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Associação Social e Recreativa de  

Guerra Junqueiro 

Como acontece em cada ano, é chegada a altura de prestar contas, quer 

das atividades realizadas durante o ano findo, quer dos valores nas mesmas 

utilizados. Fazemo-lo mais uma vez com a consciência de ter cumprido as 

propostas apresentadas e de ter utilizado os meios apenas necessários à 

sua execução. 

Cumprindo as normas, quer estipuladas por nós, quer as que somos 

obrigados por aqueles que nos tutelam,  julgamos não nos termos desviado 

do rumo. Mas fica-nos sempre o amargo de não termos atingido mais e 

mais…Existem pequenas lacunas que nos condicionam e que ainda não 

conseguimos ultrapassar. Esperamos no entanto, que aqueles que 

acompanham a par e passo o nosso trabalho nos compreendam e que 

mesmo para os mais distraídos fique a certeza de que demos o  nosso 

melhor . 
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Guerra Junqueiro 

A área social continua a merecer grande parte do nosso empenhamento. 

Embora o Guerra Junqueiro seja um todo, a dinâmica e funcionamento da 

Creche exige em cada momento  uma atenção constante.  Em cada ano é 

necessário reformular o método de a administrar. É uma procura 

constante  para conseguir o equilíbrio entre o preciso e o possível.  No 

entanto foi possível atingir  a qualidade por nós sempre assumida e 

defendida. Durante o ano de 2018, cumprimos com o estipulado na Lei 

do Trabalho.  As nossas colaboradoras, além de funcionárias, são 

associadas participativas no nosso programa de ação e sabem que apesar 

das nossas limitações, sempre cumprimos os aumentos salariais(incluindo 

diuturnidades)  em vigor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos atentos à qualidade do serviço prestado aos nossos 

utentes. A nível alimentar mantemos a aposta na  escolha dos produtos 

mais aconselháveis para as suas  idades. 
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 No espaço destinado a todos os nossos associados, o nosso bar, fomos 

confrontados com a falta de cumprimento, melhor dizendo, falta de 

pagamento do Sr José Veiga. Apesar de todos os esforços que a direção 

fez para  que o mesmo solucionasse o débito de forma parcelar, apesar de 

todas as promessas que nos fez, a única solução foi mesmo exigir-lhe a 

chave do espaço.  Como já tínhamos tido  outra situação de falta de 

cumprimento por outra concessionária anterior, foi um ano cheio de 

dificuldades. O bar esteve aberto muitas vezes devido à boa vontade de 

alguns diretores que  se se disponibilizaram para  o abrir.  Apesar de todas 

as contrariedades, a direção entendeu que não devia privar os senhores 

associados do espaço a todos destinado, embora com grande prejuízo .    

Insistimos  e abrimos novo concurso que nos levou ao acordo com a 

atual concessionária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esperamos que os senhores associados compreendam que o que nos 

moveu foi sempre a vontade de vos servir, não tendo em atenção o lucro.    
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Estivemos sempre atentos e prontos a efectuar os melhoramentos  que 

foram sendo necessários não com a dimensão do ano anterior, mas 

satisfazendo apenas o necessário. Pequenas reparações que a maior parte 

das vezes passam despercebidas, mas que exigem sempre tempo e verbas. 

No ano de 2018, não registamos muita alteração nas nossas áreas de lazer. 

Gostaríamos de ter novas actividades, mas ficamos pelo já tradicional e que 

para nós é motivo de reconhecimento aos diretores que nelas apostam e as 

tornam possíveis. Os jogos de futsal continuaram a acontecer e os 

responsáveis da pesca, realizaram dois encontros de pesca. 

Os jogos tradicionais continuam com adesão. Com o bom tempo a malha e 

regularmente os jogos de cartas e dominó. 
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Cumprimos todo o nosso calendário de festividades, desde o Carnaval ao 

festejo do Aniversário da Associação, foram várias as realizações: 

-Festa de Carnaval das nossas crianças 

-Festa da Páscoa 

-Aniversário da Creche 

-Festa do 25 de Abril 

-Passeio ao Minho 

-S. João 

-Fim de Semana das Tasquinhas 

-Passeio a Fátima 

-Festa de S. Martinho 

-Festa de Natal da Creche 

-Aniversário do Guerra Junqueiro 

Todos estes eventos apenas assim enumerados parecem coisa pouca. No 

entanto desde os passeios que servem para uma sã confraternização e 

momentos de alegre convívio Festa de Carnaval e Aniversário da Creche , 

mais para utentes , colaboradoras e familiares das nossas crianças. 
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Momentos altos dos eventos e os mais participados são sem dúvida:  

 

As comemorações do 25 de Abril, com ações a decorrer logo de manha, 

tais como o içar das bandeiras, jogo de futsal e a pesca.  A colocação no 

nosso espaço exterior de um insuflável . 

 Durante a tarde, além da entrega dos prémios aos participantes nas 

diversas modalidades, decorreu o concurso de bolos. Todas as crianças 

participaram em desenho alusivos à data , pinturas faciais e todas foram 

presenteadas com pipocas. O dia proporcionou um bom convívio e  

animação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O S. João, tal como é habito, decorreu com muita participação.  As 

sardinhas e o pão foram a oferecidas a todos os associados. O recinto 

esteve enfeitado a rigor  e os assadores distribuíram além  das sardinhas 

a simpatia do costume. A noite terminou com algum fogo de artificio. 
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Em Julho realizamos novamente o nosso fim de semana das “Tasquinhas”. 

Mais uma vez houve o cuidado de decorar o nosso recinto com todo o 

esmero…  O espaço esteve altamente convidativo .Além da decoração com 

folhas floridas, as barraquinhas como já é normal, em cada ano que passa, 

apresentaram mais brilho. Os acepipes também já vão ganhando fama e 

convidam à participação de todos. No segundo dia da realização organizamos 

novamente a Festinha dos Finalistas. Este dia por norma, mais dedicado às 

crianças e familiares. Ou não fossem eles os artistas do dia, exibindo  os seus 

dotes de pequenos artistas, enchendo de ternura o coração de todos os 

assistentes. 

Resta salientar, que mais uma vez esta realização só foi possível, graças ao 

empenho e dedicação de alguns membros da direção e de todas as 

colaboradoras da creche “Mãe Maria”. Apesar das dificuldades é bom 

reconhecer que o resultado é sempre animador.  Continuamos a obter algum 

lucro e essencialmente tornamos visível ao exterior o nosso quotidiano.  
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Em Dezembro, mais propriamente, no dia 8 realizou-se no auditório 

da Aladi  a Festa de Natal da creche “Mãe Maria”, que serviu para 

além de mostrar a preparação das nossas crianças e a sua forma 

ternurenta de viver a data, todo o profissionalismo e carinho que as 

nossas colaboradoras colocam no exercício das suas funções. 

Obtivemos durante este evento uma prendinha de Natal, pois a 

Presidente da Camara de Matosinhos, Drª Luisa Salgueiro, presente na 

festa, prometeu a colaboração para o arranjo do nosso parque infantil.  

A manhã terminou com o almoço de Natal entre o pessoal e os 

membros diretivos. 
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E não podiamos terminar de melhor forma. O aniversário do Guerra 

Junqueiro a 10 de Dezembro, embora a uma segunda-feira, foi festejado 

no dia. E contou com a participação de muitos associados. Registando a 

presença do sócio mais idoso da associação , que brindou os presentes 

com um momento de poesia. 

Julgamos ter cumprido aquilo a que 

nos propusemos, sempre com o 

sentido de que pretendíamos mais e 

melhor! Esperamos atingir no futuro 

metas mais satisfatórias e contamos 

desde já com a vossa aprovação. 

P’Direcção 
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