Mensagem do Presidente
Nesta quadra festiva, pessoalmente desejo que todos possamos
vivê-la com alegria, paz e sobretudo muita saúde.
São os votos sentidos de quem representa de forma pró-ativa e de
proximidade, a Freguesia de Santo Quintino, que partilha preocupações, desejos e esperanças.
Apesar das dificuldades que atravessamos e numa época em que
nos são exigidos muitos sacrifícios, não poderia deixar de vos
transmitir uma mensagem de esperança, de convicção na melhoria
das condições atuais e confiança num futuro melhor , prosseguindo com muita determinação e empenho, de modo a construir o
desenvolvimento que ambicionamos para a nossa Freguesia.
Também quero endereçar umas breves palavras a todos os emigrantes da nossa terra e que nesta época regressam para umas mini
férias, desejo que façam uma boa viagem para que possam usufruir
da melhor forma esta época festiva.
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A todos, votos sinceros e amigos de um Feliz Natal e que o Ano
Novo de 2015 concretize os vossos desejos.

O executivo da Junta de Freguesia deseja-lhe BOAS FESTAS
Veja os nossos Outdoors em vários pontos da nossa Freguesia!

Dia de atendimento: 2ª e 4ª Terças Feira a partir das 18h30m

Telefone: 261 942 058; Email: info@jf-santoquintino.pt
www.jf-santoquintino.pt; www.facebook.com/jfsantoquintino
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ALGUNS TRABALHOS EXECUTADOS

Arranjos no miradouro de Casais Santo Quintino

Construção de muro de suporte a caminho -Paço

Arranjos e pinturas em W.C. de Pé do Monte

Novo abrigo e arranjos em Chã

Arranjos em caminho—Casais de Santo Quintino

Novo baloiço- carrocel em Fetais

Início de recuperação de mina - A dos Chancos
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Arranjo de caminho em Zibreira de Fetais

Reconhecemos e enaltecemos todo o trabalho feito por muitos voluntários, que embelezaram as suas terras, dignificando o nome da Freguesia de Santo Quintino. PARABÊNS PELO TRABALHO PRESTADO.
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CEMITÉRIO DE SANTO QUINTINO E ESPAÇO ENVOLVENTE

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima entre os passados dias 13 a 22 de Junho de 2014 e ao fim de 60 anos voltou a visitar a nossa Freguesia.
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Colocação de corrimão

Limpeza e despejo de contentores regularmente

Arranjos com novo espaço ajardinado

Colocação de nova grelha de recolha de águas

Recuperação de lavadouros de Santo Quintino

Limpeza de terreno confinante com cemitério

Construção de novo W.C. de apoio

Limpeza e acessibilidades ao novo terreno

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES

INFORMAÇÃO —NOVO SERVIÇO DE TRANSPORTES

O executivo da Junta de Freguesia agradece o voto de louvor que lhe foi atribuído pela Associação de Caçadores das Freguesias de Santo Quintino e Sobral de Monte Agraço, estando presente
em mais uma iniciativa que esta Associação presenteou e dignificou o nome da Freguesia de
Santo Quintino. Desejamos que continuem com o excelente trabalho feito até aqui e que continuem a encher de orgulho toda a população da Freguesia e do Concelho. Bem Hajam.

Não podemos deixar de enaltecer o esforço do executivo da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, na pessoa do Sr. Presidente José Alberto Quintino, todo o empenho na manutenção deste serviço em
prol da nossa população. Mesmo tendo sido anunciado o fim deste serviço, eis uma excelente noticia para
todos nós. Apelamos que todas as pessoas que necessitem ser transportadas até ao Hospital Beatriz Ângelo
e não só, que o façam por este serviço de transportes para que continue a ser uma realidade no futuro.

OFERTA DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS
As Juntas de Freguesia de Santo Quintino,
Sobral de Monte Agraço e Sapataria como
tem sido habitual, continuam a apoiar os
seus alunos! Este ano os executivos das
três autarquias decidiram oferecer um kit
escolar a todos os alunos do 1 ciclo ! Kit
que é constituído por mochila, canetas,
lápis, régua, tesoura, borracha, afia lápis,
marcadores
e
cadernos.
A todos os alunos desejamos um ótimo
ano letivo!

PASSEIO DE BTT E CAMINHADA

No passado dia 2 de Novembro a Associação dos Combatentes prestou uma Homenagem aos falecidos sepultados no nosso
cemitério. O executivo fez-se representar
em mais uma iniciativa na nossa Freguesia

A Freguesia de Santo Quintino organizou mais uma vez o passeio de Btt e caminhada por ocasião
das Festas e Feira de Verão de Sobral de Monte Agraço. Tivemos cerca de três centenas de participantes, ao qual demos a conhecer as nossas belas paisagens e presenteamos com um almoço de convívio. Agradecemos a todos os que nos ajudaram a organizar esta iniciativa.

Apesar do mau tempo que se fez sentir, a
IX Feira das Frutas Novas e XI Festa da
Freguesia teve a visita de dezenas de pessoas.
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