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Recuperação de placas toponímicas
O sector de obras da Junta procedeu à
recuperação de placas toponímicas em
diversos pontos da União das Freguesias de
Caparica e Trafaria, nomeadamente na
Caparica, Vila Nova, Capuchos, Fonte Santa,
Corvina e Trafaria., reparando, limpando e
pintando-as, para que fiquem mais legíveis.

Nos dias 24 e 25 de janeiro, no Portimão Arena,
eleitos de norte a sul do país juntaram-se para
delinear linhas orientadoras e apresentar
moções que foram desde a Igualdade de Género,
à defesa do Serviço Postal Público, Universal e
de Qualidade, à Reposição das Freguesias,
antes das Uniões, ao Estatuto de Eleito Local, ao
Combate às Alterações Climáticas, à Lei das
Finanças Locais e ao IVA para as Freguesias.
A União das Freguesias de Caparica e Trafaria
esteve representada, pela presidente da Junta,
Teresa Coelho, e o presidente da Assembleia,
Rui Mendes, que foram delegados ao congresso,
e pelos vogais António Oliveira e Helder Lopes
que também acompanharam os trabalhos.



Espaço Expositivo

Espaço Cultural da Junta

Durante o mês de dezembro, no Espaço Cultural da Junta, António Pinto, artista residente na
Cova do Vapor, atendeu ao desafio lançado, a todos os fregueses, pela Junta da União das
Freguesias de Caparica e Trafaria e decidiu apresentar-nos um dos seus talentos,

No Espaço Cultural da Junta, projeto cultural
da Junta da União das Freguesias de Caparica e
Trafaria todos os meses são disponibilizadas
diversas atividades para todas as idades.
Para além dos habituais Clube de Leitura e
Laboratório de memórias, são promovidas
atividades de sensibilidade artística, de
promoção do livro e da leitura e de
desenvolvimento humano e comunitário, para
toda a família, escolas e IPSSs.
Consulte o programa do mês para saber mais
e visite-nos!

trabalhos realizados com elementos
naturais (pedra e madeira) pintados.

Tem um talento? Apresente-o!

Clube de Leitura, sessão mensal de leitura em voz
alta de diversos livros do acervo.

“Vamos pintar uma iluminura?” Atividade de
sensibilidade artística para toda a família.

Sessão de Contos com Anabela Libânio
e a participação dos alunos do 4º ano.

Tem um Talento?

Apresente-o!



Apoio à limpeza de praia realizada pelo grupo de
escuteiros da Trafaria.

Recolha de Monos

1 497 782 Kilos

Ao longo do ano de 2019, registaram-se
775 pedidos de recolhas, presencialmente ou
por telefone e as duas viaturas:

percorreram

e recolheram

Trabalhos realizados por toda a União das Freguesias

Pintura e substituição de telhas no abrigo da
Cova Vapor.

Pintura de muros na urbanização Monte de
Flores, Caparica.

Reparação de calçadas e pinturas na Rua do
Casalinho da Rosa.

Reparação e pintura de loja no Mercado
Municipal da Trafaria.

41 550 Kilometros



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

Rir é o Melhor Remédio
Nos dias 1 e 2 de Fevereiro, sábado e domingo, os grupos de teatro sénior da Caparica e da
Trafaria, respetivamente, apresentaram no Teatro António-Assunção, em Almada, às suas
famílias, amigos e vizinhos, o exercício final das oficinas de teatro sénior.
Foi uma experiencia muito rica e única!

547º Aniversário da Freguesia de Caparica 
A assinalar os 547 anos da criação da Freguesia
de Caparica, a Junta da União das Freguesias de
Caparica e Trafaria promoveu os «Encontros
com a História da Caparica», convidando
autores, investigadores e historiadores.
O primeiro dos «Encontros com a História da
Caparica» teve como tema «A Quinta da Torre e
os Condes dos Arcos», e realizou-se no dia 23 de
novembro na Junta da Caparica.

Entre os dias 05 de novembro de 2019 e o dia 31 de janeiro de 2020, aconteceu a 2ª edição
das Oficinas de Teatro Sénior, uma iniciativa da Junta da União das Freguesias de Caparica
e Trafaria, realizada pelo Teatro Extremo e que tem como tema «O Riso é o Melhor Remédio».

Oficinas de Teatro Sénior

Através da arte de representar, é possível
partilhar vivências, memórias, transmitir
conhecimento e experiência às gerações mais
novas. Além de despertar o gosto pelas artes e
cultura, aumenta a autoestima e estimula a
memória, trabalhando para uma mente mais
ativa e autónoma. Assim o puderam
experienciar as populações séniores da Trafaria
e da Caparica, através das oficinas dinamizadas
pela encenadora Antónia Terrinha.

Apresentação final


