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Mensagem do Presidente:
Caros (as) Castelenses,
Com a aproximação de mais um período natalício,
todo ele propicio a ações de concórdia e
comunhão global, naturalmente desenvolvidas
pela maioria da sociedade em geral, a Junta de
Freguesia, através das atividades que empreende
quotidianamente, tenta enquadrar-se dentro do
espírito que vá de encontro aos interesses da sua
população, mesmo os mais recônditos e
profundos que, de forma particular e singular
preocupam
fundamentalmente
os
mais
carenciados.
Neste sentido, lançamos um apelo para que
conjuntamente possamos contribuir para
amenizar de forma efetiva as incongruências,
“quiçá” injustiças que a organização da nossa
sociedade provoca impiedosamente de forma
indiscriminada.
De todo o modo gostaríamos de aproveitar esta
ocasião para desejar a todos os nossos
conterrâneos um Santo Natal e um próspero Ano
Novo que contribuam para satisfazer os anseios
que cada um de “per si” por certo desejará para os
seus que lhe são próximos.
Festas Felizes,
Manuel Azenha

Decorre ainda este ano o processo
de alargamento do Cemitério de S.
Pedro de Avioso (p á g. 13 )
Junta de Freguesia do Castêlo da
Maia, através do Projeto Coro
Descoberta, cria Orfeão do Castêlo
da Maia (p á g. 7)

Executivo
Municipal
deixa
mensagens
de
Natal
aos
Castelenses. (p á g . 4, 6 , 10 )
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Elementos que compõem o Executivo da Junta de
Freguesia do Castêlo da Maia

Manuel Azenha| Presidente

Horários de Funcionamento das Secretarias da Junta
de Freguesia do Castêlo da Maia
De Segunda-feira a Sexta-Feira das:
9:00 – 12:30 | 14:00 -17:30
Exceto:
Secretaria de Avioso S. Pedro
Aberto às Segundas, Quartas e Sextas: 9:00 – 12:30 | 14:00 17:30
Secretaria de Gondim
Aberto às Terça-feira e Quinta-feira: 9:00 – 12:30 | 14:00 -17:30

Email: presidente@jfcastelodamaia.pt
Atendimento: Mediante marcação prévia

Eugénio Teixeira |Tesoureiro
Email: eteixeira@jfcastelodamaia.pt
Atendimento: Mediante marcação prévia
Pelouros: Gestão Administrativa e Pessoal

Edifício Sede - Gemunde

Secretaria – Avioso, Stª Maria

Daniel Monteiro | Secretário
Email: danielmonteiro@jfcastelodamaia.pt
Atendimento: Mediante marcação prévia
Pelouros: Gestão Contabilística

Secretaria – Avioso, S. Pedro

Adriano Correia |Vogal
Email: acorreia@jfcastelodamaia.pt
Atendimento: Mediante marcação prévia
Pelouros: Gestão de Obras, Conservação,
Limpeza e Cemitérios

Secretaria - Barca

Luís Filipe Barros | Vogal
Email: luisfilipebarros@jfcastelodamaia.pt
Atendimento: Mediante marcação prévia
Pelouros:
Marketing,
Comunicação,
Informática e Políticas de Juventude
Ficha Técnica
Este Boletim é propriedade da Junta de Freguesia do Castêlo da Maia
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Pré-impressão, impressão e acabamentos: Gráfica de Labruge, Lda.
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Secretaria – Gondim

Espaço do Cidadão – Pólo de Serviços
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Viver Castêlo no centro da freguesia …
A verdade é que aos poucos conseguimos transformar uma organização administrativa abrupta numa freguesia
em que é bom viver e com o passar do tempo temos tentado minimizar as assimetrias das cinco ex-freguesias
que constituem o Castêlo da Maia.
Como sabem, o objetivo deste Executivo da Junta de Freguesia é criar uma centralidade pujante no Castêlo, que
com o passar dos anos consiga chegar até aos limites da freguesia. O ano de 2019 marcou o início deste desígnio,
com o arranque de uma série de obras que serão o pontapé de saída para o Castêlo da Maia do futuro!

Obras de Requalificação, alteração de pavimento, criação de área de descanso e aparcamentos, na Rua
Engenheiro Frederico Ulrich, Praça 5 de Outubro e na Rua De João Maia.

Monte de Santo Ovídio - Obras de Requalificação, alteração de pavimento, criação de área de descanso, aparcamentos e
criação de uma passagem para transitarem veículos com entrada na Praça 5 de Outubro e saída para a estrada N14.
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Viver Castêlo no Natal, as mensagens que recebemos do Executivo Municipal da Maia …
Caríssimas e caríssimos Maiatos da Vila do Castêlo da Maia,
Dezembro é, por excelência, o mês dos afetos e da proximidade.
É certo que a solidariedade humana e social deve permanecer no
nosso espírito durante todo o ano, mas na verdade, a quadra
natalícia, dada a predisposição que gera nas pessoas, é por
natureza, um tempo em que a sensibilidade e abertura ao
próximo se adensa de modo muito especial.
Enquanto líder da comunidade concelhia, mas sobretudo como
cidadão humanista convicto, quero endereçar-vos o repto, para
que neste Natal e ao longo de todo o ano de 2020, cada um de vós e a comunidade que corporiza a Vila do Castêlo da Maia
no seu todo, faça da partilha colaborativa e solidária, não apenas um gesto circunstancial, mas, essencialmente, o seu
modo de vida.
Os desafios que o Mundo globalizado nos impõe, clamam por uma mudança radical que implica, inequivocamente, o
abandono do individualismo empobrecedor e nos convoca para o entendimento de que todos somos responsáveis por
todos e não nos é dado desistir de ninguém.
Todas as manhãs, quando chego ao meu gabinete, tenho sempre no topo das minhas preocupações, esse sentido pleno
do Natal, em que o bem-comum e a abertura às realidades humanas e sociais da comunidade são o meu foco prioritário.
E, é assim que vou conseguindo transformar todos os 365 dias do ano, em dias de Natal.
Ciente de que este é o autêntico espírito do Natal, deixo-vos o meu fraterno abraço de amizade.
A todos um Bom Natal e um Ano Novo de 2020 pleno de excelente saúde, Paz e felicidade.
António Silva Tiago
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA

Caros Amigos e Conterrâneos
Nesta quadra especial tornam-se ainda mais presentes os valores essenciais da
família, da vida, da paz, da amizade e da solidariedade. Na MAIA, trabalhamos
diariamente para alcançar um modelo de escola solidariamente inclusiva que
não desiste de nenhuma criança, e que acredita e estimula o seu potencial.
Celebrar o Natal é ter sempre presente os valores da inclusão solidária, em que
todos são importantes para a construção do nosso futuro.
Partilho consigo e com toda a sua família os votos de um Santo Natal e um Ano
Novo de 2020 pleno de saúde e felicidade.
Boas festas.
A Vereadora dos Pelouros da Educação, Ciência e Saúde; Presidente do Conservatório de Música da Maia
Emília Santos
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Viver Castêlo no Museu…

Comemoração dos 500 anos do Foral da Maia
No Museu de História e Etnologia da Terra da Maia,
os utilizadores poderão conhecer e enquadrar a
Identidade e o seu vasto Território, assim como a sua
existência

mesmo

antes

da

nacionalidade

Portucalense e as alterações de delimitação da sua
geografia física.
Poderão ainda visitar uma exposição sobre O Foral da
Maia, incluída na Comemoração dos Quinhentos
Anos do Foral da Maia.
O Foral da Maia foi outorgado por D. Manuel I, em 15
de dezembro de 1519, ato que celebra neste ano de
2019 quinhentos anos.

Foral em exposição

Tendo em conta, quer o valor simbólico do documento para o estabelecimento da matriz identitária da
Maia, quer o valor simbólico da data (cinco séculos), não podia deixar a Câmara Municipal da Maia de
celebrar o acontecimento, não numa perspetiva meramente memorialista, mas aproveitando-o como um
momento excelente para o reencontro da comunidade maiata (por nascimento ou por opção de vida)
consigo mesma e com o Território.

Obras em exposição

Obras em exposição

Não hesite visitar de segunda sexta-feira das 9h00 às 17h30.
+inf. através dos seguintes contatos:
Email: museu@cm-maia.pt
Telefone: 229871144
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Viver Castêlo no Natal, as mensagens que recebemos do Executivo Municipal da Maia …
Caros/as Castelenses,

Este ano que agora está a terminar foi um ano de inúmeras realizações e
outros tantos projetos que espero que venham a constituir uma realidade. No
que diz respeito à Solidariedade e Coesão Social, estivemos concentrados em
desenvolver o nosso papel, discreto, mas profícuo, próximo daqueles que
necessitaram do nosso apoio, juntamente com os nossos Parceiros Sociais e as
diversas Juntas de Freguesia do concelho.
No que se refere à Freguesia do Castêlo da Maia, posso afirmar que
brevemente teremos boas novidades que, a seu tempo, serão levadas ao
conhecimento de todos.
Assim, aproveito esta oportunidade para, em meu nome pessoal, desejar a todos/as um Santo Natal, junto
da Vossa Família e dos Vossos Amigos e um Feliz Ano de 2020.

Ana Miguel Vieira de Carvalho
Vereadora da Câmara Municipal da Maia
Membro do Conselho de Administração da Espaço Municipal, E.E.M.;
Membro do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e Saneamento
da Maia;

É com muito prazer que através do "Viver Castelo" desejo um Feliz Natal
um bom ano 2020 para todos os Castelenses (por nascimento ou por
opção).
Um ano que trouxe alguma incomodidade à população residente,
causada pelas obras em curso no "coração" do Castêlo da Maia.
Como todos sabemos, não é possível fazer determinado tipo de obras,
em espaços públicos, sem acarretar esses mesmo incómodos. No
entanto, as mesmas eram absolutamente necessárias e estão prestes a
serem concluídas.
Com a requalificação da Praça Cinco de Outubro e do Monte de Santo
Ovídio estarão reunidas condições para que, em colaboração estreita
com a Junta de Freguesia, os Castelenses possam usufruir muito mais de um espaço que
verdadeiramente lhes pertence.

O Vereador da Câmara Municipal da Maia,
Mário Nuno Neves
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Viver Castêlo na Cultura …

Junta de Freguesia do Castêlo da Maia , através do Projeto Coro Descoberta,
cria Orfeão do Castêlo da Maia
A partir de Janeiro de 2020, a Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, em
parceria com a Descoberta da Música, irá potenciar aos seus cidadãos a
frequência do Coro Descoberta - Orfeão do Castêlo da Maia.
O Projeto Coro Descoberta – Orfeão Castêlo da Maia tem como principal
objetivo abrir as portas do mundo musical e coral a quem dele gostar e
quiser fazer parte. Será, acima de tudo, um coro que recebe todos aqueles
que tenham o mínimo de sensibilidade musical, independentemente dos
seus conhecimentos de música ou do seu treino vocal. O principal objetivo
é alcançar a perfeição sonora e conseguir o melhor de vozes ditas comuns,
mas que conservam a sua individualidade, que por sua vez contribuirão para o som único de cada concerto.
O canto é um ato de liberdade e de confiança que muitos já tiveram oportunidade de experimentar. Gostaríamos
de promover a hipótese de todos os Castelenses descobrirem o seu lado musical e cultural.
A criação desta sinergia visa potenciar aos Castelenses uma cultura musical abrangente, uma maior formação
cultural dotada de uma panóplia de recursos positivos e diferenciados.
Os ensaios terão lugar no Auditório da Junta de Freguesia do Castêlo da
Maia – Pólo de Gondim às sextas-feiras pelas 19.00h. O 1.º Ensaio será no
dia 10-01-2020.
Podem manifestar o vosso interesse de participação e obter mais
informações na Secretaria da Junta de Freguesia ou por email
para geral@jfcastelodamaia.pt/a.descoberta.da.musica@hotmail.com

Viver Castêlo com a Associação de Pais da Escola de Ferronho…

Ferronho assinala São Martinho com a realização de dois
magustos
A Escola Básica de Ferronho recebeu no passado dia 12 de
novembro a visita do assador de castanhas e festejou com muita
animação o São Martinho. Aproveitando a trégua dada pela
chuva, os Ferronhitos puderam celebrar o São Martinho no
pátio da escola, brincando e saltando numa pequena fogueira
acesa noBOLETIM
recreioINFORMATIVO
para o efeito.
DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA M
Organizado pela Associação de Pais da EB de Ferronho, em colaboração com a coordenação da escola, esta foi mais uma
oportunidade de levar junto dos mais novos uma antiga tradição portuguesa - a dos assadores de castanhas - e, em
simultâneo, proporcionar momentos de lazer e descontração aos alunos e professores.
Mas as festividades não ficaram por aí e na noite de 15 de novembro a escola voltou a abrir portas para um magusto
destinado à comunidade escolar, juntado dezenas de pais e encarregados de educação numa noite bem animada. Com
muitas castanhas, bifanas, cachorros quentes, moelas e, claro, o tradicional caldo verde, a celebração contou com a
animação do Rancho Típico do Centro Social Recreativo e Cultural de São Pedro.
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Viver Castêlo no Natal, as mensagens que recebemos do Executivo Municipal da Maia …
Em 2015 a Organização das Nações Unidas aprovou a denominada “Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, em que estabeleceu 17
Objetivos e 169 metas para serem atingidas até 2030. Na prática, este
documento expressa um conjunto de princípios e orientações para a “boa
governança”, afirmando a sustentabilidade nas suas três dimensões: social,
económica e ambiental.
Apesar do muito que se evoluiu nas últimas décadas, a verdade é que o
mundo é ainda muito desigual do ponto de vista social e económico. Desde
logo no acesso à alimentação, à saúde, à educação, à habitação, ao emprego
e a salários justos. Sendo que estas assimetrias não se verificam apenas entre
países mais ricos e mais pobres, mas também dentro dos territórios mais
desenvolvidos e mais capacitados do ponto de vista económico. Por outro
lado, o nosso planeta enfrenta hoje um conjunto de desafios a nível ambiental, que passam pela gestão dos recursos
naturais, pela crescente poluição e pelas alterações climáticas que todos nós vamos de alguma forma observando e
sentindo as consequências. Estamos a falar de desafios globais que exigem o empenho e contributo de todos.
Sendo que a “Agenda 2030” incorpora uma mensagem muito importante e que deve merecer uma especial atenção:
Que ninguém fique para trás.
Daí que esta Agenda não se destine apenas aos países mais pobres e menos desenvolvidos, mas a todos, inclusive aos
governos regionais e locais, às empresas e organizações da sociedade civil, e a cada um de nós simples cidadão.
Um Feliz Natal e um ano de 2020 com muitos momentos felizes para toda a família Castelense, em que ninguém fique
para trás.
Um abraço amigo,
Paulo Ramalho
Esta não é a primeira vez que escrevo neste boletim nem será, certamente, a
última. Ligam-me à freguesia do Castelo da Maia laços profissionais e emocionais
fortes que, nem o tempo, nem as grandes obras, como aquelas que estão agora
a decorrer na Praça 5 de Outubro, vão apagar.
Das dez, é sobre esta freguesia que recai uma grande parte da minha atenção,
pois aqui se situam notáveis estruturas municipais ligadas ao Ambiente e à
Juventude, como são exemplo o nosso Complexo de Educação Ambiental da
Quinta da Gruta, o Parque de Avioso e a Loja da Juventude, em Gemunde.
Além disso, é também sobre esta freguesia que recai, frequentemente, a minha
preferência quando quero almoçar, relaxar ou sossegar. Seja por baixo da ramada
do João da Requieira, sentada mais acima num banco de jardim a contemplar a arte de Manuel Cabral, ou a beber um
copo de “Piano” na esplanada do Monte de Santo Ovídeo, todos os sítios me fazem, realmente, bem. Deles se vê verde
com história, passado com presente e um futuro promissor.
Não obstante, e convicta de que quem faz uma terra são as gentes que nela habitam, é, pois, a elas que me dirijo nesta
quadra, com orgulho e um profundo sentimento de gratidão, desejando-lhes um Santo e Feliz Natal. Que 2020 nos
traga a todos muita saúde para continuarmos a cuidar e valorizar o que temos e a fazer mais e melhor por este território
tão rico em história, tradições, equipamentos e instituições.
Marta Peneda
P Á GI NA 1 0
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Viver Castêlo na comunidade…
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA CAMPA DO PRETO

A Associação Beneficente da Campa do Preto foi fundada em 18 de Janeiro de
1932. A sua sede social situa-se na R. Eng.º Frederico Ulrich, nº 1749, em
Gemunde, Freguesia do Castêlo da Maia, concelho da Maia.
A Associação é formada por uma Assembleia Geral, um Concelho Fiscal e uma
Direção.
Todos os anos, a Direção nomeia uma comissão, que tem a missão de
organizar a festa em honra do “Santo Preto”, celebrada no primeiro fim de
semana de Junho.
A vertente social desta associação tem como missão, o auxílio a pessoas com
necessidades de assistência ortopédica, como uma cadeira de rodas, cama
articulada. Fornece também apoio a família com deficiência. Todos estes
casos são analisados em reunião de Direção para sua avaliação.
A Associação tem também uma vertente desportiva: uma equipa de Futsal
com jovens da terra que participam na liga da Maia, bem como a organização
da Corrida e caminhada pela altura da festa da Campa do Preto.
Na vertente cultural, a Comissão de festas em parceria com a Direção,
organiza alguns eventos, tais como a Festa dos Segredos, noite de Fados,
noite de São Martinho, Festa do Sócio e Amigos, passeios convívios, desfile
equestre, concentração de motos e carros antigos, e participação em algumas
festas da freguesia e do Concelho.
Contactos: 22 9826201 * email: abcp@sapo.pt

Juvemaia - Associação Cultural Desportiva e Cívica
É uma entidade, de carácter não lucrativo, que tem por objetivos a
prática de atividades culturais, desportivas e cívicas, e cujos Órgãos
Sociais foram eleitos em Março de 2017, por um período de 3 anos
Fundada em 1990, e declarada Entidade de Utilidade Pública em 2001,
a Associação baseia a sua atividade atual na Secção de Basquetebol, com
cerca de 155 atletas inscritos na Federação, de ambos os géneros, e
idades compreendidas entre os 4 e os 30 anos.
“Na Juvemaia acreditamos que o Desporto, em especial o Basquetebol, não só permite a prática desportiva com todos
os benefícios que lhe estão associados, mas também serve como escola de valores e princípios de vida, valorizando
BOLETIM INFORMATIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA
de sobremaneira a formação dos seus praticantes, a todos os níveis. Nesta perspetiva, o clube rege-se pelos valores
fundamentais
DesportoDA
e Conduta,
tendo sempre
emDA
atenção
LETIMde
INFORMATIVO
JUNTA DE FREGUESIA
DO CASTÊLO
MAIA estes aspetos para a contratação de Treinadores ou
para o convite a Dirigentes, de modo a que sejam verdadeiros exemplos para todos os nossos atletas, principalmente
para os mais novos.”
Site: www.juvemaia.pt

Email: juvemaia@sapo.pt
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Viver Castêlo na Freguesia…

A Junta de Freguesia do Castêlo da Maia tem ao dispor da população
um conjunto de mais valias que podem ser requisitadas.
Salas de reuniões, salas de formação, auditórios, open-spaces e espaços
ao ar livre, que podem ser utilizados mediante comprimento dos
regulamentos em vigor.
Pode pedir informações através do email, geral@jfcastelodamaia.pt ou
através do contato 229823315.

Viver Castêlo Solidário…
A Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, ao
longo do ano de 2019, adquiriu cerca de 20
cadeiras de rodas e 14 camas articuladas para
ceder à população Castelense, sempre que
estes equipamentos fossem necessários às
famílias.
Destes equipamentos, a Junta de Freguesia tem
Imagens meramente ilustrativas dos equipamentos disponibilizados
disponíveis duas camas articuladas para
empréstimo,
conheçaaalguém
quem precise,caso
pornecessite
isso podeoudirigir-se
qualquer uma das 6 secretarias da Junta de Freguesia e solicitar o
empréstimo.
Se por outro lado, tem algum destes equipamentos e não lhes dá uso, pode doar à Junta de Freguesia, para
colocarmos à disposição da população.

Em 2019 a Junta de Freguesia do Castêlo da Maia ficou responsável pela gestão dos edifícios das escolas
primárias de Barca e Gondim encontrando assim uma solução para corresponder às diversas solicitações de
espaços para as Conferências Vicentinas desenvolverem o excelente trabalho que prestam aos Castelenses de
cada lugar de que são responsáveis. Desta vez o Executivo da Junta de Freguesia conseguiu dar resposta às
Conferências Vicentinas de Barca e Gondim.

Edifício da Antiga Escola Primaria de Barca

P Á GI N A 1 2

Edifício da Antiga Escola Primaria de Gondim
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Viver Castêlo no Estudo do Futuro…
A Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, juntamente com a Câmara Municipal da Maia estão a
desenvolver esforços para a ampliação dos Cemitérios de Avioso, S. Pedro e de Barca.
Damos assim a conhecer as maquetes dos estudos prévios de ampliação dos cemitérios referidos.

Estudo Prévio para Ampliação do Cemitério de Barca

Estudo Prévio para Ampliação do Cemitério de Avioso, S. Pedro
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Viver Castêlo no Natal, as mensagens que recebemos da Assembleia Municipal da Maia e
da Assembleia de Freguesia do Castêlo da Maia…
Minhas Amigas e Meus Amigos,
O Natal é uma época de magia, que desperta a todas as
pessoas sentimentos de partilha, de solidariedade, de
amizade e de amor.
Cabe-nos, a todos, nas nossas atividades diárias fazer com
que a magia do Natal se estenda pelo ano todo para que
possamos ter um mundo melhor, um mundo com mais
amor e com mais justiça, enfim um mundo melhor.
A todos os Maiatos, mas neste momento de forma particular
aos que vivem e/ou trabalham no Castêlo da Maia a quem se
dirige este Boletim Informativo “Viver Castêlo”, iniciativa da Junta de Freguesia, bem como a todos os vossos familiares e
amigos, que aspiram conseguir este mundo melhor, a cada dia que passa, desejo muita saúde para que alcancem esse tão
nobre sonho.
Faço votos para que tenham um Santo Natal e que, juntos, sejamos capazes de continuar a construir, numa cultura de
afetos, durante todos os dias do ano, um verdadeiro Espírito Natalício, assente na solidariedade que não esquece os mais
frágeis e vulneráveis, para que o Sol nasça de igual forma para todos!
Uma palavra especial a todas as meninas e meninos, a quem desejo, também, um sapatinho recheado de presentes e
com muita saúde para que os vossos sorrisos sejam cada vez mais evidentes e compensem todo o trabalho e boas ações
que fizeram ao longo do ano.
A todos os Maiatos desejo um Feliz Natal e um Ano de 2020 com muita saúde e repleto de realizações.
Um abraço amigo,
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,
ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES

Meus queridos Castelenses, é com muita alegria que mais uma vez recebemos o Natal nas
nossas vidas e que, mais uma vez, tenho o privilégio de Vos dirigir algumas palavras! E o
simples, e ao mesmo tempo maravilhoso, fato de estarmos todos aqui para o comemorar é
já um motivo suficiente para agradecer!
Mais um ano se passou, com novos desafios, alegrias, obstáculos e também algumas
tristezas, sendo que todos nós temos consciência que a vida é mesmo assim e que tudo isto
faz parte, sendo que o importante é sermos gratos e felizes por ter vivido todos esses
momentos, melhores ou piores, e com eles termos tido a oportunidade de aprender, crescer
e seguir em frente!
Certeza é também a realidade de que o espírito do Natal, com as suas luzes e boas energias,
de uma forma ou de outra, irá curar ou apaziguar tudo de mal que possa ter acontecido,
dando-nos um novo ânimo e uma nova esperança! Não é por acaso que nesta época
renovamos os nossos sonhos e metas para o novo Ano que já se anuncia! Natal é, sem dúvida,
sinónimo de Magia e Esperança!
O meu pedido especial para o próximo ano é que a energia positiva e as boas vibrações encham os nossos corações com
o amor do Natal, e neles permaneçam o ano inteiro!
Tenham um Natal muito Feliz e um Ano Novo pleno de realizações! Muito sucesso, paz, amor e saúde a todos!
Adelina Fernanda Magalhães Rodrigues
Presidente de Assembleia de Freguesia do Castêlo da Maia
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Concessão de sepulturas no Cemitério em Avioso, Santa Maria

Informamos que chegamos ao final da 1ª fase do
alargamento do cemitério.
Caso tenha interesse em consultar as condições de
concessão de sepulturas dirija-se à secretaria da
Junta de Freguesia em Santa Maria de Avioso, Rua
de Avioso, 75, 4475-617 Avioso Santa Maria Castêlo da Maia ou entre em contato através dos
seguintes meios: Tel: 229 810 585 / 918 401 138 /
Email: secretaria-smaria@jfcastelodamaia.pt
Cemitério de Avioso, Santa Maria

Recuperação da fachada do Cemitério de Gondim

Manutenção do Cemitério de Gemunde

Parque de Estacionamento Provisório de 40 Lugares na Avenida de José da Silva Soares

Parque de Estacionamento Provisório

Parque de Estacionamento Provisório
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Viver Castêlo nas Ruas do Castêlo…
Recuperação Urbana do Largo da Liberdade, em Gondim
O Parque do Largo da Liberdade encontra-se em obras
profundas, as três zonas distintas deste parque serão
revitalizadas para dar forma a um parque infantil, um parque
de lazer e um lavadouro público.
Esperamos que a obra esteja concluída no primeiro trimestre

Parque do Largo da Liberdade, Gondim

de 2020.

Rua do Alambique, Barca

Travessa Central de Paiço, Avioso, S. Pedro

Rua Central de Paiço, Avioso, S. Pedro

Terminamos este boletim informativo, Boletim “Viver Castêlo”, com a esperança de termos dado
oportunidade a todos de conhecer um pouco do que se tem feito na nossa freguesia.
Esperamos pelas vossas sugestões e contributos para que no futuro todos continuem a querer “Viver
Castêlo”!
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