
Comissão Social
No dia 10 de janeiro, reuniu em plenário a
Comissão Social das Freguesias de Caparica e
Trafaria. Numa reunião com muito boa
participação de representantes das entidades
que a compõem, discutiu-se e aprovou-se por
unanimidade o Plano de Atividades para 2019,

INFORMATIVA
FOLHAFOLHA
INFORMATIVA

6

Dia Internacional da Mulher

Carnaval das crianças

No âmbito das comemorações do dia 8 de março, a Junta da União das Freguesias de Caparica e
Trafaria distribuiu um cartão com o poema “Auto-retrato” de Natália Correia, juntamente com uma flor.
Ainda neste âmbito, a assinalar o Dia Internacional da Mulher, no Clube Recreativo União Raposense, o
grupo de teatro sénior TeatrARA, da Associação Retratos Alegres, apresentou a peça “Mulheres a Meio
dos Entas”.

No dia 1 de março, na Trafaria, na Caparica e na Vila Nova de Caparica, as crianças das escolas
vieram para as ruas festejar o Carnaval e espalhar alegria. Esta iniciativa é promovida pela Junta,
com a colaboração das escolas e outras instituições locais.

“Mulheres a Meio dos Entas” pelo grupo TeatrARA Oferta nos mercados.

MAIS INFORMAÇÕES: Tel: 212 954 688 – 212 950 153 * Email: geral@jf-caparica-trafaria.pt * http://jf-caparica-trafaria.net/

No dia 26 de Janeiro na S. F. Incrível Almadense, a
Junta esteve presente no 16.º aniversário da
Federação das Coletividades do Distrito de
Setúbal. Um programa que incluiu uma sessão
solene, a atribuição de galardões associativos,
um colóquio, música, teatro e uma exposição.

Associativismo

Encabeçado por Sofia Rodrigues e com a Junta
como parceira, está a decorrer na Caparica, o
projeto de alfabetização «Círculos de Cultura»,
que se propõe a reduzir o número de pessoas
que na comunidade cabo-verdiana do Monte de
Caparica não sabem ler nem escrever.

Alfabetização Caparica

A Entidade Nacional para o Sector Energético
(ENSE, EPE) comunicou à Junta que vai
proceder à reposição das defesas costeiras
na Zona 1 da PolNATO, na Cova do Vapor, «nas
mesmas condições pré-existentes à erosão
dos últimos anos».
Zona esta que, segundo refere, é já deveras
preocupante e carece de intervenção urgente,
por estarem em causa estruturas de
transporte de combustíveis por conduta.
A ENSE informa ainda que, foi obtido o parecer
favorável da Agência Portuguesa do Ambiente
e que há a possibilidade da Junta acompanhar
o desenvolvimento dos trabalhos.

ENSE vai repor defesas costeiras



Mudança para lâmpadas economizadoras

Melhoramento de balneários

Construção de gaiolas para animais.Reparação de piso

Alegria e aplausos 
no teatro sénior
A peça «O Riso é o Melhor Remédio» foi o
resultado final das oficinas semanais que, em
colaboração com o Teatro Extremo, envolveram
desde meados de outubro um grupo de seniores
da Caparica e outro da Trafaria. O Teatro António
Assunção, encheu-se no dia 2 e 3 de março de
muita alegria e aplausos para todos os atores.

Foi inaugurada a 28 de fevereiro, no Mercado
Municipal do Monte de Caparica, a exposição
de fotografias «Perspetivas», que pode ser
visitada até 21 de março, neste mesmo local.
A partir desta data, esta mesma exposição
poderá ser vista também na Trafaria, no
Mercado Municipal, e ficará neste local até ao
dia 14 de abril. A exposição é composta por
fotos do curso profissional de Fotografia do AE
Professor Ruy Luís Gomes, e foi organizada,
pela Escola e pelo projeto Envol20Almada -
DLBC Urbano, com a Junta da União das
Freguesias de Caparica e Trafaria e a Junta
das Freguesias de Laranjeiro e Feijó.

Perspetivas

Nos primeiros meses do ano 2019. para além dos habituais Clube de Leitura e Laboratório de
Memórias que reúnem cada vez mais participantes, o Espaço Cultural da Junta acolheu gente de cá e
de lá para apresentações de livros, oficinas e espetáculos. Foi o caso de uma sessão de magia, duas
sessões com a autora e ilustradora Rita Correia para escolas e famílias, e a oficina de cata-sonhos
com o comerciante e artesão local Francisco Alguiaga.

Espaço Cultural da Junta

O mágico e contador de histórias Corsa Fortes O comerciante e artesão Francisco Alguiarga

Recolhas em 2018

2.096.535 Kilos
7.346 Litros

Durante o ano de 2018, registaram-se 502
pedidos de recolhas, presencialmente ou por
telefone, As duas viaturas percorreram um
total de 38.635 Km e recolheram:

Melhor Freguesia
A equipa da Junta da União das Freguesias de
Caparica e Trafaria não dá mãos a medir na
melhoria das nossas ruas, escolas e mercados.
Nos primeiros meses do ano, mudaram-se as
lâmpadas incandescentes por economizadoras,
melhoram-se balneários e pavimentos, e
colaborou-se na construção de um ecossistema
controlado na EB1 nº2 da Corvina, na Trafaria.


