Nossa Senhora de Fátima ao fim de 60 anos volta a
visitar a nossa freguesia.
Assim apresentamos o itinerário de 13 a 22 de Junho
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13 - FREIRIA
14 - Lages da Freiria, Calçada, Zibreira de Fetais
FETAIS DE NOSSA SENHORA
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15 - CHÃ
16 - Abadia
FOLGADOS
17 - MARTIM AFONSO
18 - Pontes de Monfalim, Boiças, Pé do Monte
SABUGOS
19 - Paço, Caneira, Monfalim, Batalha, Pedralvo, Adega
ZIBREIRA DA FÉ
20 - VAL DE VEZ
21 - Alcareia, Camondes, Alqueidão, Seramena, Vermões
CASAIS DE SANTO QUINTINO
22 - Almargem, Outeiro

No passado dia 14 de
Junho, a nossa Freguesia
promoveu uma noite
jovem no parque desportivo de Pontes de Monfalim, onde marcaram presença os Amor e Cachaporra
e
o
DJ
Swag.Droppers. Uma
noite de muita música a
pensar nos nossos jovens.

Presidente, Secretário e Tesoureira
em representação da nossa freguesia no congresso da ANAFRE.

A edição deste boletim tem como principal objetivo a apresentação de alguns trabalhos desenvolvidos pelo novo executivo da Junta de Freguesia de Santo Quintino, assim como
divulgar e informar toda a população da nossa Freguesia as
diversas atividades que vão surgindo, seja de organização das
diferentes associações ou das autarquias locais.

A nossa agenda:
Dia 22 de Junho IX Feira das Frutas Novas
XI Festa da Freguesia

Dia de atendimento: 2ª e 4ª Terças Feira a partir das 18h30m
Telefone: 261 942 058; Email: info@jf-santoquintino.pt

Fábio Silvestre e Rafael Gil

www.facebook.com/jfsantoquintino

Fábio Silvestre no ciclismo e Rafael
Gil na natação, têm contribuído para o
desenvolvimento do desporto Nacional.
A nossa autarquia reconhece os êxitos
alcançados por estes dois jovens da
freguesia, desejando-lhes um futuro
promissor, com muitas conquistas.
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ALGUNS TRABALHOS EXECUTADOS
INFORMAÇÃO
NOVO SERVIÇO DE TRANSPORTES
É com muito satisfação que a Freguesia de Santo Quintino dá a conhecer o novo serviço de transporte para o Hospital Beatriz Ângelo, Hospital Polido Valente, Hospital de Santa Maria e I.P.O.!
Um reconhecimento ao esforço e dedicação que o Município tem tido em prol da nossa população.

Colocação de bases para contentores de RSU em
Seramena.

Limpeza de aqueduto em Pedralvo

Arranjo de todo o espaço envolvente do cemitério

Arranjo de caminho entre Malgas e Paijoanas

Corte e Limpezas de bermas em Sabugos

Limpezas de valetas

Presidente numa das visitas às aldeias da Freguesia avaliando as
necessidades da sua população. Só com esta proximidade é que se
consegue ter a noção do trabalho que necessita ser elaborado.
No entanto contamos com o contributo de toda a população da Freguesia para nos apoiar neste trabalho, para que possamos ter sempre
as nossas localidades como tanto gostaríamos.
Assim, contamos com o seu apoio e sempre que detetar alguma
situação que necessite de intervenção por parte da nossa autarquia,
não hesite, contate-nos.
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Colocação de meias manilhas para encaminhamento
de águas em Monfalim

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES EM PROL DE UMA FREGUESIA
MELHOR, DE TODOS E PARA TODOS.
Remoção e limpeza de cedros em Santo Quintino
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Caminhada das

Limpeza do largo em Pedreira

No passado dia 1 de Junho “Dia Mundial
da Criança”, levamos a cabo mais uma
caminhada da criança, com o intuito de
proporcionar um ambiente de diversão
entre pais e filhos, dando a conhecer uma
pequena parte dos caminhos da nossa
maravilhosa Freguesia.

Corte e Limpezas em escola de Pontes de Monfalim

Sempre a pensar no bem estar da nossa população, a Freguesia de Santo Quintino
levou a cabo o seu passeio Sénior . Desta vez levamos a nossa população até: Pia do
Urso, Fátima, Batalha e Óbidos, onde esteve sempre presente a boa disposição. A
todos um muito obrigado.
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Limpeza de valetas e arranjo de caminho em
Martim Afonso
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Novo corrimão de acesso á Capela de Fetais

Limpeza do parque desportivo em
Pontes de Monfalim

Corte e Limpezas de bermas em Zibreira de Fetais

Limpezas de valetas

Colocação de novas placas toponímicas

1ª FEIRINHA DE NATAL

Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Câmara Municipal e Presidente da

Nos dias 7 e 8 de Dezembro, a Freguesia de Santo
Quintino organizou a 1ª Feirinha de Natal, onde reuniu cerca de 30 artesãos e centenas de visitantes.
Desenvolveram-se vários workshops com o apoio de
Cavicakes e Sobral Explica/Rute Granja. Foram
dois dias vividos em ambiente natalício e muita animação.

Junta de Freguesia em representação do nosso
concelho no congresso Nacional da A.N.M.P.
As autarquias locais

estão empenhadas em

prestar o melhor serviço às suas populações,
fazendo-se representar fora de portas, lutando
sempre na melhoria do nosso concelho.

-Em cima, o grupo de artesãos entre outros participantes com o diploma de participação, juntamente
com o Presidente e Tesoureira da nossa Freguesia.
-Do lado direito alguns visitantes e artesãos.

A TURMA DO TRICOT
No Verão, a nossa Freguesia por ser caracterizada com uma grande área florestal, fica mais vulnerável à ocorrência de incêndios. Assim alertamos que a melhor maneira de se combater um
incêndio é evitar que ele ocorra!
É de extrema importância que todos os proprietários dos terrenos colaborem na sua limpeza. Ajude a nossa Freguesia, a nossa floresta e os nossos Bombeiros.

A turma do tricot é um grupo de senhoras que se juntam todas as sextas feiras
a partir das 18 horas no edifício da Junta
de Freguesia. Esta turma tem como objetivo a troca de conhecimentos e expeRéplica da Igreja de Santo Quintino em
exposição no Edifício da Junta de Freguesia

riências da arte de tricotar.

A Freguesia de Santo Quintino preocupada com a saúde e bem estar da
sua população oferece um serviço
de enfermagem na localidade de
Freiria ( das 15H às 16H) e no parque desportivo de Pontes de Monfalim (das 16:15H às 17:15H ) todas
as segundas feiras. Com este serviço pretendemos fazer pequenos
check-up que permitam detetar problemas de saúde da nossa população.
Esperamos por si.
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FORMAÇÃO INGLÊS NIVEL I
A Freguesia de Santo Quintino deu inicio
a um ciclo de formações totalmente gratuitas. Desta vez foi ministrado uma formação de Inglês nível I. A formação é
uma aposta deste novo executivo. Em
breve haverá novas formações.
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