Informações da Junta de Freguesia
Obras na freguesia
Foram concluídas as obras de pavimentação da Rua de Fonte D´Éguas e Rua do
Moinho. Estes arruamentos ficaram igualmente dotados de água da rede pública e
saneamento básico.
Com o inicio das obras de repavimentação e colocação de saneamento básico e
regularização das águas pluviais na Estrada Municipal 510-1, ou seja, Rua Joaquim,
Azevedo, Rua da Ribeira, Rua do Carvalhal, Rua do Gorgulhão e Rua das Torres
previstas para se iniciarem em Janeiro de 2009, a Junta de Freguesia solicitou à
Câmara Municipal a cedência do paralelo que vai ser retirado da referida estrada
para assim o poder utilizar na pavimentação de alguns arruamentos da freguesia,
nomeadamente, conclusão da Rua José Correia Machado, Travessa do Bacelo, Rua
da Escola e Rua dos Arcos.
Obras na EM 510-1
Como já referimos está previsto se iniciar em Janeiro de 2009 as obras de
requalificação da EM 510-1. Apenas gostaríamos de chamar atenção de todos os
moradores da Rua do Carvalhal, Rua da Ribeira, Rua das Torres e Rua do Gorgulhão e
Rua Joaquim Azevedo, para que no decorrer das obras tenham a melhor
compreensão para os transtornos que as mesmas possam causar. Outra situação que
queremos apelar aos moradores das referidas ruas é que sempre que se verifiquem
situações ou problemas no decorrer das mesmas, como por exemplo, um muro, um
gradeamento, etc, que seja danificado ou mesmo uma opinião na obra junto á sua
habitação, deverá sempre dar conhecimento à Junta de Freguesia que de imediato
comunicará aos responsáveis da Câmara Municipal tal situação. Todas estes
arruamentos, muros de vedação, entradas das habitações, etc, serão fotografados
pela Junta de Freguesia antes do inicio da obra, garantindo assim um registo do antes
e depois.
Limpeza de valetas
Com inicio no presente ano de 2008 a Câmara Municipal delegou a competência
para a limpeza de todos os arruamentos nas Juntas de Freguesia, ou seja, a limpeza
das valetas quer dos caminhos e estradas municipais quer dos caminhos vicinais
passou a ser da total responsabilidade das Juntas de Freguesia. Assim sendo, a Junta
de Freguesia já iniciou a limpeza de vários arruamentos, respectivamente, Rua de
Monte de Baixo, Rua do Sol, Rua dos Emigrantes, Rua de Aldeia Nova, Rua dos
Pombais, Rua de Sameiro, Rua da Trelavinha, Rua Joaquim Ferreira. Com esta nova
competência a Junta de Freguesia prevê um gasto anual de cerca de 5.000 euros.
Outras obras
Outras intervenções na freguesia estão previstas a curto prazo, falamos das reuniões
que temos vindo a ter com os proprietários de terrenos, como seja, com a Riopele,
com vista a uma intervenção junto aos Arcos e com o Sr. Barbosa dono de terrenos
junto ao Adro da Igreja, com vista ao alargamento do respectivo Adro.

Curiosamente estas obras que pretendemos realizar estão todas inseridas na área de
protecção de património pelo que a realização das mesmas se tornem de mais difícil
resolução.
Podemos ainda informar que a Junta de Freguesia tem vindo a proceder a pequenas
obras em vários locais da freguesia, nomeadamente, na limpeza e melhoramento das
condutas das águas pluviais quer na resolução das mais diversas situações que nos
são apresentadas pelos Castelonenses.
Abrigos de Passageiros
Relativamente à colocação de um abrigo de passageiros na Rua do Seixal, temos a
informar que já solicitamos a colaboração da Câmara Municipal, tendo-nos sido
informado pelo Sr. Vereador do Pelouro, que se tudo correr como está previsto, nos
primeiros meses de 2009 será colocado um abrigo neste local. Lembramos que um
abrigo como o existente na Rua do Carvalhal, tem um preço de cerca de 2.500 euros!
No entanto reconhecemos a extrema necessidade na colocação de um naquele
local.
Capela Mortuária
Em relação à construção de uma Capela Mortuária na freguesia, a Junta continua
empenhada na resolução deste assunto o mais rápido possível, no entanto e como é
do conhecimento geral devido a toda aquela área envolvente á Igreja e Quinta de
Santiago estar em vias de classificação pelo IPPAR (Instituto Português do Património
Arquitectónico) como património nacional, o que é certo é que com todo este
processo que já se arrasta à vários anos tem dificultado a execução de um projecto
que se enquadre naquele espaço. Neste momento estamos aguardar uma reunião
com o responsável por este processo no IPAR.
Cemitério da Freguesia
Sendo certo que o alargamento do cemitério da Freguesia não ser uma obra que
estava prevista no nosso compromisso eleitoral podemos adiantar que as negociações
para um futuro alargamento já estão praticamente negociadas com o proprietário do
terreno, Sr. António Lopes que vai ceder gratuitamente o terreno para o referido
alargamento em devido tempo. Com o alargamento prevê-se a construção de casas
de banho e de uma arrecadação.
Voltamos a lembra que qualquer obra que os proprietários de terrenos ou jazigos no
cemitério da Freguesia pretendam executar deverão, obrigatoriamente, solicitar a
devida autorização á Junta de Freguesia.
Iluminação Publica
Podemos informar os Casteloneneses que no corrente ano e a pedido da Junta de
Freguesia a Câmara Municipal colocou cerca de 60 pontos de luz pública na
Freguesia de Castelões, como por exemplo, na Rua do Gorgulhão, Rua dos
Emigrantes, Rua Joaquim Ferreira e Rua de Vila Cova, sendo que outros pedidos foram
igualmente feitos para outros locais aguardando a sua execução.
Lembramos ainda que em relação a pontos de luz pública com lâmpadas fundidas é
sempre uma preocupação desta Junta em que a reparação das mesmas se verifique
o mais rápido possível, pelo que pedimos sempre a colaboração dos Castelonenses
que nos informem de pontos de luz com lâmpadas fundidas.

Fontanários
A água do fontanário de Vila Cova continua imprópria para consumo bem como de
todos os outros existentes na freguesia. Informamos ainda que a Junta de Freguesia
deixou de colocar placas com tal indicação neste fontanário (Vila Cova) uma vez que
sempre que é colocada com a informação de “Imprópria para consumo” a mesma é
retirada não sabemos por quem. Lamentamos tal atitude. Esta situação já foi
comunicada ás entidades competentes, livrando assim a Junta de Freguesia de
qualquer responsabilidade.
IRS
É já em inícios do próximo mês de Fevereiro/2009 que se inicia o preenchimento do
Mod 3 de IRS. Assim, e a exemplos de anos anteriores a Junta de Freguesia procede
ao seu preenchimento, gratuitamente, a todos os Castelenenses.
Lembramos que se ainda não tem senha para o preenchimento via internet a pode
solicitar a qualquer momento na Junta de Freguesia ou se perdeu a senha que tinha
poderá igualmente pedir uma nova.
Não deixe para a última hora todos estes assuntos que podem ser resolvidos
atempadamente.
Lembramos igualmente que todos devem proceder ao preenchimento do IRS
independentemente de estarem ou não obrigados a fazer, isto porque se tem
verificado em anos anteriores que muitos acabam por precisar da declaração de IRS
para o tratamento de vários assuntos. Por isso em nosso entender não perde nada em
fazer a respectiva declaração evitando assim custos numa futura declaração que
venham a precisar.
Lembramos também de que quem está ou pretende solicitar a isenção do IMI,
Imposto Municipal Sob Imóveis, tem de obrigatoriamente de apresentar a declaração
de IRS seja ou não obrigado a fazer.
Escola Primária
Já no início do presente ano lectivo a Câmara Municipal procedeu á substituição dos
tectos de todas as salas de aula bem como á substituição de toda a iluminação das
referidas salas. Procedeu igualmente á colocação de novos estores nas janelas das
salas de aula e de novos equipamentos de aquecimento.
Para 2009 prevê-se a pintura de todo o edifício entre outras obras de melhoramento.
Outras pequenas intervenções são asseguradas pela Junta de Freguesia, como a
limpeza e manutenção de todo o logradouro (recreio), poda das árvores,
fornecimento de material de limpeza e higiene, pagamento do telefone, para além
do apoio em várias actividades escolares, como por exemplo, o pagamento de
transporte na ida ao Coliseu do Porto para assistirem ao Circo de Natal (400,00 €),
actividades no Carnaval e Páscoa.
Associações e Colectividades da Freguesia
A Junta de Freguesia de Castelões, como sempre continua a apoiar as Associações e
Colectividades da Freguesia, falamos da Associação Desportiva de Castelões,
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 de Castelões e do
Corpo Nacional de Escutas, com a atribuição de um donativo anual, para além de
outros apoios que vamos dando ao longo do ano.

Licença de canídeos e gatideos
É obrigatório, todos os proprietários de cães e gatos procederem á vacinação antirábica e ao respectivo registo na Junta de Freguesia. Sabemos que uma grande
maioria dos proprietários de cães e gatos não têm registado os seus animais.
Lembramos que em caso de fiscalização e os animais não estarem devidamente
legalizados a multa é superior a 500,00 €.
Por isso, e para além de ser obrigatório apelamos a todos os donos de cães e gatos
para legalizarem os seus animais caso ainda não o tenham feito. O preço de cada
registo sendo a primeira vez é de 7,50 €.
Saneamento
Nos últimos tempos tem-se verificado que em muitos locais por onde passa a conduta
do saneamento básico por vezes está a transbordar para a via pública, que para
além dos maus cheiros é são os problemas que causa nas habitações. Tal situação
deve-se ao entupimento causado por objectos que são deitados para o saneamento,
falamos de toalhas, plásticos, etc. Ora temos de ter a devida consciência que a
procedermos desta maneira estamos a contribuir para graves problemas na conduta
do saneamento.
A Junta de Freguesia tem mantido reuniões com a Câmara Municipal no sentido de
dotar toda a freguesia de Castelões de saneamento básico.
Sinalização
Em colaboração com a Câmara Municipal continuamos a colocar sinalização em
vários arruamentos da freguesia.
Lembramos que a sinalização é sempre colocada na via publica pelo que a retirada
de sinais ou a sua danificação é crime punido por lei!
Água da rede publica
Se é consumidor de água da rede pública saiba que se o seu agregado familiar é
composto por 4 ou mais pessoas tem benefícios de redução no respectivo escalão.
Para mais informações consulte a Junta de Freguesia.
Resíduos sólidos
Se está numa situação de carência económica saiba que durante um ano pode estar
isento do pagamento de resíduos sólidos (lixo). Para mais informações consulte a Junta
de Freguesia.
Os emigrantes ou proprietários de habitações que estejam habitadas estão isentos do
pagamento dos resíduos sólidos. Devendo para tal apresentar o respectivo
comprovativo, ou seja, um atestado da Junta de Freguesia.
Imposto de Circulação
Lembramos que pode tirar o imposto de circulação automóvel (antigo selo do carro)
na Junta de Freguesia é somente preciso apresentar a senha que usa para fazer o IRS.

Segurança Social Directa
A exemplo do que já se verifica com as Finanças pode igualmente solicitar uma senha
para poder em casa, na Junta de Freguesia ou em qualquer outro local com acesso á
internet aceder a todos os seus dados da Segurança Social sem ter de se deslocar á
Segurança Social, como por exemplo: alterar morada, saber os anos de descontos,
solicitar o abono de família, etc..
Para solicitar a respectiva senha na Junta de Freguesia é necessário apresentar o
Bilhete de Identidade, n.º Contribuinte e n.º Segurança Social.
Cartão do Cidadão
Se ainda não sabe informamos que já pode tirar o cartão do cidadão na
Conservatória do Registo Civil de Vila Nova de Famalicão.
Este cartão substitui o Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte, Cartão de
Utente, Cartão de Beneficiário e Cartão de Eleitor, e tem o preço de 12,00 €.
O que é necessário para tirar o cartão do cidadão? – Bilhete de Identidade, Cartão
de Contribuinte, Cartão de Utente, Cartão de Beneficiário e Cartão de Eleitor.
As fotos que antes eram necessário levar, são tiradas no local pelos respectivos
serviços.
Não tem necessariamente de deixar caducar os documentos que tem actualmente
pode perfeitamente dirigir-me á Conservatória ou Loja do Cidadão e solicitar o seu
novo cartão.
Fotos antigas
No seguimento do que já em tempos solicitamos, continuamos a apelar a todos os
Castelenoneses que tenham fotos antigas e nos queiram deixar fotocopiar muito
agradecemos. Devendo para tal as levar á Junta sendo devolvidas no momento.
Cabazes de natal e outros
Certamente já muitos se aperceberam que durante o ano são distribuídos cabazes
com alimentos a famílias carenciadas da freguesia.
Temos constatado que por vezes a Junta de Freguesia é “criticada” por estar a
entregar a quem não deve.
Temos a esclarecer que a Junta de Freguesia em nada tem haver com a selecção das
famílias que necessitam de receber os cabazes. Tal é feito pela Assistente Social, e por
vezes é-nos pedido a colaboração para a sua distribuição e nada mais.
Assim, referimos uma vez mais, NÃO TEM A JUNTA DE FREGUESIA QUALQUER
RESPONSABILIDADE NA SELECÇÃO E DISTRUIÇÃO DOS CABAZES.
O Castrejo
No passado mês de Agosto a Junta de Freguesia publicou a 4ª edição do Boletim de
Informação e Cultura “O Castrejo”. Se por qualquer motivo não recebeu um exemplar
em sua casa pode solicitar na Junta de Freguesia.

Livro “São Tiago de Castelões”
Esgotado que estava o livro “São Tiago de Castelões” da autoria de José Carlos
Mendes Araujo, informamos todos os interessados que a Junta de Freguesia já tem
disponível o referido livro ao preço de 10,00 € cada.
Recenseamento Eleitoral
Com o novo sistema de recenseamento eleitoral que entrou em vigor no passado dia
26 de Outubro, todos os cidadãos que completem 17 anos de idade ficam
automaticamente inscritos no recenseamento eleitoral, deixando assim de ser
obrigatório a ida á Junta de Freguesia para procederem á respectiva inscrição.
Lembramos que o cidadão fica inscrito na freguesia que consta no seu bilhete de
identidade, ou seja, se a residência no seu B. I. consta a freguesia de “Castelões” fica
inscrito em Castelões mas se por exemplo não tem a residência actualizada, e esteja
por exemplo a freguesia de “Joane” fica inscrito em Joane. Por isso chamamos
atenção para o facto de que devem ter os bilhetes de identidade devidamente
actualizados.
As pessoas que transferiram de residência, esses ainda podem actualizar a sua
inscrição, devendo para tal ter o Bilhete de Identidade devidamente actualizado.
Para mais informações consulte a Junta de Freguesia.
Aulas de Ténis
Informamos todos os interessados que está a funcionar na freguesia de Castelões aulas
de ténis aos domingos de manhã. As aulas são dadas por professores devidamente
credenciados. Para mais informações consulte a Associação Desportiva de Castelões.
Passeio dos Idosos
No passado dia 6 de Setembro a Junta de Freguesia realizou mais um passeio convívio
e que este ano teve como destino S. Pedro do Sul, o almoço e tarde de convivo teve
lugar na Quinta dos Compadres em Viseu. Neste passeio participaram cerca de 250
pessoas.
Espaço Internet
O espaço de acesso, gratuito, á Internet disponibilizado pela Junta de Freguesia toda
a população a funcionar desde 2004 tem-se revelado um sucesso com uma
ocupação/utilização a 100%.
Catequese
A Junta de Freguesia apoiou igualmente o grupo de catequese na atribuição de um
subsídio para a realização de actividades.
Apoio à população
Diariamente a Junta de Freguesia é procurada pelos Castelonenses para resolução
das mais diversas questões que nem sempre estão directamente relacionadas com
Junta, como seja, o preenchimento e entrega de documentação nas finanças, na
segurança social, na conservatória do registo predial, nos correios, etc. É um papel
que entendemos ser cada vez mais importante, este o de apoio á população que
queremos continuar.
Junta de Freguesia de Castelões
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