decreto desse
titulo. Nessa altura só as capitais de distrito tinha essa promoção, sendo Guimarães a primeira.
Contamos com a vossa presença e participação nas várias atividades. Tem sido tradição na sessão solene
entregarmos os troféus e prémios aos
merecidos vencedores
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Alameda S. Dâmaso - Edifício
S. Francisco Centro, 65
4810-286 GUIMARÃES
Tel: 253 414 667
Fax: 253 408 268
Correio electrónico:
geral@ufcidadeguimaraes.com
Coordenadas GPS: N 41º 26’29.62’’/ W 8º

TELEFONES ÚTEIS
Bombeiros Guimarães…………….253 515 444
Hospital Guimarães………………..253 540 330
Hospital Privado AMI……………….253 420 300
Polícia Judiciária …………….………253 255 000
P. S.P. Guimarães…………………...253 540 660
Polícia Municipal…………………….421 421 222
G.N.R……………………………………..253 422 575
Brigada Trânsito …………………....253 262 460
Câmara Guimarães……….………..253 421 200
EDP ……...……………………………….253 005 100
Vimágua ……...………………………..253 439 560

CANÍDEOS
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Os donos cumprem um papel muito importante durante o período de apresentação de um
cão e um gato Entender como eles se comunicam, o que é importante para cada um dos
animais se sentir confortável e não forçar
situações desagradáveis é um grande primeiro passo para criar uma relação harmoniosa
entre essas duas espécies.

www.ufcidadeguimaraes.com

POLICIAMENTO DE
PROXIMIDADE

