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Constituição do Executivo da Junta de Freguesia 

Com a edição deste boletim, a Junta de Freguesia pretende dar a 

conhecer as atividades desenvolvidas ao longo do primeiro ano de 

mandato. As novas tecnologias já permitiam um boletim digital, mas 

em jeito de balanço, optamos por fazer em papel, com o objetivo 

de chegar ao maior número de pessoas possível. 

Desde o primeiro dia da tomada de posse foram várias as áreas de 

atuação, como por exemplo, diligenciar junto da Câmara Municipal 

para intervir, urgentemente, na rede viária, com o asfalto necessário 

e repintura das passadeiras e agimos, nós diretamente, na limpeza 

dos espaços públicos que nos competiam. Não estamos descansa-

dos até a Câmara nos fornecer o asfalto necessário para as ruas, 

quase todas elas a precisarem, umas mais do que outras, é claro (a 

freguesia possui 95 kms de ruas). Sem tranquilidade e com a resigna-

ção proporcional à pressão que sentimos, diariamente, dos Cucuja-

nenses, esperamos que não nos façam perder mais tempo na espe-

ra das almejadas redes de água e saneamento; e betuminoso. 

No pelouro da educação, a Junta de Freguesia começou a receber 

pedidos de colaboração e intervenção nas escolas básicas, que 

são duas neste momento, a E.B. J.I. 1º de Faria de Baixo e do Picoto, 

com quem já reunimos a pedido dos Presidentes das Associações 

de Pais logo no início do ano letivo, para nos inteirarmos das condi-

ções que as escolas apresentam e intervirmos prontamente sempre 

que nos é possível; além da E.B. 2/3 e Secundária Dr. Ferreira da Sil-

va, com a qual também colaboramos logisticamente em diversas 

atividades culturais e de prestação de alguns serviços e financeira-

mente, como é o caso da construção da nova portaria. 

A área da cultura foi sempre dinamizada ao longo do ano, e espe-

cialmente em datas festivas de calendário, como no início das esta-

ções, na altura do Carnaval, Páscoa, Natal, sendo a maior parte 

destes eventos realizados no Centro Cultural, na Fonte das Mangue-

las e áreas envolventes. Sabemos que é difícil concentrar todos os 

habitantes, mas gostaríamos de unir a Vila o mais possível nestas 

ocasiões. 

As questões sociais, além de terem sido alvo de ação, foram uma 

preocupação constante! Deparados com um cenário de bastantes 

dificuldades financeiras, não foi fácil decidir em prole de uns, retiran-

do benefícios a outros, mas pretendemos que cada um, consciente-

mente, entenda que temos de estar ao serviço de todos, mas, prin-

cipalmente daqueles que mais necessitam. Os tempos são de 

mudança e Cucujães está a mudar! 
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Mensagem do presidente 

 

Caras e caros Cucujanenses, 

 

Como Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Cucujães, quero saudar todos os 

residentes desta Freguesia e agradecer a confiança que a maioria dos eleitores deposi-

tou neste executivo por mim liderado. 

Este reconhecimento é para nós uma grande responsabilidade mas também um desa-

fio e uma oportunidade de fazermos mais e melhor pela nossa terra, e acima de tudo a 

confiança que nos incentiva a traçar novas metas em prol do desenvolvimento e da 

melhoria da qualidade de vida nesta freguesia. 

Vivemos tempos de dificuldades, mudança e adaptação. 

Assim é no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e também na vida autárquica. 

Este tem sido um tempo de conhecimento e adaptação, conhecer as novas realidades 

de forma a que os reais interesses das populações sejam salvaguardados, auscultar e 

conhecer melhor as Instituições, Associações e Colectividades da nossa Vila de Cucu-

jães, reunir e calendarizar actividades. 

Tem sido um período de muito trabalho mas de grande enriquecimento. 

Continuamos a trabalhar de forma rigorosa e em cooperação com todas as forças 

vivas desta freguesia estando à altura dos anseios e necessidades dos nossos fregue-

ses. 

Estamos confiantes num futuro melhor proporcionando a todos os Cucujanenses uma 

maior qualidade de vida e a aceitar todos os desafios. 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Cucujães, 

 

Simão da Costa Godinho 



 

A dinamização da freguesia, por parte da junta, na altura do Natal, deu-se concretamente na 

abertura e realização dos seguintes concursos, através da Campanha “Este Natal tem um brilho 

especial”, que constou de: 

Concurso de Contos de Natal; Concurso de Decoração de Montras  e Espaços Públicos e Presé-

pios e concerto de Ano Novo. A sessão da entrega dos prémios deu-se no centro cultural  e teve 

como apresentador, Alexandre Coelho. 

O apresentador chamou ao palco todos os participantes por categoria de cada concurso, divul-

gou os nomes dos classificados e foi dando a conhecer as peças musicais que eram apresenta-

das por alunos e professores da escola de música: “Girassol”. Referiu ainda que tinha observado 

que eram quase todas elas na sua maioria de autores alemães, o que foi confirmado pelo diretor 

da escola de música, professor Agostinho. 

O concurso subordinado ao tema: “Contos de Natal”, contou com a inscrição de 35 alunos das 

escolas E.B. 1 de Faria de Baixo, E,B. 1 do Picoto e E.B. 2/3/S Dr. Ferreira da Silva.  

Aos alunos que concorreram à modalidade “Contos de Natal”, o presidente da Junta de Fregue-

sia, ofereceu uma compilação de todos os contos apresentados. Estes alunos fizeram-se acompa-

nhar pelos pais e professores e/ou diretores de turma. É de salientar o interesse das crianças em 

concorrer e a saudável iniciativa tomada pela vencedora do escalão A, 2º ano, Ana Almeida, 

que fez dela a única concorrente, o que lhe valeu o 1º lugar.  

O concurso de Montras de Natal  contou com a inscrição de 11 estabelecimentos comerciais da 

freguesia e 6 espaços públicos, na categoria: “Decoração de Espaços Públicos e Presépios”. 

 

Os premiados dos contos de Natal foram: 

Escalão A (2.º Ano) 

Ana Almeida - E.B. 1 do Picoto (1.ª CLASSIFICADA) 

Escalão B (3.º e 4.º Ano)  

1.º Tatiana Ribeiro - 3.º Ano - E.B. 1 de Faria de Baixo 

2.º Gabriel Borges - 4.º Ano - E.B. 1 de Faria de Baixo 

3.º Bernardo Soares - 4.º Ano - E.B. 1 do Picoto 

 

 

CULTURA 
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Escalão C (5.º e 6.º Ano)  

1.º Francisca Silva - 5.º B - EBS Dr. Ferreira da Silva 

2.º Marta Dias - 6.º E - EBS Dr. Ferreira da Silva 

3.º Maria João - 5.º C - EBS Dr. Ferreira da Silva 

Premiados na Decoração de Espaços Públicos 

1º Comissão da Capela do Mártir S. Sebastião - Largo Condessa Penha Longa 

2.º Rancho Infantil e Juvenil de Cucujães - Antiga Escola de Carregoso 

3.º Museu Regional de Cucujães - Espaço Exterior do Museu Regional 

 

CULTURA 



 

 Premiados na Decoração de Montras  

1.º - S. Costa Unipessoal, Lda 

2.º - Decorações Lopes e Carneiro, Lda 

3.º - Fatilinha Retrosaria 

Com a sua primeira edição no ano 

2000, este concurso é uma iniciativa 

impulsionada pela Câmara Municipal 

de Oliveira de Azeméis através da 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, 

pelo pelouro da Cultura da Junta de 

Freguesia de Cucujães e pelo NAC - 

Núcleo de Atletismo de Cucujães, que 

tem como objetivo homenagear o poe-

ta Cucujanense Agostinho Gomes e 

simultaneamente estimular a escrita de 

originais de poesia. 

 Esta noite de poesia incluiu também 

a leitura dos poemas vencedores por 

amigos e amigas da família de Agosti-

nho Gomes e um breve momento musi-

cal com as interpretações da oboísta 

Mariana Marques e da flautista Rita 

Valente, alunas no Conservatório de 

Música da Jobra na classe do professor 

Jonathan Simões e da professora Eva 

Morais, respetivamente.  

In: “Correio de Azeméis” 

 

CULTURA 

Concurso de Poesia Professor Agostinho Gomes 
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Carnaval  

Fazendo convergir a área social à cultural, e por altura do Carnaval, foi feita visita às 

várias instituições da freguesia.  

Fundação Manuel Brandão e Lar 

Santa Teresinha, onde o presidente 

da junta e outros membros do exe-

cutivo fizeram questão de estarem 

presentes. 

CULTURAL - SOCIAL 
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CULTURAL - SOCIAL 

Por iniciativa das Comissões Consultivas da cul-

tura e da Ação Social, formou-se o grupo 

“Kidança”, com aulas a decorrer na cave do 

Centro Cultural todos os sábados, das 18:00 às 

19:00 horas. A primeira aula teve início na Dia 

da Mulher e partir daí criou-se um grupo jeitoso 

de todas as faixas etárias. 

KIDANÇA 

Ao longo do ano, com o voluntariado da formadora, Quitéria Correia e a boa vontade de 

todas as participantes, a  condição para participar nas aulas era trazer um género alimentar 

que  deu origem aos cabazes entregues pela ocasião da Páscoa a famílias carenciadas. 
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Todas as escolas da freguesia tiveram a visita dos reis do Carnaval. 

 

Colaborando com 

todas as Associa-

ções interessadas, 

deu-se um novo 

impulso ao Carna-

Os reis do Carnaval 

fizeram-se chegar à 

estação de comboio 

e foram recebidos 

com pompa e cir-

cunstância e partici-

param no desfile, 

percorrendo as ruas 

da Vila e distribuin-

do confettis e gulo-

 

No final do desfile 

de Carnaval houve 

uma largada de 

pombos correio, 

que ficou a cargo 

da  Soc i edade 

Columbófila local e 

que esteve repre-

sentada pelo seu 

CULTURAL 
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Exposições permanentes, durante a feira do livro, dos artistas locais, Armando Duarte e Agosti-

nho Santos, identificados nos topos da mesa que presidiu à sessão solene de abertura da Fei-

ra do livro.  

Presentes estão também os Presidentes da Assembleia e Junta, respetivamente, António Gon-

çalves e Simão Godinho; o Diretor do Agrupamento da Escola, Professor Figueiredo e Flávio 

Capuletto, autor convidado, que apresentou o livro: “Inferno no Vaticano”. 

Encerramento da feira do Livro 

CULTURA 

Sessão solene de abertura da Feira do Livro, em parceria com a Escola EBS Dr. Ferreira da Silva 

Luís Silva, do grupo de teatro 

local amador,“Tepas”, apresen-

tou uma tertúlia poética no 

Centro Cultural, com a partici-

pação de Pedro Gil; declama-

ção de poesia pelo escritor 

Cucujanense, Fábio Mob; dra-

matização de um monólogo 

com Filipa Pinho. Nuno Silva, de 

Paredes, veio dar a conhecer a 

sua história de vida. 
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Festa das Coletividades e Associa-

CULTURA 

Dando o apoio logístico imprescindível, a Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Vice 

Presidente no dia abertura. De igual modo , a Junta de Freguesia, tentando dinamizar a feira 

das Coletividade e Associações, além de colaborar na cedência do espaço e luz, contratou 

cantores de fados, e na Fonte das Manguelas, cantou-se e ouviu-se cantar “fados de Coim-

bra”.  

Exemplar da “Árvore da Família” - brinde sorteado numa das barraquinhas de uma coletividade 
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Das várias atividades que a Junta de Freguesia teve conhecimento esteve presente. Os “Leões 

do Monte” comemoraram o seu 40º. Aniversário e organizaram, em especial, durante o mês de 

Setembro, algumas actividades e estas culminaram com um jantar comemorativo que juntou 

umas boas dezenas de convidados para confraternizarem. 

Em epígrafe, a abertura do ano no Clube Desportivo de Cucujães. O seu Presidente, Filipe Soa-

res, deu-nos a conhecer o interior e exterior do edifício e falou dos projetos e anseios para as 

várias práticas desportivas que lá desenvolve.  

A Junta de Freguesia também se fez representar no aniversário do Atlético Clube de Cucujães 

e de igual modo, o seu Presidente, Rogério Cavaleiro, apontou o relvado, as obras no interior e 

exterior do edifício como áreas de intervenção constante, além das despesas fixas. Ambos soli-

citaram a colaboração da Junta de Freguesia. 

Parceiros na área do Desporto, tentamos responder a todos os convites e pedidos de colabo-

ração, sempre que possível. 

DESPORTO 
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Emblemático clube de Cucujães, o NAC apresenta atletas de renome nas várias modalidades 

desportivas que treina. A Junta de Freguesia, que se fez representar pela secretária, Susana 

Fonseca, louvou o valor de todos os atletas e dirigentes e denotou que nesta noite da celebra-

ção do aniversário do NAC era grande a expetativa de todos os presentes quanto à concreti-

zação da ansiada e merecida pista de treinos. Acreditamos que subsidiariamente com a 

Câmara Municipal, também lá representada pelo seu vice presidente, Dr. Ricardo Tavares, 

estamos todos agora a “correr para a mesma meta”, conforme referiu o Presidente da Assem-

bleia de Freguesia, António Gonçalves. 

Presenciando o esforço 

de todos os atletas, na 

corrida de Atletismo do 

Mártir, o presidente da 

Junta de Freguesia, Simão 

Godinho, cumprimentou a 

organização da corrida, 

entregou alguns dos pré-

mios e deu o seu incentivo 

aos atletas participantes.  

DESPORTO 
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EDUCAÇÃO 
ESCOLA EBS DR. FERREIRA DA SILVA  

In: “Correio de Azeméis” 
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Conscientes da realidade demográfica da nossa freguesia (incluiu-se supra, apenas por curiosi-

dade, o estudo “Censos 2011”) e da importância da infância e da juventude, aliamo-nos sem-

pre a atividades também ligadas às crianças e jovens. 

Pelo centro cultural passaram todas as escolas da freguesia que solicitaram a cedência das 

instalações para audições, reuniões e festas culturais. 

A escola de Música “Instrumentos & Companhia” também exibiu peças musicais e teatrais 

representadas pelos seus alunos, pais e professores, numa mostra de talentos. 

DEMOGRAFIA / CULTURA 

In: “Censos 2011”, I.N.E. 
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Presidente da Junta de Freguesia, Simão Godinho, recebe os alunos, professores e assisten-

tes das escolas para assistirem às sessões de cinema no Centro Cultural. 

SOCIAL - CULTURAL 

O Convívio Sénior, foi uma realidade, sobre o qual editamos um boletim específico. Na 

cidade anfitriã já é manifesto o desejo dos Medenses retribuírem uma visita cultural a Cucu-

jães para conhecerem a nossa vila! 
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SOCIAL 

Porque “a tradição ainda é o que era”, um bem haja para a comissão de festas em honra de 

Santo António da Ínsua 
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CULTURA 
1ª Comemoração do Dia da vila no 87º aniversário de elevação a vila 1º 

encontro de bandas filarmónicas 

Este executivo fez questão de comemorar, pela primeira vez na freguesia, o 

dia de elevação a vila no dia 11 de Junho. Por iniciativa do presidente da Junta, Simão Godinho 

e do presidente da Sociedade Filarmónica Cucujanense, Martinho Gomes, juntaram-se 4 ban-

das filarmónicas, 2 do distrito de Aveiro: a banda filarmónica da Vila de Cucujães e a banda 

filarmónica do Pinheiro da Bemposta; 1 do distrito de Leiria, a banda filarmónica do Louriçal e 1 

do distrito de Coimbra, a banda filarmónica Vilanovense de Vila Nova de Anços. 

Juntamos ainda as seguintes associações / coletividades locais que estiveram representadas 

cada qual com o seu estandarte e alguns associados: 

Associação de Escuteiros Portugueses; Clube Desportivo de Cucujães; Associação de Pais da 

Escola E.B. 2/3 Dr. Ferreira da Silva; Associação de Artesãos das Terras de Santa Maria; Fundação 

Manuel Brandão; Sociedade Columbófila; Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento XXIV; 

Leões do Monte; Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Cucujães; Cruz Vermelha Portuguesa; 

NAC; Museu Regional de Cucujães e Centro Recreativo de Cucujães. 
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Com a colaboração do ACC que abriu as portas do campo desportivo, Rogério Cavaleiro 

recebeu todas as entidades intervenientes acima referidas, além do vice presidente da 

Câmara, Dr. Ricardo Tavares, que se acedeu prontamente ao empréstimo do palco para 

as bandas atuarem. 

Este conjunto de dezassete coletividades desfilaram ao som das bandas da música, pela 

vila desde a sede da junta até ao campo de jogos do ACC, acompanhados também pelo 

restante executivo da junta e pelo presidente da Assembleia Municipal, António Gonçal-

ves. 

Martinho Gomes, fez as honras da casa às bandas convidadas e Susana Fonseca, em 

representação do presidente da Junta de Freguesia, agradeceu a presença de todos e 

referiu: “somos uma anciã freguesia de 87 anos, mas com muitas forças vivas”, reconhe-

cendo o valor de todas as associações da freguesia e enaltecendo o facto de estarem 

presentes num primeiro evento do género na freguesia. 

 No final das atuações, o vice presidente da Câmara, Dr. Ricardo Tavares, ofereceu uma 

lembrança à aniversariante. A Junta de freguesia, por sua vez, como forma de agradeci-

mento, entregou uma lembrança aos presidentes de cada banda e aos respetivos maes-

tros e no final, na cave do Centro Cultural, foi presenteado um lanche convívio a todos os 

membros das bandas. 

Foi também compilada e distribuída uma edição conjunta entre a Sociedade Filarmónica 

Cucujanense e a junta de freguesia sobre o historial das 4 bandas, com uma pequena bio-

gradia dos maestros e um guião das peças tocadas por cada banda, donde consta a 

múscia “The Lion King”, instrumentalizada pela banda de Cucujães e que deixou as crian-

ças que estavam a assistir a comentar: “olha a música do filme: O Rei Leão”. “Fixe.”          

Uma iniciativa a repetir. 

CULTURA 
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As equipas de limpeza percorrem diariamente as ruas da freguesia na premente tarefa que é 

a limpeza de ruas e valetas. Em vários locais, e note-se bem o estado em que estavam, é notó-

Manutenção e Limpeza 

Tanque da Escudela na Margonça, antes e depois da intervenção da equipa de limpeza, tro-

lharia e jardinagem, que trabalhou em prol do melhoramento deste espaço público. 

Na freguesia, existem 340 designações 

aprovadas de nomes de ruas, perfazen-

do uma extensão de 95 km de ruas. 
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LIMPEZA - MANUTENÇÃO 

O executivo não se poupa a esfor-

ços, muitas vezes, no terreno e pro-

curamos incutir o mesmo “amor à 

camisola” a todos os funcionários. 
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SOCIAL  
Atentos ao facto de que havia propriedades de Junta de Freguesia e confinantes com 

a mesma e com demais edifícios da Junta, que não eram limpos há alguns anos. Foi 

aprovado, em reunião de executivo, mandar limpar todos os terrenos, propriedades da 

Junta de Freguesia, que obrigasse a isso. Mandou-se proceder à limpeza, por exemplo, 

do terreno ao lado do antigo edifício de finanças e do terreno ao lado do centro cultu-

ral, entre outros. 

A Divisão da Ação Social da Câmara Municipal pretende desenvolver em Cucujães 

um projeto que envolva hortas comunitárias em espaços o  mais abrangentes possíveis. 

Disponibilizou-se algum espaço, em regime experimental e havendo mais interessados 

é possível que a Câmara colabore com a Junta na execução do regulamento e imple-

mentação do projeto. 

Na área social também, chegou ao conhecimento pessoal do Presidente do eminente  

despejo de uma Cucujanense por incumprimento do pagamento das rendas. Foi-se 

acompanhando o caso, e sensibilizou-se o senhorio até conseguirmos arranjar aloja-

mento para a senhora. Em colaboração com a Cruz Vermelha, foi ainda possível arran-

jar vestuário, géneros alimentares e eletrodomésticos. 

Também se constata que há quem 

tente embelezar espaços a seu 

gosto pessoal, com alguma criativi-

dade. 
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A situação de sarjetas sem proteção ou com as grades estragadas implicou um investi-

mento avultado na colocação de novas e arranjo de outras e a pensar numa maneira 

de as aplicar para evitar atos de vandalismo e roubos. Havia sarjetas de tal maneira 

invadidas pela vegetação e lixo que foi preciso “andar à cata” para as descobrirmos e 

desobstruir o mais possível após a limpeza do local. Esta tarefa não está totalmente 

finalizada; estão sinalizadas as conhecidas, mas, diariamente, aparecem novas para 

arranjar e é uma necessidade que é preciso colmatar. 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
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Com a colaboração da Câmara Municipal foi possível fazer intervir na limpeza de espaços 

que não eram limpos há mais de uma dezena de anos. 

LIMPEZA  
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Graças à cedência efetuada por particulares de parcelas de terreno, foi possível alargar as 

Ruas Arcílio Brandão Azevedo e Rua Manuel Tavares, “o Melro”. 

INTERVENÇÃO NA REDE VIÁRIA, NO LUGAR DA MARGONÇA 
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Tomou-se uma decisão imprescindível para os trabalhos da junta: adquirir uma carrinha 

para transportar funcionários e carregar material e ferramentas e mandar reparar 

máquinas de trabalho que estavam “dadas para abate”, fazendo  gastar mais dinheiro, 

pois não tinham qualquer manutenção periódica. Era o caso do Dumper. 

REDE VIÁRIA E EQUIPAMENTOS 
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Intervenção prioritária e constante no cemitério e necessidade de urbanizar internamente e 

requalificar a zona envolvente. 

Também foi 

n e c e s s á r i o 

beneficiar o 

i n t e r i o r  da 

Capela Mortuá-

ria cujas obras 

integraram a 

deteção de infil-

t raçõe s  de 

água, porque 

chovia lá den-

tro. 

MANUTENÇÃO 



 27 

 

Aquisição e aplicação de iluminação exteriores traseira e lateral para o Centro Cultural de 

Cucujães, por questões de segurança e para evitar o uso do seu exterior para ações ilícitas. 

 

INVESTIMENTO MANUTENÇÃO E CULTURA 

Pretende-se fazer do Centro Cultural, o local privilegiado para eventos culturais. Mais uma 

vez surgiu a animação  promovida pela equipa consultiva da cultura, com o Concerto de 

Outono, animado pelos “Irmãos Lestre”, Tiago, André e Bruno Lestre. 

O vocalista informou que os outros 2 elementos do grupo não puderam estar presentes, 

encontrando-se Mónia, impedida por motivos profissionais e Diogo, na sequência da sua 

participação no programa “The Voice”, na Ilha da Madeira. 

 

No final, da atuação, em representação da Junta de Freguesia, a secretária do executivo, 

Susana Fonseca e António Gonçalves, presidente da Assembleia de Freguesia, ofereceram 

cinco lembranças simbólicas para os 5 irmãos que constituem o grupo e uma medalha com 

o brasão da freguesia. 
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Após termos assistido à apresentação do trabalho de conclusão do 12º ano do Cucujanense 

Álvaro e à avaliação dos seus professores das “Rota dos Esquecidos”- Rota histórica e cultu-

ral , Rota da EcoAventura - Rota ecológica e dinâmica) e “Rota Religiosa”, deu-se-lhe a opor-

tunidade de o apresentar no centro cultural .  Foi dado um impulso a um possível início de 

carreira  na área do turismo local. 

CULTURAL - SOCIAL 
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Este boletim pretende apenas ser uma pequena resenha da labuta diária de uma Junta de 

Freguesia. Para este executivo o facto de ter decorrido um ano, nada significa, significa ape-

nas que temos muito trabalho pela frente. 

Com o presidente a tempo inteiro, os problemas são vividos por ele, na primeira pessoa, e vê-

_se essa responsabilidade no seu dia-a-dia, sem virar costas a qualquer situação que apareça. 

As áreas de intervenção, não podemos esquecer são muitas: 

área social, económica, gestão de recursos humanos, a nível de funcionários administrativos e 

cantoneiros, manutenções, cultura,  desporto, educação, juventude e terceira idade. 

É uma alçada de pelouros necessários gerir com transparência, imparcialidade e acima de 

tudo alguma veracidade nas atitudes das pessoas. 

Queremos uma freguesia apresentável aos olhos, mas não podemos denegrir a imagem de 

quem nos serve à custa de interesses mais altos que se vão levantando. 

Há resolução de problemas que estão ao nosso alcance, outros nem tanto, como é o facto de 

termos as vias em péssimo estado de conservação. Temos de esclarecer que a manutenção 

das vias rodoviárias é da competência da Câmara Municipal, assim como a repintura das pas-

sadeiras e que, insistentemente, a Junta de Freguesia apela para a segurança dos Cucujanen-

ses. 

É nossa obrigação intentar junto da Câmara o cumprimento destas obras. O presidente da 

Junta reuniu, por duas vezes, com o presidente da “Indaqua”, Engº. Eduardo, para analisar os 

projetos de expansão da rede de água e saneamento para Cucujães. A resposta dada pela 

“Indaqua” não foi satisfatória para os anseios dos Cucujanenses, mas ficamos a aguardar a 

negociação da Câmara Municipal com o Governo para incluir no novo Quadro Comunitário 

de Apoio. 

Foram ainda apresentadas à Câmara Municipal as  prioridades desta Junta de Freguesia para 

os próximos anos, nomeadamente: 

requalificação da zona do Cemitério e casas de banho públicas, Museu Regional de Cucujães 

e Largo do Cruzeiro; requalificação e remodelação do antigo edifício do Serviço de Finanças 

para posto territorial da G.N.R. de Cucujães; requalificação do terreno do “Teso”para zona de 

laser; requalificação da estação de caminho de ferro da linha do Vale do Vouga e área 

envolvente e pavimentação da Rua Padre José Manuel Soares Albergaria. 

Somos detentores de orçamentos para os preços da tinta e dos litros necessários para repintar 

as passadeiras prioritárias e nos sítios mais estratégicos. Aguardamos que a Câmara informe 

para quando disponibilizará pessoal para executar os trabalhos, porque o nosso “trabalho de 

casa” está feito e apresentado e as passadeiras estão à vista de todos. 
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17 de Outubro, dia Mundial de Irradicação da Pobreza 

Por solicitação do pelouro da Acção Social da Câmara Municipal, a Junta de Freguesia fez

-se representar no “território” Cucujães no Encontro “Interfamílias” que decorreu no Pavi-

lhão Prof. António Costeira, em Oliveira de Azeméis, nos dias 17, 18 e 19 de Outubro. Presen-

ciou-se a vários discursos na sessão de abertura um, dos quais proferidos pela vereadora, 

Drª Gracinda Leal, que referiu “não podermos estar à margem das situações de carência 

que possam existir nas famílias” e pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. Hermínio Lou-

reiro, que salientou a vida agitada das famílias, hoje em dia, e a falta de tempo que as 

famílias têm para viverem a vida como tal. 

A delegação da Cruz Vermelha de Cucujães foi chamada a receber, nesta noite, o prémio 

referente ao II lugar no prémio “Drª. Leonilda 

CULTURA  

A Junta de Freguesia, em 

colaboroção com a Cruz Ver-

melha, efetuou a montagem 

do stand. 

A Junta investiu ainda na 

apresentação de um traba-

lho elaborados em 4 telas 

pela artista Cucujanense, 

Andreia Santos, com os prin-

cipais edifícios e monumentos 

de cariz  histórico, religioso e 

cultural da Vila. 



 31 

Horário de atendimento ao público dos serviços administrativos 

09:00   12:30 

14:00       16:00  

Horário de Atendimento do GAM 

Segundas-feiras  

09:00   12:30  

14:00       16:00  

Horário de Atendimento do Presidente 

Segunda a sexta-feira 

 09:00  11:00  

Assistentes administrativos 

Elisabete Barnabé 

Alexandre Santos 

Horário de Atendimento da Biblioteca 

Segunda a sexta-feira 

09:00   12:30  

14:00       17:30  

Assistente administrativa 

Andreia Fonseca 

jfcucujaes@gmail.com     Rua do Mosteiro       256 890 210          www.jfcucujaes.pt 


