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Esclarecimentos sobre ETC e risco
Perante as interrogações e preocupações colocadas à

Junta acerca de riscos associados ao terminal

marítimo concessionado à ETC, no Porto Brandão,

foram pedidos esclarecimentos à Câmara, à Proteção

Civil e à empresa.

Remetendo para declarações da presidente da CMA,

vieram a público várias notícias e, nalguns casos, a

Junta foi solicitada a pronunciar-se, perante graves

preocupações, nomeadamente quanto ao uso das

instalações da ETC, para fins não licenciados, o que

poderia representar um risco acrescido para o

ambiente e as pessoas.

Até agora, a resposta obtida foi da ETC, que garantiu

não existir qualquer risco da dimensão referida. A ETC

esclareceu igualmente que todos os licenciamentos

estão em conformidade com o uso industrial ali

existente. O memorando está publicado no site da

autarquia e a Junta continuará atenta a acompanhar

este processo.

Encontre o que procura no regresso às aulas

Com o regresso às aulas, mostramos o que a

Biblioteca do Espaço Cultural da Junta, na Trafaria,

tem para oferecer aos alunos e às famílias. São

centenas de livros, ali tão perto.

De um acervo infantojuvenil com 770 livros, destacam-

se 213 que fazem parte das sugestões do Plano

Nacional de Leitura, para todas as idades e níveis de

ensino. Nestes 213 títulos, que divulgamos no site da

Junta, pode encontrar o que procura. Consulte a

listagem e faça o seu pedido de empréstimo.

Em toda a segurança, pode consultar os livros presencialmente ou requisitá-los, através do serviço de

empréstimos. Quando os devolver, eles serão desinfetados e ficarão num período de quarentena, antes de

nova utilização.

Visite-nos! Largo da República, Trafaria

Contacte-nos! - Telefone: 21 295 6407 - Email: biblioteca_trafaria@jf-caparica-trafaria.pt



Que se faz no Verão?

A Junta promoveu a limpeza dos sistemas de

escoamento de águas pluviais (algerozes e

caleiras) em todas as escolas da Caparica e da

Trafaria.

Manutenção das Escolas

Para a preparação do início do ano letivo, foi

também feita a manutenção e pequenas

intervenções para melhorar as condições de

proteção e higienização, tais como:

Recolha de Monos
A recolha de monos e aparas de jardim com volume

até 1 m3 é realizada pelos serviços da União das

Freguesias, na base de um acordo de delegação de

competências, celebrado com o Município.

Se tem resíduos desta natureza de que se pretenda

desfazer, não os coloque na rua sem antes

contactar a Junta por telefone, pelos números

verdes (grátis) 800 205 061 (Caparica) ou 800 204

803 (Trafaria).

361 660 quilos

Entre 1 de junho e 31 de agosto, registaram-se 263

pedidos de recolhas, presencialmente ou por

telefone e as duas viaturas:

percorreram

e recolheram

10 166 quilómetros

a pintura de circuitos nas zonas de passagem e a criação de pedais nas instalações sanitárias.



Recuperação e colocação de corrimão na Rua da

Lavoura (Fonte Santa, Caparica).

Intervenção no Espaço Público

Limpeza e pinturas no parque de merendas da

Trafaria.

Recuperação do coreto da Trafaria e espaço

circundante.

Reparação de calçada na Fomega (Caparica).

Recuperação do coreto da Trafaria e espaço

circundante.

Nas primeiras e terceiras 4ª feiras de cada mês, pelas 18h00, acontece alternadamente nas instalações da

Junta na Caparica e na Trafaria as Reuniões de Junta, consideradas públicas nos termos do nº 2 do Art.49º

da Lei nº 75 / 2013 de 12 de setembro.

O executivo com quem posso contar

Vogal Secretário

António Oliveira

Pelouros: 

Mercados e 

cemitério. Ambiente. 

Iniciativas Culturais 

e Desportivas.

Vogal 

Tesoureira

Mª de Fátima 

Cardoso

Pelouros: 

Ocupação de 

Via Pública.

Vogais

Joana Santos

Pelouros: 

Juventude. 

Associação de 

Estudantes.

Luís Barradas

Pelouros: 

Educação. 

Associações 

de Pais. 

Cultura e 

Desporto.

Patrícia Brito

Pelouros: 

Juventude. 

Associações 

de Estudantes. 

Educação. 

Ass. de Pais.

Hélder Lopes

Pelouros: 

Cultura e 

Desporto. 

Movimento 

Associativo.

Presidente 

Teresa Paula Coelho

Pelouros: 

Administração geral 

e finanças. Recursos 

Humanos. Obras e 

Equipamentos. 

Intervenção Social e 

Comunitária.



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

Atividades Culturais

Nos último meses, para corresponder às exigências

de proteção da saúde, a Junta da União das

Freguesias de Caparica e Trafaria, tem disponibilizado

online diversas atividades culturais para toda a família.

Em novembro pode ver...

Precursão Corporal com Paula Cirino

Ritmo em Movimento, uma experiência onde vamos

explorar o ritmo com o nosso próprio corpo,

desafiando a nossa coordenação motora e a

musicalidade. Uma atividade divertida explorando

vários sons e dinâmicas rítmicas diferentes.

Pedacinhos de Leitura

O Lápis Mágico de Malala de Malala Yousafzai

Um aperitivo para conhecer melhor o acervo do

Espaço Cultural da Junta.

Neste dia, serão partilhados pedacinhos de

leituras do livro “O Lápis Mágico de Malala”. Vai

querer saber mais sobre a menina que almejava

por um mundo melhor. Um livro ilustrado para

toda a família e que faz parte do acervo do

Espaço Cultural da Junta.

Setembro

Escrita Criativa Yoga e Mindfulness Pedacinhos de Leitura Da Natureza Se Faz...

Julho

Sessão de Contos Oficina de Desenho Oficina de Dança Origem da Trafaria

Junho

Pedacinhos de Leitura Sessão de Contos Oficina de Teatro As Vinhas e o Vinho na 

Caparica

Joga e Aprende

Junte a família ou os amigos, ponha o vídeo a

correr. Vamos ver quem mais sabe sobre a nossa

União de Freguesias. De história a geografia, de

cultura a desporto, muitas são as perguntas e

respostas que nos vão deixar curiosos por saber

mais. Um jogo para todas a idades!

Desafia-te! com a associação Lifeshaker

A Lifeshaker tem desenvolvido o projeto Academias

Gulbenkian do Conhecimento, com a metodologia

Salto de Gigante, que tem como objetivo promover a

aquisição das competências socioemocionais

nomeadamente o autoconhecimento, o

conhecimento social, o autocontrolo, a resolução de

problemas e a tomada de decisão, em crianças dos

4 aos 7 anos. Junta a família e diverte-te!
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