
Caras e caros concidadãos de Campo e Sobrado
Chegámos ao final do ano com a sensação de dever cumprido, atingindo os objetivos definidos no 
Plano de Atividades apresentado por este Executivo. Acreditamos numa gestão autárquica respon-
sável, rigorosa  e transparente e, por isso, é com a sensação de dever cumprido que vemos concre-
tizados os compromissos assumidos com a população. 
Continuamos a avançar com o projeto do Centro Cívico, onde já se realiza a feira semanal, pro-
porcionando a todos melhores condições de segurança. Para a conclusão deste projeto, falta ape-
nas a aquisição dos dois terrenos adjacentes, que pretendemos adquirir o mais brevemente possí-
vel.                                                                                                                                        
Os cemitérios da Freguesia continuam a merecer a nossa  constante atenção. Apesar do esforço 
financeiro que estas exigem, pretendemos dar continuidade às diversas intervenções que conside-
ramos importantes e fundamentais para a sustentabilidade destes equipamentos. 
Nos parques de lazer da Lomba e da Gandra as obras estão em execução; continuamos com os 
trabalhos de requalificação dos lavadouros da Freguesia, mais recentemente no lavadouro da Quin-
tã e no lavadouro do Paço; procedemos à colocação de mesas no Parque da Fonte do Roque e à 
construção do passeio e colocação do gradeamento de segurança, em toda a sua extensão.
A defesa do ambiente tem sido um desafio e uma preocupação constante nos nossos objetivos e, 
por isso, promovemos ações de limpeza do Rio Ferreira. Infelizmente, não conseguimos controlar a 
poluição que o atinge a montante e continuaremos sempre do lado da população de Sobrado, que 
tem sido fustigada pelos maus cheiros e proliferação de insetos provenientes do aterro ali instalado. 
Mantivemos a aposta na valorização do movimento associativo com a «Semana das Associações», 
em Campo e com o «Sobrado é Festa», em Sobrado. Comemorámos o 25 de Abril e a liberdade e 
realizámos as tradicionais provas de atletismo. 
No domínio da Ação Social, apostámos no programa «Verão Sorridente» para a ocupação de tem-
pos livres e desenvolvimento de atividades no período de férias das nossas crianças e jovens. Apoi-
ámos as Associações e as IPSSs da Freguesia, colaborando no excelente trabalho que têm vindo a 
desenvolver ao serviço da nossa população. 
Ao nível desportivo, apostámos fortemente no projeto do basquetebol nos seus sete escalões (Mini 
8, Mini 10, Mini 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19 e Seniores) e vamos continuar a apoiar com entusiasmo 
este projeto que se tem revelado um grande sucesso. 
Na área da Educação, mantemos uma relação de proximidade com a comunidade escolar, procu-
rando garantir que as escolas e os alunos disponham de todas as condições necessárias para a 
realização das tarefas educativas e para o seu desenvolvimento pessoal.  
Quero agradecer a generosidade de todas as pessoas e empresas da Freguesia, pelo seu contributo 
na Recolha de Alimentos, que este ano bateu todos os recordes, criando condições para que mais 
pessoas possam ser ajudadas.
Por último, gostaria de deixar uma palavra de incentivo e de coragem para a toda a população da 
Vila de Campo e da Vila de Sobrado para o ano de 2020. É fundamental ter uma atitude positiva, 
resiliente e plena de esperança. O Presidente e o Executivo da Junta de Freguesia de Campo e 
Sobrado trabalharão sempre de forma muito dedicada para apoiar toda a população.
Votos de um ano de 2020 cheio de esperança, saúde e felicidade, onde se concretizem todos os 
vossos sonhos e objetivos.

Um abraço amigo
Alfredo Sousa
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Recolha de Alimentos

A exemplo dos anos anteriores, a Junta de Freguesia de Cam-
po e Sobrado promoveu e desenvolveu mais uma Campanha 
de Recolha de Alimentos.
Uma vez mais, foi muito positiva a resposta de empresas e 
população a esta causa solidária, com a oferta de mais de 4 
toneladas de alimentares. A Junta de Freguesia agradece o 
envolvimento, apoio e contributo de todos. 

Ida ao Circo

A Junta de Freguesia ofereceu uma sessão de circo à popu-
lação. Foi na Sala das Artes, em Sobrado, que a Companhia 
Eddy Circus fez as delicias das crianças, séniores e restante 
população que aceitou o convite da Junta de Freguesia.

Homenagem aos mortos em combate

Em homenagem aos soldados da Freguesia mortos em com-
bate em África, a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado 
descerrou uma placa evocativa daqueles que lutaram e morre-
ram pela Pátria, no Cemitério Paroquial de Campo.

Passeio de Reformados

No passado dia 4 de setembro, a Junta de Freguesia levou a 
cabo o Passeio anual para todos os  reformados e pensionis-
tas da Freguesia. Este ano, o passeio passou pelas cidades 
de  Esposende, Vila Nova de Cerveira e Barcelos. A exemplo 
dos anos anteriores, este foi um dia bem passado para mais 
de 700 participantes. A Junta de Freguesia agradece a todos 
pela sua participação, boa disposíção e convívio. 



Obras nos Cemitérios Limpeza do Rio Ferreira

Apoio aos Bombeiros

Encontra-se concluída mais uma fase das obras de requalifi-
cação do Cemitério Municipal de Campo. Nesta fase, além da 
construção de novas sepulturas, foi requalificado todo o seu 
pavimento, por forma a melhorar e facilitar o acesso e a circu-
lação das pessoas no seu interior.
“Fazer mais e melhor a pensar no futuro.”

Uma vez mais, a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, 
em parceria com a Câmara Municipal de Valongo, Be Water – 
Águas de Valongo e a Lipor, promoveu ações de limpeza no 
Rio Ferreira. O corte de folhosa prejudicial e a recolha de lixo 
diverso depositado nas suas margens foi efetuado por deze-
nas de pessoas que responderam afirmativamente ao convite.

A Junta de Freguesia, sabendo a importância que os Bom-
beiros Voluntários têm junto da comunidade, e a exemplo dos 
anos anteriores, concedeu um apoio financeiro aos Soldados 
da Paz de Valongo. Objetivo: contribuir para a manutenção da 
qualidade e eficácia do seu trabalho no socorro à população.

Comemorações do 25 de abri l

A  Junta de Freguesia de Campo e Sobrado comemorou o 45º 
aniversário da revolução dos cravos de 25 de abril de 1974. A 
cerimónia do hastear da bandeira, com a habitual presença da 
Banda de S. Martinho de Campo, as diversas provas de atletis-
mo e a Caminhada pela Liberdade, fizeram parte do programa 
promovido pela Junta de Freguesia.

Teatro

O Grupo de Teatro da Associação Canários de Balselhas, por 
protocolo com a Junta de Freguesia, levou à cena a peça 
“Uma esmolinha por amor de Deus”, na Casa das Artes, em 
Sobrado.  



Centro Cívico de Campo

Sobrado é Festa

Ao longo dos últimos anos a Junta de Freguesia de Campo e 
Sobrado tem vindo a consolidar o Projeto do Centro Cívico de 
Campo. Com uma área superior a 10 hectares, bem no centro 
da Vila, este projeto consiste num espaço multifunções, desti-
nado à realização da Feira Semanal e a outros eventos, como 
a Semana das Associações. 
O Presidente, Alfredo Sousa, diz estar “encantado por este 
projeto, por não ser um “centro” de betão, mas sim marcado 
pela natureza, com o rio a serpenteá-lo”.
Estando já 60% construído, é necessário ainda a aquisição 
dos dois terrenos adjacentes para a sua concretização e liga-
ção à Quinta do Passal.

Verão Sorridente

O Sobrado é Festa voltou a ser uma realidade.
Em 2019 o programa contou com Sérgio Rossi como cabeça 
de cartaz e incluiu um festival de dança com grupos de So-
brado e o 14º encontro de Folclore, organizado pelo Grupo 
Etnográfico de Danças e Cantares do Norte.
A todos os que de algum modo apoiaram, o nosso obrigado.

De 3 a 28 de julho, a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado 
desenvolveu mais um OTL – Verão Sorridente. Esta iniciativa 
tem como objetivo a ocupação dos tempos livres de crianças 
e jovens no período das férias de Verão e incluiu atividades, 
cultuaris, desportivas, idas à praia, entre outras. A participa-
ção de mais de 200 crianças ditaram mais um ano de sucesso 
desta iniciativa. 



Semana das Associações

A Semana das Associações de Campo é das atividades mais 
mobilizadoras de Campo, com resposta positiva das coletivi-
dades, mas também de toda a população da Freguesia. 
Além da participação das Associações da Freguesia, em 2019 
o programa contou com a atuação da sobradense Yvette Band 
e da Ruth Marlene e sua banda.
Destaque ainda para o trigésimo Festival de Folclore do Ran-
cho Regional de Campo, para o Trail Solidário e o Passeio de 
Cicloturismo, que abriu a Semana das Associações. 
De salientar ainda a homenagem da Junta de Freguesia a Jo-
aquim Oliveira, Presidente da Associação das Coletividades 
de Valongo, sempre disponível para apoiar as iniciativas da 
Freguesia.

Apoio às IPSSs e Associações

Pelo seu trabalho que desenvolvem em prol da comuni-
dade, nas mais variadas áreas, a Junta de Freguesia de 
Campo e Sobrado apoia anualmente as Associações e 
as Instituições Particulares de Solidariedade Social da 

Freguesia.
A Junta de Freguesia agradece a todas o seu contributo, 
trabalho e empenho. 



Obras Diversas/Requalif icações

Lavadouro da Quintã - A Junta de Freguesia de Campo e So-
brado continua com os trabalhos de requalificação dos diver-
sos lavadouros da Freguesia, como é o caso do Lavadouro da 
Quintã. Visto em cima antes da intervenção e em baixo, após 
a mesma.

Lavadouro Fonte Roque - Junto ao Lavadouro de Fonte Ro-
que, foram colocadas mesas com bancos, tornando este es-
paço também uma área de descanso e de lazer.

Parques de Lazer - A Junta de Freguesia de Campo e Sobra-
do prossegue a sua intenção de dotar a Freguesia de espaços 
adequados ao convivio e à promoção da saúde.
Assim sendo, o Parque de Lazer da Lomba, em Sobrado,  
está em plena construção, a cargo da Câmara Municipal de 
Valongo.
As obras do Parque da Lazer da Gandra, em Sobrado, ini-
ciar-se-ão na Primavera, com recursos próprios da Junta de 
Freguesias.

Lavadouro do Paço - O lavadouro do Paço, em Sobrado, foi 
também alvo de intervenção da Junta de Freguesia, com a 
requalificação do seu tanque, colocação de mesa com bancos 
e um painel de informação.

Fontenário Vale Direito - O Fontenário de Vale Direito, em So-
brado, foi alvo de  intervenção por parte da Junta de Fregue-
sia de Campo e Sobrado.  



O projeto de basquetebol 
da Freguesia de Campo e 
Sobrado tem como objetivo 
garantir e valorizar a prática 
desportiva de crianças e jo-
vens. 
Com mais de 90 atletas, dis-
tribuídos por vários escalões 
entre babies e seniores, o 
foco é criar condições de 
acesso à atividade desporti-
va regular, contribuindo para 
a formação e desenvolvi-
mento pessoal, melhoria dos 
índices atléticos e conscien-
cialização de práticas saudá-
veis. 
A componente competitiva 
permite alimentar o gosto 
pela modalidade e motivar 

a continuidade destes atletas 
no projeto, que já alcançou 
resultados desportivos muito 
interessantes como a presen-
ça da equipa sub16 feminina 
na final four da 2º divisão ABP 
e permitiu que a equipa sub19 
feminina se tenha tornado 
vice-campeão da 2º divisão 
ABP.
Pela sua importância junto 
dos mais jovens e de toda a 
comunidade, pelo contributo 
fundamental para o seu de-
senvolvimento pessoal, social 
e desportivo, vamos continuar 
a apoiar com entusiasmo este 
projeto que se tem revelado 
um grande sucesso.

Minibasquete/Basquetebol

Capelas Mortuárias

A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado vai construir uma 
nova Capela Mortuária, em Campo (foto à esquerda). O projeto 
para a sua construção, encontra-se já em execução, faltando 
apenas a cedência do terreno, por parte da Câmara Municipal 
de Valongo, para a sua conscretização. Em Sobrado (foto de 
cima), encontram-se já em curso as obras de requalificação da 
cobertura da Capela Murtuária, com a substituição das placas 
de fibrocimento. 



Postais de Natal 2019/2020
Incentivando e promovendo a veia criativa das crianças das 
escolas da Freguesia, a Junta de Freguesia voltou a organizar 
o Concurso de Postais de Natal.
No concurso de 2019, cujos prémios foram entregues já em 
2020, foram apresentados a concurso mais de 300 postais 
que, pela qualidade dos mesmos, em muito dificultou a tare-
fa do júri.  Participaram as escolas: Azenha, Fijós, Balselhas, 
Paço, Outeiro, Moirais, Retorta, Balsa, Campelo e EB 2/3 de 
Sobrado. À direita, todos os postais premiados. 
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Novo Centro de Saúde de Campo

Após dez anos de empenho da comunidade de Campo, no 
Passado dia 17 de janeiro, foi inaugurado o novo Centro de 
Saúde de Campo pela Sra. Ministra da Saúde, Dra. Marta Te-
mido. 
A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado agradece a contri-
buição da família Pereira Gonçalves, pela doação do terreno, 

e salienta o contributo do então Secretário de Estado,  Manuel 
Pizarro e do Deputado, Fernando Jesus,  no início do projeto.
Nas fotos, um aspeto da cerimónia de inauguração, com Al-
fredo Sousa a usar da palavra e o momento da assinatura do 
Protocolo de cedência do terreno pela Junta de Freguesia à 
ARS, há dez anos atrás. 


