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Obras na Freguesia 

- Paragens dos Autocarros 

- Casas de Banho junto ao 

Cemitério 

- Capela Mortuária 

- Sinalização, Edifício da 

Junta de Freguesia 

- Grades de Proteção, 

berma da estrada 

- Parque Desportivo da 

Freguesia 

- Pavimentação da rua de 

acesso à Habitação Social 

 

Educação 

- Escola EB1JI de Macieira 

da Maia 

 

Cultura / Desporto 

- Associações 

- Desporto Sénior 

- Inter-Freguesias 

 

Atividades 

- Competição BTT 

- Participação da equipa 

de Macieira no Vila do 

Conde Fest 

- Cortejos de oferendas 

- Dia da Mulher 

- Festa do Santíssimo 

Sacramento 

- São João de Vila do 

Conde 

- Festa da Família 

- 2ª Festa da Bifana 

- Passeio a Aveiro 

- XV Feira de Artesanato e 

Gastronomia 

- Bênção da Carrinha 

- Limpeza e Manutenção 

da Freguesia 

Bênção da carrinha da Junta de Freguesia 

 
A 18 de agosto de 2019. Compromisso eleitoral assumido. 

Obra da Capela Mortuária 

  

Estão a decorrer desde abril de 2019 as obras na Capela Mortuária. 

Festa da Família Inter-freguesias 

  

Parque de Jogos da Freguesia, 19 de maio 

de 2019. Iniciativa da Junta de Freguesia 

de Macieira da Maia, com o apoio das 

associações da nossa terra. 

Ao fim de tantos anos, Macieira da Maia 

volta a competir nos jogos inter-freguesias 

da cidade de Vila do Conde, na época 

desportiva 2019/2020. 
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Caros Macieirenses, 

 

Como disse um dia o poeta, “A ambição é o maior estímulo humano. É com ele que se 

edifica.” 

 

Já estamos no final de mais um ano, é tempo de olharmos para trás e evidenciarmos o 

caminho percorrido. 

É com enorme orgulho e satisfação que nos dedicamos à nossa Freguesia e trabalhamos 

diariamente com o intuito de servir cada vez mais e melhor a nossa população. 

Este foi o ano em que a Junta de Freguesia adquiriu a viatura de 9 lugares, que tem prestado 

diversos serviços na nossa comunidade, deu continuidade à obra da Capela Mortuária, 

concretizou inúmeros trabalhos que destacamos neste boletim informativo e colocou à 

disposição da população o seu website na Internet (www.jf-macieiradamaia.pt).  

As prioridades deste Executivo continuam a ser as pessoas e a manutenção dos serviços que 

são determinantes para o seu bem-estar. 

Olhamos para o futuro com o otimismo e a determinação de quem acredita no valor da 

missão que assumiu. 

Queremos celebrar as conquistas e objetivos alcançados neste ano que está a terminar, com 

um sentido de dever cumprido.  

Para o novo ano, já desenhamos as linhas que serão orientadoras do futuro da nossa 

Freguesia. Novos projetos e desafios se afiguram. 

Continuaremos com uma gestão rigorosa e responsável, procurando o desenvolvimento da 

nossa Freguesia e a promoção de mais e melhores condições para se viver. 

Continuaremos atentos aos problemas e às dificuldades das pessoas, ajudando naquilo que 

é possível e que a lei nos permite. 

Este é o momento ideal para agradecer a todos os que durante o ano persistiram, ousaram 

e inovaram, colaborando para o desenvolvimento da nossa Freguesia, quer através de 

iniciativas conjuntas, quer em ações individuais. 

É o momento também de expressar a nossa solidariedade, deixando uma palavra de 

esperança aos que se confrontaram com dificuldades. Não deixem de acreditar! 

Nesta quadra natalícia, não poderia terminar sem desejar a todos os colaboradores da Junta 

de Freguesia, às famílias da nossa terra, a todos os residentes e Macieirenses espalhados um 

pouco por todo o mundo, em nome do Executivo da Junta de Freguesia, votos de um Feliz 

Natal e que 2020 seja um ano mais solidário, repleto de saúde e dos maiores sucessos pessoais 

e profissionais.  

 

Apresento os nossos melhores cumprimentos. 

O Presidente da Junta 

____________________________ 

(Filipe Santos) 

 

Editorial 
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Obras na Freguesia - 2019 

No decorrer de 2019, a Junta de Freguesia efetuou diversos investimentos em obras na Freguesia, de modo a 

proporcionar melhores infraestruturas aos Macieirenses e a quem nos visita. 

Paragens de autocarros Casas de banho junto ao cemitério 

   
Grande parte das paragens de autocarros da Freguesia 

foram remodeladas, tornando-se assim mais atrativas e 

modernas. Tratou-se de uma importante intervenção para 

melhor servir a população. 

Suprimos uma lacuna ao remodelar as casas de banho 

junto ao cemitério, visto que as existentes não dispunham 

das melhores condições para servir os utilizadores. 

 

Capela Mortuária 

A ambiciosa obra da capela mortuária, 

iniciada pelos nossos antecessores e 

parada já antes das últimas eleições 

eleitorais em outubro de 2017, foi 

reiniciada em abril deste ano. 

Resolvidos os problemas burocráticos, a 

Junta de Freguesia analisou todo o 

processo, fez as alterações que 

considerou pertinentes, solicitou 

orçamentos e entregou a obra a uma nova empresa de construção civil. Desde a primeira hora que esta obra é 

acompanhada pelo Executivo, certos de que dali sairá um equipamento importante para servir a nossa Freguesia.  

 

Sinalização – Edifício da Junta Grades de Proteção – Berma da estrada 

Conforme exigido por lei e 

mediante o plano de atividades da 

Junta de Freguesia, foi criado um 

lugar de estacionamento para 

pessoas com mobilidade reduzida 

junto ao edifício da Junta de 

Freguesia, bem como um lugar para 

a viatura da Junta. 

Estão previstos outros lugares de 

estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida 

em outros locais da Freguesia, estando a ser tomadas as 

devidas diligências para o efeito. 

Investimos também na segurança dos Macieirenses e 

daqueles que frequentam a nossa Freguesia. 

Foi restaurado o gradeamento existente e acrescentado o 

que estava em 

falta, no passeio 

desde o Largo de 

Vilarinho até à 

escola da 

Ribeirinha, 

garantido assim 

maior segurança 

para os peões. 
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Obras na Freguesia - 2019 

 

Parque Desportivo da Freguesia 

O parque dos Lagídos é um espaço disponível para a prática desportiva de 

algumas associações da Freguesia, e para além disso, dispõe de uma área 

envolvente bastante agradável para piqueniques e caminhadas em família. 

No início de 2019, a Junta de Freguesia 

investiu na remodelação da área 

envolvente do campo de futebol, 

procedendo à limpeza dos espaços 

verdes, arranjo dos postes que estavam 

caídos, colocação de gravilha no parque 

de estacionamento e foi ainda cimentada uma área atrás das bancadas.  

No último trimestre de 2019, o investimento da Junta de Freguesia consistiu na 

pintura dos espaços interiores (balneários, lavandaria, wcs, bar…) e na 

melhoria da iluminação do terreno de jogo que tanto ansiávamos. É e continuará a ser uma preocupação deste 

Executivo criar as melhores condições possíveis e servir cada vez mais e melhor os Macieirenses.  

 

Pavimentação da rua de acesso à habitação social 

Encontra-se a decorrer a obra de 

pavimentação da rua de acesso à 

habitação social há muito ansiada pelos 

moradores dos arredores.  

A tão desejada obra é agora uma 

realidade importantíssima para o 

desenvolvimento da nossa Freguesia. 

 

Educação 

 
Escola EB1JI de Macieira da Maia 

A Junta de Freguesia, em conjunto com a direção da escola EB1JI de Macieira da Maia, trabalha no sentido de 

proporcionar melhores condições às crianças que frequentam a escola da nossa Freguesia. Em 2019, a Junta de 

Freguesia deu resposta a todos os pedidos efetuados pela escola, assegurou todas as despesas e proporcionou diversas 

atividades às crianças.   

No início do atual ano letivo, foram colocados blackouts nas janelas traseiras da escola primária, proporcionando assim 

mais conforto às nossas crianças e professores, melhorando as condições do espaço e garantindo, assim, o melhor 

funcionamento dos quadros interativos e projetores. 

Continuaremos atentos, de modo a colmatar todas as fragilidades e necessidades que possam surgir. 

  



 
 

Dezembro 2019 ● Edição 2 ● Quadriénio 2017/2021 ● Junta de Freguesia de Macieira da Maia ● (252) 661282   Página 5 

 

Cultura / Desporto 

 

Associações 

O trabalho desenvolvido pelas 

associações da nossa terra e motivo 

de orgulho da Junta de Freguesia. 

Deste modo, e como forma de 

gratificação pelo trabalho prestado, 

após análise dos planos de 

atividades de todas elas, o Junta de 

Freguesia, no ano de 2019, atribuiu 

um subsídio mais elevado do que no 

ano anterior.  

Foi com enorme agrado e satisfação 

que os elementos do Executivo, 

quando convidados, estiveram 

presentes nas iniciativas 

promovidas pelas associações. 

No decorrer de 2019, foram 

celebrados acordos de cedências de 

espaços com o CCDM, MAC e 

Conferência Divino Salvador, de 

modo a que estas associações, bem 

como as demais, reúnam condições 

para exercerem as suas atividades o 

melhor possível. 

A Junta de Freguesia deseja que 

continuem com o excelente 

trabalho que têm feito e que 

continuem a encher de orgulho 

toda a população da Freguesia. Bem 

Hajam. 
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Cultura / Desporto 

 

Desporto Sénior 

O desporto sénior é uma prioridade do Executivo da Junta de Freguesia, no 

sentido de proporcionar momentos de atividade, lazer, diversão e interação entre 

os menos jovens. 

No início do ano, foi adquirido material de desporto para as aulas de ginástica que 

decorrem semanalmente no ginásio. Durante o mês de julho, a Junta de Freguesia 

proporcionou atividades no edifício da junta, uma tarde por semana, com oferta 

do lanche no final. Dizem os nossos 

queridos participantes que foram 

momentos inesquecíveis e bastante divertidos. A época desportiva 

2018/2019 terminou com o habitual almoço oferecido pela Junta de 

Freguesia com a presença do Sr. Presidente de Junta. 

Já no segundo semestre do ano, para comemorar o dia do idoso, a Junta 

de Freguesia organizou uma visita à 

casa Peniche em Bagunte, onde 

para além de visitarem os moinhos, desfrutaram de um lanchinho ao som de 

umas cantorias que entre eles cantavam. 

Iniciou também a época desportiva 2019/2020, com as habituais aulas de 

ginástica e hidroginástica nas piscinas de Mindelo, sendo o transporte 

assegurando pela viatura da Junta de Freguesia. 

É com enorme satisfação que trabalhamos para servir todos os Macieirenses, 

sem exceção. 

 

Inter-freguesias 

Ao fim de tantos anos, Macieira da Maia volta a 

competir nos jogos inter-freguesias da cidade de 

Vila do Conde, na época desportiva 2019/2020. 

A Junta de Freguesia reuniu este ano condições 

para que as nossas crianças tivessem a 

oportunidade de praticar várias modalidades nas 

instalações do ringue e ginásio da freguesia e 

participarem nas competições desportivas 

promovidas pelo inter-freguesias, no concelho de 

Vila do Conde. 

No dia 11 de outubro, no ginásio, foi dia de apresentação das equipas e equipamentos, ficando o momento marcado 

pela alegria das crianças que subiram ao palco. Este momento contou com a presença do Executivo da Junta de 

Freguesia e do Sr. Vereador do desporto, Dr. Pedro Gomes.  

Iniciaram em outubro as competições, sendo assegurado pela Junta de 

Freguesia o transporte para os jogos, a água e os lanches para os nossos 

atletas. A Junta de Freguesia agradece à equipa fantástica que trabalha 

diariamente para que este projeto cresça de vento em popa. O nosso muito 

obrigado às treinadoras, aos monitores e aos pais. Aproveitamos para 

relembrar que todas as crianças são bem-vindas, neste projeto. Temos os 

escalões de sub 8, sub 10 e sub 13, masculino e feminino e os treinos 

realizam-se às quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 19h30 para os sub 8 e 

sub 10, e das 19h30 às 20h30 para os sub13. 
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Cultura / Desporto 

 

Competição BTT 
Participação da equipa de Macieira 

na Vila do Conde Fest 
No dia 17 de 
março, Macieira 
da Maia recebeu 
a 2.ª etapa do 
campeonato BTT 
– Vila do Conde, 
organizado pela 
União de 
Ciclistas de Vila 
do Conde, com o 
apoio da Junta de Freguesia de Macieira e da Câmara 
Municipal de Vila do Conde. 
As provas foram concluídas com sucesso, devido aos 
excelentes trilhos que a freguesia dispõe. 

A Junta de 
Freguesia de 
Macieira da Maia 
patrocinou uma 
equipa de jovens 
para representar a 
nossa Freguesia 
no evento “Vila do 
Conde Fest”, no 
âmbito das 
atividades proporcionadas pela CMVC para a juventude do 
nosso concelho. Todas as provas foram concluídas com 
êxito. 

Atividades 

 

Cortejos de oferendas Dia da Mulher – 8 de março 

Nos meses de 
janeiro, fevereiro e 
março, realizaram-
se os cortejos de 
oferendas que 
percorreram as ruas 
da Freguesia.  
Foi com enorme 
satisfação que a 
Junta de Freguesia 
apoiou esta iniciativa que reaviva as tradições da nossa 
terra. 

No dia em que se celebram os feitos e a 

luta das mulheres por mais e melhores 

direitos e oportunidades, pela sua 

dignidade e pela igualdade, o Executivo 

da Junta de Freguesia ofereceu flores às 

mulheres que se dirigiram ao edifico da 

Junta de Freguesia, bem como a todas as 

que participaram no passeio das 

mulheres organizado pela Dª Isabel. Um 

agradecimento, por parte do Executivo da Junta de 

Freguesia, a todas as mulheres que, devido à sua luta e 

coragem, fizeram e fazem do mundo um lugar melhor para 

se viver. 

  

Festa do Santíssimo Sacramento 

Tal como tem vindo a acontecer ao longo dos anos, no dia 7 de julho, realizou-se 

na nossa Freguesia a festa do Santíssimo Sacramento, sendo o ponto alto a 

majestosa procissão que mobilizou um grande número de pessoas. Para além do 

Executivo da Junta de Freguesia, liderado pelo presidente Filipe Santos, também 

a Dra Lurdes Alves, Vereadora da Câmara Municipal de Vila do Conde, e o Sr. 

Presidente da Assembleia de Freguesia, Ivo Marques, marcaram presença na 

procissão que seguiu o habitual percurso pelas ruas de Macieira da Maia. A Junta 

de Freguesia reconhece a enorme importância das festividades e dentro das suas 

possibilidades faz questão de estar envolvida. Aproveita ainda a ocasião para parabenizar a Comissão de Festas pelo 

excelente trabalho desenvolvido. 
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Atividades 

 

S. João de Vila do Conde 

Macieira da Maia recebeu, mais uma vez, o convite da Câmara 

Municipal de Vila do Conde para expor o mastro da Freguesia e 

participar no desfile etnográfico da cidade. 

Este ano Macieira da Maia foi representado pelas mordomas Cristiana 

Sousa, Ana Melo e Ana Cruz que desfilaram com o ouro da Freguesia 

muito bem acompanhadas por alguns elementos do rancho Folclórico 

S. Salvador de Macieira da Maia.  

 

Festa da Familia – 19 de maio 

Realizou-se no dia 19 de maio no, Parque de 

Jogos dos Lagídos, a festa da Família da 

Freguesia. 

O dia iniciou com uma missa campal, 

celebrada pelo Exmo. Sr. Pároco Celestiano 

Ruas, pároco da Freguesia, seguindo-se um 

piquenique e uma tarde recheada de 

diversão com jogos tradicionais, danças e 

prática de desportos. Esta foi mais uma 

iniciativa da Junta de Freguesia, em 

colaboração com as associações da terra e 

com  o apoio da CMVC.  

A Junta de Freguesia de Macieira da Maia, 

de forma reconhecida, agradece a todos 

aqueles que participaram e colaboraram 

para o sucesso da festa da Família. 

 

  
 

  
 

2.ª Festa da Bifana – 13 de julho 

A Junta de Freguesia de Macieira da Maia, em parceria com a Câmara 

Municipal de Vila do Conde, realizou, no Largo de Vilarinho, a 2.ª Festa da 

Bifana.  

Tratou-se de uma iniciativa que pretende divulgar e promover as 

associações da Freguesia, revertendo todo o lucro das vendas a favor das 

mesmas.  

Assistimos ao espetáculo do 

Grupo “Sétima Vaga”, que 

animou a noite e levou alguns 

dos presentes a dar um 

pezinho de dança. 

A Câmara Municipal de Vila do Conde fez-se representar neste evento com 

a agradável presença da Senhora Vereadora, Dália Vieira. Esta iniciativa foi 

acolhida com muita alegria, boa disposição e satisfação, quer por parte 

dos participantes quer dos visitantes. 
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Atividades 

 

Passeio a Aveiro – 21 de julho 

Realizou-se no dia 21 de julho o passeio anual da Freguesia com destino a 

Aveiro. 

O passeio, organizado pela Junta de Freguesia, contou com a presença de 

cerca de 250 Macieirenses. 

Após a visita à cidade de Aveiro, os Macieirenses desfrutaram de um almoço 

convívio oferecido pela Junta de Freguesia, seguindo-se uma tarde de 

bailarico bem divertida, 

onde nem o Executivo ficou 

de fora. Na viagem de regresso, houve uma paragem nos Carvalhos – Sra. 

da Saúde, para lanchar. 

Pelo feedback obtido pelo Executivo da Junta de Freguesia, os 

Macieirenses mostraram-se agradados, quer pelo itinerário, quer pelo 

almoço convívio que lhe foi proporcionado num espaço bastante 

agradável. 

 

XV Feira de Artesanato e Gastronomia / Bênção da carrinha 
 

 
Realizou-se nos dias 16,17 e 18 de agosto a XV Feira de Artesanato e Gastronomia, no largo de Vilarinho, organizada pela 

Junta de Freguesia de Macieira da Maia, com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde. A feira registou uma enorme 

adesão de artesãos, associações da terra e várias empresas de comércio e restauração. Com um cartaz bastante apelativo, 

esta iniciativa foi acolhida com muita satisfação por parte de centenas de visitantes. 

Inserido no programa, o ponto alto deste 

evento, no dia 18 de agosto, foi a 

apresentação aos Macieirenses e demais 

visitantes do veículo que a Junta de 

Freguesia adquiriu para servir a população.  

Na presença do Executivo da Junta de 

Freguesia, Assembleia de Freguesia, 

Associações, Exma. Sra. Dra. Elisa Ferraz, 

Executivo da Câmara Municipal de Vila do 

Conde e Macieirenses, foi abençoada a 

carrinha pelo Exmo. Sr. Padre Ruas.  
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Atividades 

 

Limpeza e Manutenção da Freguesia 

Dando continuidade a uma prática regular, com o objetivo de tornar a Freguesia cada 

vez mais limpa e cuidada, durante todo ano, os nossos funcionários, orientados pelas 

indicações do Sr. Presidente, sempre atento às necessidades da nossa Freguesia, 

prestaram o melhor serviço possível. As ruas foram limpas, foi colocado herbicida onde 

necessário, as áreas verdes e ajardinadas tiveram a devida manutenção e as árvores 

foram podadas.  

Em alguns locais, tal como no Largo do Cruzeiro, foram colocadas flores novas nos 

canteiros. O cemitério está em constante 

manutenção e também recebeu flores novas nos 

canteiros. Foram igualmente colocadas cascas de carvalho em alguns canteiros. 

As entradas da nossa Freguesia destacam-se pelo brio e limpeza. É com orgulho 

que trabalhamos e com a colaboração de todos transformamos a nossa 

Freguesia num local cada vez melhor! 

 

Freguesia de Macieira da Maia 

A Junta de Freguesia de Macieira da Maia, atenta à evolução e 

necessidades dos tempos, preparou este espaço com o intuito de 

fomentar maior proximidade e interatividade entre a autarquia e as 

pessoas. 

Esta é, sem dúvida, mais uma porta aberta para todos aqueles que 

nos queiram contactar e conhecer melhor a nossa Freguesia. 

É desejo deste Executivo que este sítio se converta, cada vez mais, 

numa ferramenta útil e insubstituível na procura e partilha de informação e conhecimento sobre as atividades aqui 

desenvolvidas.  

É com um enorme sentimento de responsabilidade e empenho que o apresentamos. Queremos melhorar a vida dos 

nossos conterrâneos através de um trabalho sustentado na mudança e na inovação. Neste sítio, tem ao seu dispor um 

guia de serviços, informações, associações, eventos, atividades, entre muitas outras. Tem também um espaço através 

do qual poderá informar-nos dos problemas da Freguesia ou enviar-nos sugestões que são sempre bem-vindas e 

importantes! 

 

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 

 

Morada: 
4485-401 MACIEIRA DA MAIA VCD 

Telefone: 252 661 282 / 967 467 682 

E-mail: jf.macieiradamaia@sapo.pt 

Horário de atendimento Executivo: 

De 3.ª a 5.ª feira  

Das 18h00 às 19h00 

4.ª feira 

Das 18h00 às 20h00 

Com disponibilidade para outros horários mediante 

marcação. 


