
JUNTA DE FREGUESIA DE S.MARTINHO DA GÂNDARA 
No passado dia 26 de Novembro decorreu a reunião da Assembleia Municipal, na qual foi aprovado o reconhecimento de 
interesse público municipal de algumas das explorações agrícolas da nossa freguesia, assim como a redução em 50% da taxa 
de licenciamento das explorações agrícolas. A Junta de Freguesia não poderia deixar de demonstrar a sua satisfação, uma 
vez que tinha solicitado à Câmara Municipal a redução das taxas de licenciamento, em conformidade com a decisão tomada 
na reunião que efetuou com os proprietários das explorações na sede da Junta de Freguesia. Sendo a agricultura a principal 
atividade da freguesia, esta é sem dúvida uma matéria de extrema importância e uma excelente noticia para os proprietários 
das explorações agrícolas. 

Foi iniciada no passado mês de Novembro, a colocação de sinalização de trânsito nos arruamentos da freguesia, de acordo 
com a postura de trânsito aprovada em assembleia de freguesia e assembleia municipal. Os dois primeiros troços escolhidos 
pelo executivo da junta, foram os arruamentos que ligam lugares da Igreja à Vide, e da Espinheira ao Pardieiro, prevendo-se 
continuar com a colocação por toda a freguesia. 

Na última assembleia de freguesia foi aprovada por unanimidade, a criação de uma comissão de trabalho para solicitar 
esclarecimentos e pressionar as entidades competentes para a realização das obras de abastecimento de água e 
saneamento, tendo esta comissão efetuado já uma reunião com o senhor presidente da Câmara Municipal (CM) e estando a 
aguardar o agendamento de uma reunião conjunta com a CM e a Indaqua. 

O executivo da Junta de Freguesia e a Comissão Social de Freguesia, desejam a todos um Santo e Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo. 

Estamos quase no términos do ano civil de 2015, durante o qual a CPAE (Comissão Paroquial Assuntos 
Económicos) organizou várias iniciativas para promover convívio entre os paroquianos e, simultaneamente 
angariar fundos para: amortização da dívida decorrente do restauro da Capela-Mor; e fazer face a outras despesas 
correntes. Os vários passeios, a venda de rifas, o primeiro almoço de S. Miguel e o jantar de S. Martinho, foram 
marcos dessa dinâmica, que foram merecendo algum acolhimento dos Gandarenses. A CPAE agradece a todos 
os que responderam de forma positiva a estas solicitações. Continua a contar com estes e muitos outros 
paroquianos e amigos, que pelas mais justificadas e diversas razões não têm participado nestes eventos 
paroquiais. “O caminho faz-se caminhando” – Esta é a esperança que move as gentes de boa vontade e nos 
acalenta para as iniciativas que procuraremos promover durante o próximo ano. 

 Sob proposta do Santo Padre, com início no dia 8 deste mês de Dezembro, estamos viver o Ano Jubilar da 
Misericórdia. Neste ano, de forma mais radical, como refere o Pontífice «Somos chamados a ver mais além, a 
concentrar-se no coração para ver de quanta generosidade é capaz o cada um».     

No passado mês, sob a responsabilidade da CPAE, decorreram nos moldes habituais, as festas em honra do 
Padroeiro S. Martinho. A conjuntura impunha contenção e humildade. A colaboração da Autarquia, Grupo Coral, 
Zeladoras…entre outros, foi importante. A todos o nosso bem-haja. De salientar o facto de ter aparecido um grupo 
de paroquianos (Comissão) que se propõem organizar os festejos do próximo ano. 

Nesta quadra festiva a CPAE expressa, a todos os paroquianos residentes, aos nossos emigrantes e a todos os 
que de alguma forma têm afinidades com S. Martinho da Gândara, os votos de um Santo Natal e um ano de 2016 
repleto de saúde e prosperidade na Graça e desígnios do Senhor Jesus.  
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NOTÍCIAS de 

S.MARTINHO DA GÂNDARA 
No passado dia 20 de Novembro assinalou-se, na Estalagem de S. Miguel, o Dia Nacional do Pijama 
cuja atividade intitulada “Vamos dançar de pijama”, promovido pela Câmara Municipal de Oliveira de 
Azeméis.  

Os seniores participantes tiveram uma tarde diferente, contribuindo para uma grande causa, uma vez 
que o objetivo era oferecer um pijama para as crianças desfavorecidas do nosso Concelho. 

No dia 4 de Dezembro participamos na fase final do Torneio de Dominó, no Centro Cultural de 
Cucujães 

 

Já estamos no facebook, visitem e 
partilhem: 

       Clube Sénior S. M. Gândara 

CLUBE SÉNIOR* 
 

 

COMISSÃO PAROQUIAL ASSUNTOS ECONÓMICOS 
ESCOLA DE MÚSICA DE SÃO MARTINHO DA GÂNDARA  

 

  

A associação Escola de Música de S. Martinho da Gândara “Juvimusicos” tem participado ativamente 
em inúmeras atividades na Freguesia e além-fronteiras. 

No dia 1 de Outubro, dia Mundial da Música, esteve na Escola do Brejo, a dinamizar este dia com 
instrumentos, canções e muita música, junto dos alunos e professores da mesma escola; no dia 3 de 
Outubro, com a ajuda do sr Manuel, esteve a arranjar beiral do telhado da escola de Casaldias; de 15 
a 17 de Outubro esteve representada no Azeméis é Social, integrada no stand da Comissão Social da 
Freguesia de SMG da qual faz parte. No dia 10 de Novembro, esteve no jantar das associações, onde 
recebeu da Junta de freguesia um cheque de cento e cinquenta euros, do qual desde já agradecemos 
e no dia 20 de Novembro tivemos reunião de Concelho Geral da Escola de Música. 

A escola é assim, muito mais que só música, aos sábados a partir das 14h00estamos à tua espera 
na antiga Escola primária de Casaldias, por lá podes encontrar um espaço agradável de 
aprendizagem, convívio e partilha de saberes podes contar Formação musical em Viola, Guitarra, 
Órgão, Piano, Workshops de música e futuras novidades, vem fazer parte desta grande equipa. 
 

* O Clube Sénior de S. Martinho da Gândara reúne-se às quintas-feiras, 
pelas 14:30, na Escola de Casaldias, com o objetivo de combater o 
isolamento, melhorar a qualidade de vida, reforçar os laços de vizinhança 
e elevar os níveis de auto estima da população sénior autónomo. 



 

 

 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE S. MARTINHO GÂNDARA 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS DAS ESCOLAS (ape) DE 
S. SÃO MARTINHO DA GÂNDARA 

 

 

OBRA SOCIAL DE S.MARTINHO DA GÂNDARA 

 

EB1BREJO 
 

 

  Dia 1 de Outubro como é já habitual, não podíamos deixar de assinalar o Dia do Idoso, cada idoso foi 
presenteado com um miminho feito pelas crianças das respostas sociais da Creche, Pré-escolar e Catl. 
No dia 11 de Novembro, a Obra Social de S. Martinho da Gândara comemorou o dia de S. Martinho, 
com o tradicional magusto, a encenação da lenda do S. Martinho com sombras chinesas e com a 
participação de alguns utentes na eucaristia e na procissão. 
 
 Dia 12, no período da tarde contamos com a atuação do Grupo de Animação Cultural da Universidade 
Sénior de Vale de Cambra para animar a tarde aos nossos idosos. 
 
 Dia 20 de Novembro assinalamos o Dia Nacional do Pijama, crianças e idosos vieram vestidos a rigor 
para assinalar a causa.  
 

  O Grupo de Danças teve o privilégio de “finalizar” o ano participando em dois eventos inéditos, um no 
Furadouro (na I Feira do Fumeiro) e no passado dia 28 Novembro (I Desfile de Vestidos de Chita) na 
terra que nos viu nascer e crescer e que muito orgulho sentimos quando lá longe a levamos a conhecer 
nos diversos festivais por onde já passamos.  

Quanto aos eventos em causa foram os dois maravilhosos, atendendo ao amor com que os realizaram 
e dos quais ficamos muito agradecidos por ter participado nos primeiros e venham mais que dentro das 
nossas possibilidades sempre estaremos disponíveis. 

Finalizaremos o ano com uma das tradições mais bonitas do ano, ou seja as Janeiras. Esperamos 
contar igualmente com o apoio e Amizade com que vocês S. Martinhenses sempre nos têm habituado 
…afinal como diz a nossa marcha “ (…) ó linda terra tão bela e risonha toda a gente sonha sua 
simpatia, ó freguesia tão bela afinal, cantinho doirado deste Portugal … “.  

 

É com espírito de Amizade que vos desejamos a todos umas Boas Festas e um Feliz Ano Novo. 

No passado mês de Novembro realizou-se a Assembleia Geral nas instalações do Centro Desportivo. Foi 

aprovada a acta da reunião anterior, as contas referentes á ultima época e foi eleita uma nova direção. Esta 

assembleia foi bastante proveitosa em termos de projetos para o futuro da associação. Embora estas reuniões 

pequem pela falta da presença de sócios, e este ano em particular devido á não inscrição de nenhuma equipa 

nos escalões de futebol, foi definido que o Centro Desportivo vai alargar o seu leque de modalidades com vista a 

responder às necessidades da freguesia. Desportos como o atletismo, mais especificamente corridas urbanas ou 

trail, ciclismo ou paintball vão ser apostas desta direção para a dinamização da associação. Ficou também em 

vista um projeto que visa o acolhimento no espaço de um grupo de motards da freguesia que regularmente 

participa em concentrações e convívios e inclusive também os organiza. Devido a todas estas ações futuras, o 

espaço necessitará de uma requalificação que já está a ser estudada pelos seus responsáveis. O Centro 

Desportivo de S.Martinho da Gândara agradece a todos os sócios, apoiantes, simpatizantes e a todas as 

pessoas que tem vindo ajudar esta associação a prosperar no tempo apesar de todas as dificuldades pelas quais 

temos vindo a passar ao longo destes anos.  

  No passado dia 19 de Outubro de 2015, elegeu-se para mais um ano a nova lista de elementos para a AP (alguns 
elementos mantiveram- se e outros saíram).  
  Esta época festiva começou por o tradicional Magusto do nosso padroeiro - S. Martinho, cuja AP ofereceu as castanhas 
e o sumo. Foi uma tarde em grande… 
  Esta AP, também já colocou um cacifo e 4 bancos espalhados por as partes cobertas da escola com a colaboração do 
grupamento de Loureiro e da Junta de Freguesia S.M.G.. A AP tem ainda como objectivo  colocar mais bancos na parte 
exterior da escola. Apelamos para que, não deixem de ver a decoração da rotunda principal, pois mais uma vez, a AP 
arregaçou as mangas e tentou fazer o seu melhor… 
   

 

SAÚDE – TRADIÇÃO – SOLIDARIEDADE – AMBIENTE 
  Nos meses de outubro e novembro, a Comunidade Educativa da EB de Brejo empenhou-se ativamente na 
concretização de atividades em prol da saúde (Dia da Alimentação e Missão Crescer Saudável -Mimosa), da 
preservação das tradições (festejos do S. Martinho, Magusto), das crianças em risco (Missão Pijama e “Make a 
Wish”) e, por último, em prol da Educação Ambiental (Dia da Floresta Autóctone). 
  
 
  Aproveitamos este espaço para enaltecer a preciosa colaboração dos encarregados de educação dos alunos, bem 
como dos seus familiares, ou amigos e Junta de Freguesia, sem a qual as atividades não teriam sido levadas a cabo com 
tanto sucesso. 
  Todas as ações realizadas foram ao encontro do nosso Agrupamento de Escolas e constam do Plano Anual de 
Atividades. Despertaram os nossos alunos para valores universais inerentes a qualquer ser humano e potenciaram 
aprendizagens significativas. 
 Os docentes da EB de Brejo 

Desejamos a todas as famílias um Feliz Natal e um bom Ano 2016. 
 

Com tudo isto e com a promessa de continuarmos a trabalhar em prol 
das nossas crianças. 


