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Reuniões públicas
À última segunda feira 

de cada mês, pelas 
21h, decorre a reunião 
pública com cada vez 

mais adesão da 
população.

Marcha de São 
João de Gaia  

Madalena conquistou 
o 3.º lugar no desfile 
das Marchas de São 

João 2022

Fanfarra 
Juventude da 

Madalena
Após alguns anos os 

fanfarristas da 
Madalena estão de 
volta com vigor e 

dedicação à Freguesia

FÓRUM 
MADALENA CULTURA

PROXIMIDADE 
COM A POPULAÇÃO

ÉPOCA BALNEAR 

A Junta de Freguesia 
organiza regularmente uma 

oferta de atividades, 
envolvendo Madalenenses 

de todas a idades e trazendo 
de volta tradições da 

Madalena, ex. Concurso 
cascatas São João. 

Melhoramos a comunicação 
nas plataformas digitais. O 

executivo monitoriza 
diariamente a freguesia 

dando resposta a todas as 
questões e ocorrências de 

forma eficaz e personalizada

MAD’FEST 
Palavras para quê! As fotos falam por si. Já não é um festival da Freguesia da Madalena, já não é 
um festival do Concelho de Vila Nova de Gaia, tornou-se um festival de referência no verão, tantos 
foram aqueles que vieram de várias zonas do país que tornaram pequeno o Jardim do Tempo 
entre 25 a 28 de agosto. 
O MAD’FEST regressou com um nome mais forte com o slogan “O som quando nasce é para 
todos” Fado, Pop-Rock, Hip-Hop, Cantigas Populares e Jazz, Dj’s, Dança, tasquinhas afirmaram o 
festival que contou com a visita de mais de 20.000 visitantes.  
No MAD’FEST de 2022 participaram cinco instituições da Freguesia e comerciantes locais 
havendo um aumento face a anos anteriores e criando uma oportunidade de crescer na Madalena.  
O MAD’FEST é um festival que tem o colaboração do Município de Gaia, Águas de Gaia, E-
REDES, Bombeiros Voluntários de Coimbrões sendo que, este ano, o sucesso se deve também na 
aposta e contributo da empresa de comunicação INSIGNIA e com o imprescindível envolvimento 
de um grupo de voluntários.

Madalena manteve as 3 
Praias de bandeira azul

 
O areal extenso a qualidade 
da água, os passadiços, as 

boas acessibilidades 
convidam a diversas 

atividades ao longo de todo o 
ano nas Praias de Gaia
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Mensagem do Presidente da Assembleia de Freguesia da Madalena Jaime Filipe
Caros Madalenenses,
E já passou um ano desde as eleições Autárquicas de 2021…
Como vosso Presidente da Assembleia de Freguesia da Madalena gostaria de vos saudar e agradecer de novo a 
confiança depositada nas urnas.
Como afirmei no acto de posse, tenho procurado pautar as Assembleias de Freguesia com civismo, elevação no discurso e 
igualdade de tratamento com todas as bancadas políticas presentes. Sinto-me ainda aprendiz nestas novas funções, quero no 
entanto realçar o apoio de todos , o que tem permitido o funcionamento democrático do regimento e trabalhos da Assembleia.
Gostaria de salientar o trabalho do Executivo neste 1º ano de mandato cuja avaliação deve ser feita naturalmente pelos 
Madalenenses. A meu ver, encontro um grupo dinâmico com ótimo espírito de equipa, a trabalhar incansavelmente pelo bem-estar 
da população e resolução dos seus problemas. Acreditem que a tarefa tem sido árdua com muitos desafios no horizonte.
De referir o dinamismo das Instituições da Freguesia, que após o período crítico da pandemia conseguiram retomar em força as 
suas actividades.
Contamos com a participação ativa de todos os Madalenenses na melhoria da qualidade de vida na nossa Terra Linda…
 
Grande Abraço,
Jaime Filipe

Editorial  
Miguel Almeida 
Presidente Freguesia da Madalena 

Há um ano que este Executivo tomou 
posse e decorridos 365 dias de intenso 
trabalho em que pusemos em prática as 
nossas ideias que consubstanciam os 
nossos compromissos, podemos dizer que 
muitas foram as realizações e muitos 
foram os projectos que ganharam vida. 
É inegável a nova dinâmica de trabalho 
deste Executivo na afirmação da defesa 
da freguesia da Madalena e na qualidade 

de vida de quem escolheu a melhor freguesia de Gaia para 
viver. Uma nova forma de estar e uma nova forma de nos 
relacionarmos com os Madalenenses são a pedra de toque 
deste Executivo. Uma acção coordenada, coerente e racional 
da actividade atenta às solicitações e necessidades dos 
Madalenenses.
Acreditamos que a dinâmica da freguesia se faz na companhia 
de parceiros que nas suas diversas actividades e realizações 
promovem a freguesia e nesta linha, o Município de Vila Nova 
de Gaia, as Águas de Gaia, as Colectividades e Instituições da 
Freguesia, as Escolas, os empresários e a sociedade civil são 
pilares fundamentais do exercício da cidadania que entronca no 
desiderato da Junta de Freguesia. O papel de cada um no 
desenvolvimento da comunidade é inegável, fundamental e 
decisivo para a melhoria da qualidade de vida de todos.
É especialmente à sociedade civil, nas pessoas dos voluntários 
da Freguesia da Madalena que dedicamos este primeiro ano de 
mandato. Tem sido uma experiência maravilhosa e motivadora 
verificar a tendência crescente de pessoas que se juntam ao 
executivo e pretendendo ajudar nas diversas actividades que se 
realizam na freguesia. Temos tido o privilégio de, por esta via, 
conhecer pessoas extraordinárias que numa atitude de 
altruísmo pela Madalena, se dedicam de forma abnegada dando 
tanto de si a todos. E são por isto pilares fundamentais do muito 
trabalho que se tem feito.
A todos eles o nosso profundo reconhecimento pois com estes 
gestos nos incentivam a trabalhar ainda mais e a ultrapassar 
tantas dificuldades que temos que enfrentar. Com a vossa ajuda 
os constrangimentos do dia a dia têm sido vencidos e novos 
desafios aceites com a certeza que juntos, cumpriremos os 
nossos compromissos e que a Madalena esteja mais Junta que 
nunca!

Um bem-haja.

Educação 

Em parceria com a Direção do 
Agrupamento de Escolas da Madalena 
e as Associações de Pais, editamos o 
livro “Marés de Palavras” . Livro este 
que foi na sua totalidade escrito pelos 
a l u n o s d o s 2 º e 3 ª c i c l o d o 
Agrupamento de escolas da Madalena, 
com o objetivo de promover hábitos de 
leitura e estimular o gosto pela criação 
literária.   Este livro foi oferecido a toda 
a comunidade escolar.
Aproveitamos para publicamente agradecer às Professoras/es 
de Língua Portuguesa e professoras/es de EVT, a lecionar na 
Escola Básica da Madalena, pois sem a sua colaboração e apoio 
não seria possível concretizar tal objetivo.
Um agradecimento especial a todos os alunos que, com a 
criatividade do seu trabalho e dedicação, tornaram possível a 
concretização de mais esta edição.
Ainda no âmbito da ação escolar, desafiámos os alunos a 
escrever uma “Carta ao Pai Natal”. Surpreendente foi a adesão, 
com 477 cartas muito criativas que nos incentivam a manter esta 
proposta. De realçar que todos os alunos que escreveram a 
Carta ao Pai Natal receberam por parte da Junta de Freguesia  a 
resposta com um presente.
Colaboramos com as Associações de Pais no dia “ Mundial da 
Criança”, na construção do Mural do Maninho e nas festas final 
de ano com a comparticipação do palco.
Entregamos diplomas aos alunos, quer pelo seu mérito 
académico como cívico. Acompanhámos os finalistas do 1.º ciclo  
na visita ao Oceanário de Lisboa, oferta do Município.
E, porque na educação, o espaço físico é um dos aspetos 

importantes para o sucesso escolar, 
este executivo conseguiu junto do 
Município de Gaia   que fosse criado 
um novo acesso ao Jardim de 
Infância do Maninho que trouxe mais 
segurança na acessibilidade a este 
edifício. Procurando contribuir para a 
equidade do ensino instalaram-se 
impressoras nas EB1’s e JI’s do 
A g r u p a m e n t o d e E s c o l a s d a 
M a d a l e n a s e n d o o s c u s t o s 
suportados pela autarquia. 
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Presidência aberta

Em Fevereiro, no âmbito da Presidência Aberta 
desenvolvida pelo Município, a Madalena recebeu 
a visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia e toda a vereação. Os trabalhos 
decorreram num dia completo, sendo a parte da 
manhã dedicada a reuniões internas e a parte da 
tarde focada em visitas a locais, obras e projetos futuros 
como o Auditório Municipal do Orfeão da Madalena. À noite 
no salão nobre do Orfeão da Madalena fez-se a sessão 
pública onde estiveram presentes as instituições da 
freguesia e madalenenses que colocaram questões 
pertinentes para melhoria da Madalena. 

Património 
Juntas mais Verdes: carrinha elétrica 
A 8 de novembro a Junta de Freguesia da 
Madalena recebeu por protocolo da Câmara 
Municipal de Gaia uma carrinha elétrica de 9 
lugares. Um veículo que está ao serviço da 
Junta de Freguesia para melhorar a resposta 
das instituições e dos madalenenses. 

Apeadeiro da Madalena 
Em março de 2022, com a colaboração da 
Academia de Teatro do Orfeão da Madalena, 
Grupo Folclórico da Madalena e alguns 
voluntários foi pintado o apeadeiro e feita uma 
recriação histórica deste local no séc. XIX. Esta 
valorização do património foi acompanhada 
pelas Infraestruturas de Portugal.
As obras de requalificação da linha do Norte 
chegaram à Madalena com intervenção 

profunda no apeadeiro com redesenho de toda a área envolvente. 
Espera-se a criação de um apeadeiro moderno e mais funcional 
que dignifique a área e melhore a qualidade e o conforto dos 
utentes. O mirante D. Celina será reconstruído nas imediações 
respeitando a traça e usando os materiais do edifício original. 

Coteiro do Castro 
Decorreu este ano a segunda campanha de 
estudo de vestígios arqueológicos no Castro 
da Madalena. Trabalho levado a cabo pelo 
Centro de Arqueologia de Arouca sob 
direcção do Dr António Manuel Silva. A 
campanha resultou na recolha de inúmeros 
ves t íg ios re fo rçando a impor tânc ia 
arqueológica do local. Houve um dia aberto à 
população onde part ic iparam muitos 
madalenenses interessados no património. 
A Junta de Freguesia da Madalena acolheu os arqueólogos 
durante o mês de trabalhos, com refeições e transporte.

Lavadouros, Fontanários e Capela de S. João 
Os três lavadouros públicos da Madalena foram 
intervencionados com obras de conservação e 
valorização da área envolvente. Os fontanários 
levaram novas placas de identificação e a 
Capelinha de S. João, no Largo da Costa, também 
foi recuperada e valorizada.  

Cemitério da Madalena 
O s t r a b a l h o s q u e 
desenvolvemos neste 
primeiro ano visaram a 
e l i m i n a ç ã o d e 
o b s t á c u l o s q u e 
representavam perigo 
para os utentes, com 
b e n e f i c i a ç ã o d e 
algumas áreas mais 
d e g r a d a d a s e 
rectificação de grelhas e esgotos de modo a promover a 
segurança.
A disponibilização de 30 ossários veio suprir uma carência que 
se sentia há muito, estando disponíveis para aquisição. 
Introduziu-se o sistema de reciclagem de velas e círios em 
colaboração com a empresa RECIOL, fazendo deste espaço 
mais ecológico e sustentável.
A estrutura de baldes e vassouras existente estava centrada 
numa das extremidades do cemitério e houve necessidade, de 
modo a facilitar aos utentes o seu acesso, de colocar uma 
segunda estrutura noutra extremidade do cemitério. 
Simultaneamente reforçaram-se os números que de vassouras 
quer de baldes tendo sido disponibil izados também 
apanhadores.

Infraestruturas 
Rede Viária 
A rede viária da Freguesia da Madalena tem 
vindo melhorar, estando em curso a 
concretização de um dos troços da VL3 uma 
obra que irá revolucionar as acessibilidades 
Madalena. 
Decorrente do mandato do executivo anterior 
e ao longo deste primeiro mandato foram 
requalificadas pelo Município de Vila Nova 
de Gaia: Rua das Borelas, Rua da Lavoura, 
Rua do Rochio, Rua Monte Curral, Rua Tapada da Marinha pela 
empresa Municipal Águas de Gaia. 

Escolas
Durante o período de férias escolares foi concluída a retirada do 
amianto de todas as escolas do Agrupamento de Escolas da 
Madalena e melhorados os telhados e cobertos do parque 
exterior. 
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Serviços da Freguesia da Madalena
A Junta de Freguesia dispõe de um horário contínuo, 8h às 17h10, diariamente para melhor servir a população. Procure o balcão 
de atendimento da Junta de Freguesia da Madalena, informe-se das atividades a decorrer, saiba em que podemos ajudar.

Alguns serviços administrativos da autarquia que lhe podem ser úteis: registo de canídeos gatídeos, licenças, requerimentos e 
atestados, informação de serviços e contactos úteis, procedimentos cemiteriais. Contactos: geral@jf-madalena.pt, 22 715 11 70/ 
962 189 812.
Dispomos do balcão do Espaço Cidadão onde pode: efetuar a alteração de morada, renovar a carta de condução e cartão de 
cidadão, ativação da chave móvel digital, entrega das despesas ADSE, apoio no pedido de consulta médica. 
Gabinete de Ação Social, com uma técnica especializada que acompanha diariamente as necessidades da população. 
Contacto: gasocial@jf-madalena.pt, 22 715 11 76 / 962 189 814 
Gabinete de Enfermagem, aberto às segundas, quintas e sábados das 9h às 12h, um serviço de aconselhamento e de primeira 
assistência médica gratuito para os madalenenses. 

Parceria com técnicos qualificados de Nutrição, Calista, Terapias Integrativas, Clínica Raiz, Clinica Plena Saúde que prestam  
serviços de acompanhamento em várias especialidades clínicas para todas as idades nos gabinetes da Junta de Freguesia. A 
marcação de consultas e responsabilidade das mesmas é feita por cada profissional. 

Ação Social 

A ação social é um serviço da Junta de Freguesia voltado para 
toda a comunidade, deixando de ser uma resposta aos mais 
carenciados, uma vez que a atuação deste Gabinete pretende 
ter uma ação voltada para toda a comunidade.
Assentes numa intervenção de 
proximidade e disponibilidade, o 
GAS tem vindo a desenvolver a 
sua intervenção numa resposta 
direta à população que se 
concretiza em várias vertentes. 
Por um lado, num trabalho de 
estreita parceria com a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia 
(com os projetos do Apoio ao 
Arrendamento, Gaia Cuidador, 
Vacinação, Gaia+Inclusiva – Emergência Social, Mês do Idoso, 
CLAS), por outro em projetos criados e desenvolvidos pela 
Autarquia (Cabazes de Natal, Madalena Social, Semana 
Balnear e Comissão Social de Freguesia).
O trabalho em rede é prioridade na intervenção. Foi através da 
Comissão Social de Freguesia que criamos a intervenção dos 
Cabazes de Natal. Na lógica de mais qualidade e dignidade, o 
facto de unirmos as instituições locais num só propósito 
permite-nos chegar a mais famílias, com mais qualidade e 
quantidade também. Proporcionamos um Cabaz de Natal digno 
do próprio nome, onde todos os alimentos alusivos à época 
fazem parte do mesmo. Acrescentamos a este cabaz 
brinquedos, vestuário e calçado, artigos estes que surgem das 
doações ao Espaço Solidário.
O Madalena Social é fruto do acompanhamento e resultado do 
diagnóstico social. Permitimos, com os vales atribuídos a 
possibilidade destas famílias terem acesso a bens de primeira 
necessidade que, de outra forma, muitas vezes não o teriam.
A Semana Balnear é das atividades com mais impacto direto na 
vida e felicidade dos nossos seniores. Sempre numa lógica de 

atividades de lazer, cultura e 
desporto, proporcionamos um 
c o n j u n t o d e a t i v i d a d e s 
devidamente ajustadas que 
r e s u l t a m n u m a a d e s ã o 
significativa.
O Gabinete de Ação Social da 
Junta de Freguesia da Madalena 
é serviço público para o público.

Passeio de Pequenos e 
Graúdos 
Passeio à Assembleia da 
República 
Uma forma de premiar os alunos 
das escolas da Madalena que 
part iciparam no desafio de 
escrever uma carta ao pai Natal 
foi levar esses alunos que 
a c e i t a r a m o d e s a f i o a o 
Parlamento. Foi uma visita guiada 
onde se reve laram mui tos 
segredos da Assembleia de 
Republica e onde os alunos 
puderam sentar-se no lugar dos 
deputados e conhecer um pouco 
mais da realidade política do país. Este passeio contou a 
inestimável ajuda do Dr João Paulo Correia (secretário de 
estado do Desporto e da Juventude), da deputada do Partido 
Socialista Drª Cristina Mendes da Silva e do apoio do Gabinete 
do Partido Socialista na Assembleia da Republica.

Passeio Sénior
A Junta de Freguesia retomou esta 
iniciativa destinada aos seniores da 
Madalena. O passeio foi até Fátima, 
levando cerca de 300 madalenenses 
em excursão num ambiente de festa e 
de convívio com o tradicional almoço, 
baile e uma novidade muito apreciada 
por todos; demonstração de Boccia, 
que revelou a perícia de muitos que 
experimentaram. 

N e s t e p a s s e i o c o n v í v i o , e m 
representação do Município de Vila 
Nova de Gaia, esteve presente a 
Vereadora Dra Marina Mendes que 
graciosamente conviveu com todos os 
Madalenenses, participou na atividade 
de Boccia e manifestou palavras de 
louvor pela participação ativa dos 
seniores após o período de pandemia. 
Agradecemos também a presença dos 
Bombeiros Voluntários de Valadares. 

mailto:gasocial@jf-madalena.pt


 5

Forum Madalena Cultura 

Corridas 25 de Abril
Após longos anos de ausência, este executivo retomou as 
“Corridas 25 de Abril”, no Largo da Costa, tradição desta 
freguesia, se dúvidas houvesse, rapidamente foram 
dissipadas tal foi a quantidade de participantes.

Concurso Cascatas São João
Em junho de 2022 o executivo 
lançou um concurso de Cascatas 
de São João onde participaram 
Instituições e Particulares. 
O entusiasmo e a curiosidade da 
população fez com que esta 
primeira edição tenha sido um 
sucesso. No final houve a entrega 
de prémios aos participantes e a 
atribuição de uma Menção honrosa 
ao Sr Mo isés O l ive i ra pe la 
magnífica cascata que construíu e 
mostrou aos madalenenses colocando o primeiro lugar à 
disposição pois sempre disse “se eu participar eu vou 
ganhar”. O executivo desafiou então o Sr. Moisés a expor a 
sua Cascata como “convidada” e sabendo agora da 
qualidade da sua cascata temos a certeza da sua convicção. 
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Associativismo 
A Junta de Freguesia da Madalena pretende estar próxima das 
instituições da Freguesia e tem vindo a desafiá-las a manter 
uma atividade voltada para a comunidade. São exemplos de 
união e cooperação a participação em algumas atividades 
municipais
Jogos Juvenis de Gaia 
Participamos nos XXXVI Jogos 
Juvenis de Gaia, nas modalidades 
de Atletismo, Badminton, BTT, 
Futebol 5, Futebol 7, Ginástica, 
Natação, Ténis de Mesa, Voleibol e 
Xadrez, com cerca de 90 atletas.  
Aproveitamos para agradecer a 
todos os a t le tas, moni tores, 
treinadores e às famílias dos 
atletas, todo o apoio e sentido de 
desportivismo. A Madalena para 
além de ter conquistado vários 
prémios em varias modalidades, congratula-se pela atribuição 
do prémio FairPlay que muito nos honrou receber.

Marchas de São João de Gaia
Mais que o 3º lugar obtido, o qual nos 
congratulamos, realçamos o espirito 
envolvente, desde de logo com a 
participação de 4 Instituições da 
Freguesia: Junta de Freguesia, 
Associação de Solidariedade Social 
da Madalena, Grupo Folclórico da 
Madalena e Orfeão da Madalena, 
demostrando que embora todos 
diferentes nas suas valências, 
conseguem trabalhar num objetivo 
comum, aos 100 participantes, que com muito trabalho, 
dedicação, alguns sacrifícios pessoais, abraçaram este projeto 
de tal forma, que fizeram deste grupo a sua família, a todos eles 
o nosso, Obrigado.

XXI Torneio Cidade de Gaia, CAM - Ténis de Mesa
Apoiamos na realização deste torneio que decorreu em abril, 
com 400 participantes no Pavilhão Municipal Atlântico da 
Madalena.

Academia de Teatro do Orfeão da Madalena
Um projeto em crescimento que a Junta de Freguesia 
acompanha de perto.

Manutenção dos Jardins e Trilhos da Madalena
Manter a freguesia limpa, harmoniosa e cuidada depende do serviço de limpeza e de todos os madalenenses.

Os funcionários de rua, dispõem de uma agenda organizada e bem planeada para dar resposta às necessidades da via pública, 
sabendo que nem sempre a resposta é em tempo útil mas com a maior brevidade que cada situação impõe. A Junta de Freguesia 
agradece a colaboração de todos os madalenenses que limpam à sua porta, ajudam a identificar e a organizar as tarefas dos 
assistentes operacionais de rua para que a Madalena seja uma Freguesia agradável para visitar e viver.

Mantemos um serviço de comunicação ativo e próximo da população procurando informar sobre as 
intervenções efetuadas e em curso na Madalena, realizamos campanhas de sustentabilidade 
ecológica com os diferentes parceiros de recolha de lixo, sensibilizámos para o desperdício e 
abandono indevido de monos na via pública, procurando identificar e informar a população.

A Junta de Freguesia em parceria com o Município e com a empresa municipal Águas de Gaia está a 
trabalhar na proteção das ribeiras da Madalena e na concretização do Trilho dos Moinhos da 
Madalena. 

Moinho de Bocas
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1.º Edição do Mandato de 2021/2025
Junta de Freguesia da Madalena 

Edição divulgada online
Impressos 100 exemplares

Acompanhe a Junta de Freguesia da Madalena nas Plataformas Digitais

Site: http://www.jf-madalena.pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/juntafreguesiamadalena 

Instagram: https://www.instagram.com/juntadefreguesiadamadalena/

Comemorações religiosas 

Na última semana do mês de maio, mês de 
Maria, realiza-se a Procissão das Velas com 
a imagem de Nossa Senhora de Fátima, 
fazendo um longo percurso entre a Capela 
Nossa Senhora de Fátima e a Igreja 
Paroquial da Madalena. 
A 22 de julho celebra-se o dia de Sta. Maria 
Madalena, a padroeira da Freguesia da 
Madalena. Por esta data, a Comissão de 
Festas em colaboração com a paróquia, 
Junta de Freguesia e com os madalenenses 

organiza cinco dias de festa em Honra de Sta. Maria Madalena e 
Nossa Sra da Hora. Os festejos vão de sexta a segunda feira com 
diferentes animações, diversões para crianças e fogo de artifício, ao 
domingo sai a Majestosa Procissão percorrendo algumas ruas da 

 O Natal 2021 
Em 2021 o executivo da Junta de Freguesia concretizou algumas iniciativas de 
Natal que embelezaram a Madalena. As escolas da Freguesia concretizaram 
decorações alusivas ao Natal em diferentes jardins e o Lar Tavares Bastos, 
Misericórdia de Gaia, concretizou um presépio que completou o espírito 
natalício com a iluminação da Árvore de Natal, uma luz de esperança em plena 
pandemia. Aos alunos do Agrupamento de Escolas da Madalena foi proposto 
escreverem cartas ao Pai Natal, sendo que recebemos 477 cartas às quais foi 
dada resposta individual.

2022 terá um Natal ainda mais luminoso a partir do dia  
1 de dezembro 


