Obras no Adro

PARÓQUIA

SANTA MARIA DE VÁLEGA

Caríssimos Paroquianos,

Venho por este meio apresentar, ainda que de forma sucinta, aquilo que se pretende fazer no
Adro da Igreja Matriz de Válega

– Demolição de Pavimentos, passeios, canteiros (incluindo a remoção de árvores e arbustos
existentes);

– Preparação do piso para colocação de cubos de granito com uma face serrada, com as
dimensões de 0,09*0,09*0,09;

– Colocação de rampas em granito de acesso à Igreja e sacristias;

– Colocação de mecos retrácteis em duas entradas do adro;

– Colocação de fontenário;
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– Lavagem do muro de vedação da Igreja, reparação de fissuras e pintura;

– Decapagem e pintura do gradeamento dos muros de vedação do Adro;

– Plantação de herbáceas, preparação do solo e instalação de sistema de rega;

– Colocação de 12 Oliveiras e 3 Ciprestes;

– Sistema de recolha das águas pluviais e ligação à rede pública;

– Montagem de instalação eléctrica e colocação de armaduras de pavimento.

Foram pedidos três orçamentos às seguintes empresas:
- PAVI Azemeis – 171.193,47€
- ASCENÇÃO COSTA E FILHOS, Lda. – 158.358,00€
- IRMÃOS PINHO RESENDE, Lda. – 152.030,00€

A obra ficará ao cuidado dos IRMÃOS PINHO RESENDE, Lda.
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Após todos os projectos e licenças necessários à realização de uma obra desta envergadura,
podemos agora avançar com os trabalhos.

Iniciaremos a obra entre Março e Abril e para a sua realização prevê-se um período de cerca
de 3 meses.

Angariação de fundos:

Houve já algumas iniciativas de angariação e prevemos a realização de muitas mais,
salientamos desde já:
- Leilão à “Moda Antiga” para o próximo dia 13 de Março.
- Artista convidado e jantar convívio – Dia 09 de Abril
- Porco no Espeto – Para o dia 29 de Maio

Entramos já em contacto com a Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Ovar para apoios a
esta obra, no entanto, além de todas estas iniciativas contamos também com o apoio e
generosidade de todos os Valeguenses para a realização desta obra na nossa Igreja Matriz.
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