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Passeio a Fátima 

Realizado no dia 8 de julho, o passeio da Junta de Freguesia rumo a Fátima contou 

com a presença de cerca de 270 Macieirenses. 

 
Dia dos Avós 

O Dia dos Avós ficou marcado pela atividade 

do desporto sénior em Santa Maria da Feira. 

 

- Passeio a Fátima 

- Câmara Fora de Portas 

- Cortejos de Oferendas 

- Carnaval 

- Competição BTT 

- Dia da Mulher 

- Dia Mundial da Criança 

- Dia dos Avós 

- A representação da 

freguesia nas Festas de 

São João em Vila do 

Conde 

- Festa de Santíssimo 

Sacramento 

- 1ª Festa da Bifana 

- XIV Feira de Artesanato 

e Gastronomia 

- Iluminação de Natal 

- As Associações 

 

 
Festas do Santíssimo Sacramento 

No dia 1 julho decorreu a grandiosa festividade 

em honra do Santíssimo Sacramento. 

XIV Feira de Gastronomia e Artesanato 
No dia 17, 18 e 19 de agosto devido ao tempo 

que se fez sentir e ao cartaz apelativo que esta 

edição teve, foram centenas as pessoas que 

visitaram os stands de artesanato e se 

deliciaram com os petiscos dedicadas à 

gastronomia. 

 

 
Manutenção do Cemitério 

Todo o cemitério foi lavado e pintado e foi 

disponibilizado novo material de limpeza. 

Foram retiradas as árvores que estavam a 

danificar as campas. 
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Caros Macieirenses! 

 

“Nada do passado da vida se pode destruir... Tudo se pode modificar, para melhor 

reconstruir...” 

 

 Passou pouco mais de um ano que fui eleito Presidente da Junta de Freguesia de Macieira 

da Maia. 

 Posso afirmar que não foram meses fáceis, mas é com orgulho, que juntamente com a minha 

equipa, conseguimos ultrapassar grande parte dos obstáculos. 

 Apesar das dificuldades que são do conhecimento público, conseguimos fazer o melhor 

trabalho ao nosso alcance. 

 O êxito alcançado não foi no investimento de infraestruturas, mas sim no fator de liquidação 

de grande parte das dívidas herdadas e que ainda atropelam o nosso compromisso público. 

A informação detalhada sobre este assunto será disponibilizada na Assembleia de Dezembro 

de 2018. 

 O Executivo desempenhou e continuará a desempenhar as suas funções, sempre com uma 

visão estratégica sobre aquilo que ambiciona e pretende, para melhorar as condições de 

vida dos Macieirenses. 

 Continuaremos a assumir uma posição ativa, na defesa intransigente dos direitos dos 

Macieirenses e, nas suas pretensões de vida. 

 A nossa missão é servir a população, de modo a satisfazer as necessidades que surgem no 

quotidiano, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos nossos habitantes, dentro das 

nossas possibilidades orçamentais e competências legais, com processos que visem um 

serviço público imparcial, justo e transparente. 

 Pretendemos, na medida do possível, concretizar todos os projetos que nos propusemos 

executar e, realizar outros, que nos surjam e nos pareçam de igual modo pertinentes, 

conseguindo assim, satisfazer e dar resposta às necessidades dos Macieirenses e do nosso 

Concelho. 

 É neste contexto de transparência e seriedade que este executivo se revê! 

 O objetivo da Junta de Freguesia que lidero terá sempre o mesmo propósito: - Macieira da 

Maia ser reconhecida como um território dinâmico, atrativo e competitivo, onde cada 

Macieirense tenha orgulho de aqui viver e, onde cada cidadão, que por aqui passa, sinta 

desejo de voltar. 

 Contamos com a colaboração de todos, mesmo todos, na partilha de opiniões e sugestões, 

para que deste modo, possa existir uma verdadeira aproximação entre a Junta de Freguesia 

Macieirense e os seus cidadãos. 

 Contem connosco, porque nós contamos convosco! 

 

 

 

 

Apresento os nossos melhores cumprimentos. 

O Presidente da Junta 

____________________________ 

(Filipe Santos) 

 

Editorial 
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Iluminação de Natal 2017 Carnaval 
Conforme vem sendo habitual, no passado dia 9 de 

fevereiro, a Escola EB1/JI de Macieira da Maia, realizou o 

seu tradicional cortejo de carnaval com o apoio da Junta 

de Freguesia. 

Foi com muito entusiasmo e animação que toda a 

comunidade educativa participou neste desfile. No 

decorrer do percurso as crianças foram motivadas por 

diversos familiares e amigos. 

As crianças exibiram alegremente os seus belos trajes, ao 

som de músicas carnavalescas.  

 

Também os nossos idosos tiveram o privilégio de participar 

no baile carnaval promovido pela CMVC no âmbito do 

desporto Sénior. 

Foi uma tarde bastante divertida. 

Cortejos de oferendas 
Foi com muito orgulho que a Junta de Freguesia contribuiu 

e apoiou os cortejos da nossa freguesia. 

São tradições da nossa terra que se reavivam e unem a 

população em ambiente de harmonia e entreajuda em 

prol de uma boa causa.  

 

Competição BTT 
No dia 15 de abril, Dia Mundial do Ciclista, a Junta de 

Freguesia teve o privilégio de apoiar a 2.ª etapa do 

campeonato de BTT de Vila do Conde que decorreu em 

Macieira da Maia. 

Esta competição está integrada no projeto “Vila do 

Conde, um concelho de BTT 2018” promovida pela União 

de Ciclistas com o apoio da Câmara Municipal de Vila do 

Conde. 

 

Durante o mês de dezembro as iluminações de Natal 

tomam habitualmente conta das ruas das cidades, vilas e 

aldeias do nosso Portugal. 

Em Macieira da Maia, no final de 2017, instalaram-se 

apenas alguns elementos decorativos alusivos à época 

Natalícia, devido à crise que se fazia sentir.  

Em 2018, será certamente uma iluminação mais rica, que 

dará outro encanto à nossa freguesia. 
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Dia dos Avós 

 
Dia da Mulher 

Para comemorar e relembrar o Dia da Mulher, a Junta de 

Freguesia de Macieira da Maia, ofereceu uma flor, às 

mulheres da freguesia que participaram no passeio da 

“Mulher “organizado pela Dª Isabel. Certamente, no futuro 

irão surgir novas oportunidades para que esta oferta se 

alargue a um maior número de mulheres Macieirenses. 

 

Dia Mundial da Criança 

No Dia Mundial da Criança, a Junta de Freguesia teve o 

prazer de oferecer o lanche a todas as crianças da Escola 

EB1/JI de Macieira da Maia. As crianças são o nosso futuro. 

O Dia dos Avós ficou marcado pela atividade do desporto 

sénior em Santa Maria da Feira. 

Uma organização da Junta de Freguesia com o apoio da 

Câmara Municipal de Vila do Conde. 

 

Festas do Santíssimo Sacramento 
No dia 1 julho decorreu a grandiosa festividade em honra 

do Santíssimo Sacramento. 

No domingo celebraram-se as cerimónias religiosas, com 

um significado especial para as crianças que realizaram a 

1.ª comunhão e a Profissão de Fé. 

De tarde, realizou-se a majestosa procissão onde 

incorporaram as crianças, inúmeros figurados, um elevado 

número de homens vestidos de opa e varas de prata, as 

bandas de música e a Sr.ª Presidente da Câmara, 

acompanhada pelo Executivo da Junta de Freguesia e 

pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. 

A Junta de Freguesia agradece às mordomas que tanto 

trabalharam para o sucesso desta festa. 

 

Representação da freguesia nas 

Festas de Sº João em Vila do Conde 

Foi com enorme prazer que aceitamos o convite da 

Câmara Municipal de Vila do Conde para Macieira da 

Maia expor na cidade de Vila do Conde o mastro da 

freguesia. No desfile etnográfico da cidade, Macieira da 

Maia fez-se representar por três mordomas que desfilaram 

com o ouro da freguesia, acompanhadas pelo Rancho 

Folclórico S. Salvador de Macieira da Maia. 

 
 

 
 



 
 
Página 5 Dezembro 2018 ● Edição 1 ● Quadriénio 2017/2021 ● Junta de Freguesia de Macieira da Maia ● (252) 661282 

 

 

Câmara Fora de Portas 

No âmbito da iniciativa “Câmara Fora de Portas”, no dia 

10 de abril, recebemos a visita do Executivo da Câmara 

Municipal de Vila do Conde. Visitamos vários locais da 

freguesia que merecem a nossa especial atenção, tais 

como, a escola primária, várias associações, a igreja, a 

obra da capela mortuária e ainda algumas ruas que 

necessitam de intervenção/melhorias. 

 
Pelas 21 horas, no salão nobre do antigo edifício da Junta 

de Freguesia decorreu uma sessão pública em que os 

Macieirense puderam expor as suas ideias, apresentar 

sugestões e esclarecer as suas dúvidas quer com o 

Executivo da Junta de Freguesia quer com o Executivo da 

Câmara Municipal. Consideramos uma iniciativa louvável 

da Câmara Municipal. 

 

 

Passeio a Fátima 

Realizou-se no dia 8 de julho o passeio da Junta de 

Freguesia rumo a Fátima. Contamos com a presença de 

cerca de 270 Macieirenses. 

Da dinâmica deste passeio ficará certamente o ambiente 

próprio do local, com as cerimónias religiosas no recinto do 

Santuário. 

O almoço oferecido pela Junta de Freguesia foi no “Verbo 

Divino”. Fomos muito bem recebidos e pelo feedback dos 

participantes o almoço estava maravilhoso. 

Na paragem para o lanche, foi visível a satisfação 

estampada nos rostos de quem nos acompanhou. 

É gratificante perceber que com estas iniciativas podemos 

contribuir para proporcionar momentos de felicidade e 

convívio aos Macieirenses. 

Com a promessa da realização dos passeios anuais, este 

evento é com certeza um dos pontos altos pelo que todos 

esperam. 
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I Festa da Bifana de Macieira da Maia 

No dia 21 de julho, realizou-se a 1.ª festa da Bifana organizada pela Junta de Freguesia de Macieira da Maia com a 

atuação do grupo musical “Brinco Baile”. 

 

O objetivo desta festa foi proporcionar momentos de diversão à população e a quem nos visita e promover as 

associações da terra, visto que os stands eram apenas disponibilizadas às associações. 

Todo o lucro obtido com as vendas reverteu a favor das associações pois é prioridade da Junta de Freguesia apoiar e 

ajudar as associações. 

Esta iniciativa foi acolhida com muita alegria e satisfação por parte da população. 

XIV Feira de Artesanato e Gastronomia 

Conforme vem sendo habitual, de 17 a 19 de agosto, o largo de Vilarinho foi palco da IVX Feira de Artesanato e 

Gastronomia.  

Na inauguração contamos com a presenta da Drª Elisa Ferraz que visitou todas os stands, acompanhada pelo Executivo 

da Junta de Freguesia. Devido ao tempo que se fez sentir e ao cartaz apelativo que esta edição teve, foram centenas 

as pessoas que visitaram os stands de artesanato e se deliciaram com os petiscos dedicadas à gastronomia. Foi notória 

a satisfação de quem nos visitou. 

 

Do cartaz constava a atuação da cantora Rafaela Santos no dia 17, do cantor João Norte no dia 18 e o dia 19 de agosto 

foi dedicado ao folclore, terminando a noite com um DJ. 

O 1.º Festival de Folclore organizado pela Junta de Freguesia, este ano foi em homenagem ao Sr. Bernardino Fitas. 

Contamos também com a presença do Grupo de Bombos de Gião que proporcionou momentos de diversão durante a 

tarde de sábado e domingo. Esta edição foi sem dúvida um êxito.  

Agradecemos a todos os que colaboraram na organização deste evento, inclusive todos os participantes e visitantes. 
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Limpeza e Manutenção da Freguesia 

Desde o início do mandato constatamos a falta de higienização e limpeza em muitas áreas da freguesia. 

Temos desenvolvido um enorme esforço para que se possa ter, cada vez mais, uma freguesia limpa e amiga do ambiente. 

Sabemos que ainda nem tudo está bem e que cada um gostava de ver a sua rua sempre limpa, mas esse é um trabalho 

moroso, pelo que vos pedimos alguma paciência. Estamos a esforçar-nos para melhorar. A limpeza das ruas tem 

melhorado significativamente. 

 

Durante este ano, foram limpas ruas que há anos que já não tinham uma intervenção da Junta de Freguesia. As árvores 

da freguesia foram podadas, foi colocado herbicida onde necessário e os bancos de madeira estão a ser restaurados. 

No decorrer do ano 2018 a Junta de Freguesia adquiriu material e ferramentas para os funcionários realizarem as suas 

tarefas, inclusive, duas máquinas de corte, um soprador, pás, vassouras e baldes. Para além disso, a Junta de Freguesia 

também entreviu no cemitério. Foram eliminadas as árvores que se encontravam no cemitério de baixo, porque as raízes 

estavam a infiltra-se nas sepulturas mais próximas, estavam muitos volumosas e sujavam bastante o piso. Foi colocada 

gravilha no cemitério de cima, todo o cemitério foi lavado e pintado e foi disponibilizado novo material de limpeza. 

 
O armazém da Junta de Freguesia também sofreu uma limpeza geral pois era impossível aceder ao espaço devido à 

quantidade de lixo que lá se encontrava.  

A Junta de Freguesia agradece desde já a todos os que nos ajudaram neste árdua tarefa.  

Sendo o Largo de Vilarinho o ex-líbris da nossa freguesia fazemos os possíveis para que a limpeza do espaço seja mais 

frequente, sem nunca descurar os outros lugares da freguesia que merecem sempre a nossa atenção. No Largo de 

Vilarinho foi colocada gravilha junto ao cruzeiro pois a madeira que lá estava já se encontrava bastante degradada. 

 
Em vários lugares da freguesia foram limpas as áreas dos contentores do lixo e em outros lugares foram melhoradas as 

condições com colocação de moloques. 

Apoio às Associações 

Apesar da situação financeira da Junta de Freguesia, as associações da nossa terra, no ano 2018, contaram com o nosso 

apoio, quer a nível financeiro quer a nível logístico. Estivemos sempre recetivos a apoiar todas as atividades desenvolvidas 

e foi com enorme agrado que representamos a Junta de Freguesia sempre que nos foi solicitado. Um bem-haja a todas 

as associações que tanto enaltecem e elevam o nome da nossa terra. 

 



 

A Junta de Freguesia de Macieira da Maia 

       deseja a todos os Macieirenses um Santo e  

Feliz Natal  

              e um  

                                   Próspero Ano Novo! 
 

 

Os nossos funcionários 
Queremos deixar aqui uma palavra de apreço e  

       agradecimento aos funcionários da Junta de Freguesia, 

 pois o sucesso do Executivo e o bem-estar da população  

depende também do seu empenho e da sua dedicação. Estamos 

orgulhosos em assumir este novo desafio.  

 A nossa causa e a dos nossos funcionários é a de servir a população e       

    representar a Junta de Freguesia de Macieira da Maia. É nosso propósito   

     trabalhar para deixar Macieira da Maia, uma terra ainda melhor do que 

            a recebemos. 

 

A Junta de Freguesia de Macieira da Maia 

Horário de Funcionamento: 

 

De 2.ª a 6.ª feira 

Das 10h00 às 13h00 

Das 14h30 às 18h30 

 

Serviços: 

Serviços Administrativos da Junta de Freguesia 

CTT 

Espaço Cidadão 

 

Horário de atendimento Executivo: 

 

De 3.ª a 5.ª feira  

Das 18h00 às 19h00 

Com disponibilidade para outros horários 

mediante marcação. 


