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Um novo equipamento
para a Freguesia

Lugar da Terra

6

3
Sesimbra Summer Cup
foi um êxito

› Junta recebe mais competências

› Abrigos de passageiros requalificados

› Junta adquire nova viatura para os Serviços 
Urbanos
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 editorial

Francisco Jesus
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

Em 2015, a Junta de Freguesia do Castelo enfrenta novos desafios!
Novos desafios porque, no quadro da atual legislação em 
vigor, assumiu desde janeiro um alargamento significativo de 
competências transferidas do município, resultantes das boas 
práticas de anos anteriores em que se demonstrou que o serviço 
de proximidade da Junta de Freguesia consegue resolver com 
maior celeridade, eficiência e menor custo vários problemas das 
populações, em particular no que diz respeito ao espaço público. 
Este alargamento de competências, nomeadamente na área de 
limpeza urbana, bermas e passeios, em quase toda a zona poente 
da freguesia, é um desafio que teremos pela frente ao longo de 
todo ano, na perspetiva de aferirmos, durante este período, se 
efetivamente esta resposta é a mais eficaz. 
Mas neste campo não podemos dissociar, e muitas das vezes 
(ou em grande parte!) a população não tem conhecimento que, 
quer a Câmara Municipal, quer a Junta de Freguesia se vêem 
a braços com enormes constrangimentos e imposições da 
Administração Central que diretamente influenciam a atividade e 
a resposta às populações. Em primeiro lugar, o crescente corte 
nas transferências de verbas para as autarquias. A Junta de 
Freguesia do Castelo inscreve no seu orçamento de 2015 valores 
idênticos ao início do século, sendo que ao longo dos últimos 
anos perdeu cerca de 30% dos valores transferidos, apesar do 
aumento de atribuições e de residentes na freguesia! Em segundo 
lugar, porque as autarquias enfrentam enormes restrições à 
contratação de pessoal, o que não permite possuir serviços com 
recursos humanos adequados ao desempenho das funções e ao 
efetivo serviço às populações! Por último, o crescente aumento de 
imposições legislativas de reporte de informação, de retenções e 
de ameaças legais aos eleitos que não cumprirem as obrigações 
previstas na lei... independentemente das mesmas se revelarem 
prejudiciais às efetivas necessidades das populações que 
representam!
Mas não desistiremos! Continuaremos empenhados, com 
criatividade, a servir a freguesia.
E destacamos neste ponto, a abertura do Lugar da Terra, na antiga 
EB1 do Zambujal de Baixo... e a 5ª edição do Sesimbra Summer 
Cup, como dois exemplos da nossa continuidade na persistência 
por uma freguesia e um concelho melhor.
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Entre os dias 24 e 28 de junho teve lugar a 5ª edição do Sesimbra Summer Cup, 
que contou com a presença de cerca de 1800 participantes de equipas nacionais, do 
continente e da Madeira, de Espanha e dos Estados Unidos.
Este torneio de futebol, organizado pela Junta de Freguesia do Castelo, Grupo 
Desportivo de Sesimbra, Grupo Desportivo de Alfarim, ACRUT Zambujalense e AD 
Quinta do Conde, é já uma referência a nível nacional e internacional, trazendo até ao 
concelho de Sesimbra milhares de pessoas.
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Oficina domiciliária da Freguesia do 
Castelo 
Apoio e solidariedade a quem mais precisa

Junta de Freguesia com mais 
responsabilidades
Assinados novos acordos com a CMS

Serviços Urbanos
Nova viatura para melhorar o serviço 
prestado

A Junta de Freguesia do Castelo adquiriu mais uma viatura 
de caixa aberta, para os Serviços Urbanos.
O investimento de cerca de 5000,00€ permite desta forma 
rentabilizar o serviços de limpeza e desmatação e garantir 
uma maior capacidade de resposta da Junta de Freguesia.

Há mais de dez anos que a Junta de Freguesia do Castelo tem 
executado tarefas, no âmbito dos serviços, das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades locais. Perante 
uma avaliação do trabalho desenvolvido, são reconhecidos, à 
Junta de Freguesia do Castelo, o conhecimento de causa e o 
know-how necessários para melhorar, ainda mais, a qualidade 
dos serviços prestados às populações, aumentando a eficácia 
e a eficiência dos serviços municipais. 
Dsta forma, e atendendo, quer ao custo-benefício, quer 
ao princípio de proximidade, que a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Junta de Freguesia do Castelo acordaram um 
conjunto de novas atribuições a serem desempenhadas pela 
Junta de Freguesia.
A limpeza de bermas e passeios, para além das localidades de 
Alfarim, Meco e Zambujal, passam agora a ser extensíveis a 
outras zonas da freguesia, nomeadamente Almoinha, Caixas, 
Aiana, Fornos e Azóia, entre outras localidades a poente da 
freguesia do Castelo. A Junta de Freguesia mantém ainda 
a manutenção de abrigos de passageiros, polidesportivos 
descobertos, fontes e fontanários e estabelecimentos de 
ensino do 1º ciclo e pré-escolar da rede pública. A colocação 
de placas toponímicas, após atribuição de nome ela Câmara 
Municipal, continua na esfera de responsabilidade da 
freguesia. 

Está a funcionar, desde 2009, na freguesia do Castelo, 
a Oficina Domiciliária cujo objectivo é proporcionar, 
à população mais idosa, uma ajuda em tudo o que 
tenha a ver com pequenas reparações, nos seus 
domicílios. A mão de obra é oferecida pela Junta de 
Freguesia enquanto que o material utilizado, quando 
há possibilidade para tal, é pago pelos requerentes.
Com esta iniciativa, acessível através de 
requerimento entregue na Junta de Freguesia, pretende apoiar-
se, socialmente, não apenas os idosos mais carenciados como, 
também, aqueles que, por dificuldades de locomoção, têm 
maior dificuldade em executar pequenos trabalhos cuja sua 
resolução pode influenciar, de forma positiva, a sua qualidade 
de vida e o seu bem estar. 
O serviço da Oficina Domiciliária deverá ser requerido na sede 
da Junta de Freguesia que encaminhará o pedido para o técnico 
e fará a marcação da visita e consequente reparação

Sabia que...
A Junta de Freguesia do Castelo apoia os seus cidadãos mais 
desfavorecidos, com a realização de pequenas intervenções e 

reparações nas suas habitações?

Para mais informações contacte os 
serviços da Junta de Freguesia

Conheça o regulamento em www.jf-castelo.pt

Projeto Piscinas para Idosos 
Inicio previsto para Setembro

A Junta de Freguesia do Castelo vai retomar, a partir de 
Setembro deste ano, o Projeto Piscinas para Idosos, em 
parceria com o Fascínio Health Club, no Zambujal.
As inscrições estarão abertas a partir da segunda quinzena 
do mês de agosto, para residentes na freguesia, com mais de 
60 anos, que poderão frequentar hidroginástica uma ou duas 
vezes por semana, a preços mais vantajosos.



um local onde se pudessem guardar e partilhar 
as memórias dos agricultores e canteiros desta 
terra”. 
Acreditam os dinamizadores deste projeto, 
particularmente o executivo da Junta de Freguesia 
do Castelo, que o Lugar da Terra, inaugurado no 
dia mais representativo para a democracia e para 
a liberdade (o 25 de Abril), será um contributo 
fundamental para a construção da identidade 
de um território tão forte em tradições, como é 
Sesimbra, e que será “bem vivido pelas pessoas 
que o vão fruir. É, sem dúvida, um lugar de afetos e 
de memórias de e para todos nós”.
O Lugar da Terra é composto por uma sala 
polivalente, para a realização de workshops e 
conferências ligadas às atividades de campo e 

de mar, dois espaços de exposição permanente, 
no qual a população pode continuar a participar, 
identificando gentes, locais e materiais, um 
forno comunitário onde a população, mediante 
marcação, pode aprender a fazer pão.
Está também previsto para setembro de 2015, a 
abertura de uma nova sala para a realização de 
várias atividades, como a Oficina de Costura e 
Atividades Musicais, entre outros. 

c
 destaque

“Lugar da Terra”
Um equipamento para
preservar as tradições rurais da freguesia

A antiga escola básica do 1º ciclo do Zambujal de 
Baixo, nº2, na freguesia do Castelo, deu lugar a um 
museu que se quer “dinâmico e à dimensão do que 
é o trabalho da Junta de Freguesia”, que preservará 
as memórias e tradições das gentes locais, 
representadas em duas exposições permanentes 
e no espaço externo, onde funcionará uma feira 
semanal com a participação de empresários e 
produtores locais.
Francisco Jesus, presidente da Junta de Freguesia 
do Castelo, manifestou, por ocasião da sessão 
inaugural do equipamento, o “trabalho em tempo 
record”, tanto da elaboração da candidatura 

ao PRODER, como da concretização das obras 
de requalificação e recuperação do espaço, 
as quais só foram possíveis devido à “união e 
profissionalismo da equipa da Junta de Freguesia 
do Castelo, que se empenhou na concretização do 
projeto de edificação “deste nosso Lugar da Terra”. 
O espaço estará aberto de terça a sábado, entre as 
9h00 e as 13h00, e das 14h00 às 18h00, a partir de 
setembro de 2015. Até setembro funcionará todas 
as tardes, também de terça a sábado, das 14h00 
às 18h00.
O núcleo museológico é composto por fotografias 
e peças agrícolas de várias pessoas, apesar da 
grande maioria do espólio pertencer à coleção 
particular de Geraldino Penim Marques. Espólio, 
cedido à Junta de Freguesia de Castelo por meio 
de acordo de cedência, assinado na cerimónia de 
inauguração do Museu Rural.
Além de Geraldino Marques, também foi 
enaltecido o contributo de Mário Gomes, Filomena 
Valente, Abílio Rodrigues (a título póstumo- 
através da sua filha), Licínia Marques, Joaquim 

Pereira, António Henrique Penim Marques, Júlio 
Oliveira, Domingues Silva Marques, José Adelino 
Marques, Rui Dias, Rui Marques e todos os 
técnicos do arquivo municipal e da autarquia de 

Sesimbra que ajudaram na catalogação parcial 
das peças. Habitantes locais que de uma ou 
outra forma “permitiram criar este espaço para o 
qual temos previsto um plano de atividades que 
passa por workshops e conferências, ligados à 
área da ruralidade e das tradições mas também 
das atividades económicas, sociais e culturais da 

freguesia”. Um equipamento que, nas palavras do 
presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, será 
“certamente a menina dos olhos da população 
do Zambujal que há muito merecia, e desejava, 



novas pinturas exterior e a pintura interior da 
sala polivalente. Será renovado o lettring do 
Espaço Zambujal, e a a iluminação exterior. Para 
já, teve início a requalificação do espaço verde.

Junta de Freguesia requalifica 
abrigos
A Junta de Freguesia do Castelo continua 

a proceder à requalificaçao dos abrigos de 
passageiros, um pouco por toda a freguesia.
Recentemente, para além da recuperação de 
alguns abrigos que se deterioraram, foi efetuda 
uma intervenção em todos os abrigos  entre o 
Facho da Azóia e Aldeia do Meco, bem como os 
abrigos existentes entre o Zambujal e o Casal 
das Figueiras.

Colocados novos topónimos

No quadro da descentralização de competências, 
foram colocados cerca de 90 novos topónimos, 
com particular incidência na localidade do 
Zambujal.
Está previsto um novo procedimento de 
aquisição de mais de uma centena de placas até 
ao final do presente ano, para novos topónimos 
e substituição de placas danificadas.

c
 breves

Corpo em Movimento e 4ªs 
Seniores

O Espaço Zambujal continua a ser palco de 
várias iniciativas, destinadas à promoção da 
melhoria da qualidade de vida da população 
sénior da freguesia do Castelo. População essa 
que participa de forma assídua e interessada em 
atividades que lhes proporcionam momentos 
de convívio, diversão, aprendizagem e exercício 
físico. 

Todas as quartas feiras, às 10h30, cerca de 20 
seniores, maiores de 65 anos, participam num 
conjunto de ações recreativas, lúdicas e de lazer 
que passam por rodas de cantigas, encontros 
com personalidades, viagens, aulas de costura 
ou sessões de cinema. 
Com o avançar da idade, as pessoas acabam 
por desenvolver algumas dificuldades de 
movimentação e acabam por ficar com menos 
energia. Fatores que podem ser combatidos 
não só com as atividades lúdicas mas através 
da prática regular de exercício físico. É isso 
que, também, acontece no Espaço Zambujal 
que, de terça a sexta feira, em sessões de 45 
minutos, convida os maiores de 50 anos a 
exercitar a mente e o corpo com atividades 
físicas adaptadas à condição de cada um. 
Os participantes reconhecem os benefícios 
e admitem uma melhoria da sua autonomia. 
Quanto mais enérgico e ativo, fisicamente, um 
idoso permanecer, melhor para sua saúde.  

» “4as Séniores” decorre no Espaço Zambujal às 
quartas feiras (às 10h30), para maiores de 65 
anos
» “Corpo em Movimento” acontece às terças e 
quintas (das 11h00 às 11h45) e quartas e sextas 
(das 16h00 às 16h45), para maiores de 50 anos.

Requalificação do Espaço 
Zambujal
Intervenções iniciam-se em julho

O Espaço Zambujal vai receber algumas 
intervenções de manutenção.
Este espaço, inaugurado em abril de 2007, depois 
de uma intervenção profunda que transformou 
por completo a antiga biblioteca, vai receber 

Espaço Zambujal acolheu 
8º Fórum da Arbitragem da 
Federação Portuguesa de 
Futebol

Dando seguimento à intenção de “descentralizar 
iniciativas, e em resposta a uma proposta da 
Associação de Futebol de Setúbal”, o Conselho de 
Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol 
reuniu, em Sesimbra, representantes de 20, dos 
22, conselhos de arbitragem do país.
Um encontro que aliou o trabalho, e a discussão 
de temas como o Plano Nacional de Formação; o 
Plano Nacional de Recrutamento e Retenção ou o 
Programa Integrado Nacional de Aperfeiçoamento 
Técnico, com “a vista magnífica, a boa gastronomia 
e a recetividade da população e dos autarcas 
locais”. Declarações do Presidente do Conselho de 
Arbitragem, da Federação Portuguesa de Futebol, 
que enalteceu, durante o evento que decorreu 
no Espaço Zambujal, “a importância do trabalho 
que a Associação de Futebol de Setúbal e, 
consequentemente, o concelho de Sesimbra, tem 
feito na promoção da arbitragem e na qualificação 
dos seus agentes”.
Vítor Pereira congratulou-se com a organização 
do 8º Fórum de Arbitragem fazendo um 
agradecimento ao presidente da Junta de 
Freguesia do Castelo, Francisco Jesus, “pela forma 
como nos abriu as portas, tendo sido inexcedível 
na organização de todo o evento e permitindo 
esta saudável troca de ideias e discussão de 
propostas”.
Aproveitando a presença, em Sesimbra, Vítor 
Pereira aproveitou para elogiar a organização 
do torneio internacional de futebol e futebol de 
praia, Sesimbra Summer Cup, que classifica 
como “ a grande festa do desporto e do futebol 
à qual já ninguém fica indiferente”. Interligando o 
torneio, que se realiza entre 24 e 28 de Junho, nos 
escalões de Sub.9, Sub.10, Sub.11, Sub.12, Sub.13, 
Sub.14/15 e Sub.19 Femininos, com o Fórum 
que teve lugar no Espaço Zambujal, o presidente 
do Conselho de Arbitragem da FPF enalteceu “o 
bom desempenho dos árbitros de Setúbal que são 
chamados a arbitrar este torneio. Estão todos de 
parabéns”, concluiu.

A Junta de Freguesia do Castelo esteve presente 
durante todo o encontro através do seu tesoureiro 
Ricardo Dias.
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JUNTA DE FREGUESIA (SEDE) ESPAÇO ZAMBUJAL LUGAR DA TERRA

 212 689 210
 212 682 818
 secretaria@jf-castelo.pt

 210 870 845
  962 417 327
 espaco.zambujal@gmail.com


  967 602 511
  lugardaterra@gmail.com

WORKSHOPS DE ELABORAÇÃO DE MALAS EM TECIDO
Sextas e Sábados, das 14h00 as 18h00
Inscrições no local | Valor 15€
(Os interessados deverão levar tecido para forrar as malas)

Agradecemos a colaboração de:

COMÉRCIO LOCAL, INDÚSTRIA E 
POPULAÇÃO EM GERAL

Sábado, 29 de Agosto
10.30H   Partida do Círio de Pinhal de Cima, Almoinha,  com procissão acompanhada pelo 
Grupo Amigos de Azeitão
12.00H  Chegada do Círio à Atalaia
16.00H  Baile até de madrugada com conjunto musical Vice Versa

Domingo, 30 de  Agosto
08.00H  Partida do pátio em direção à Fonte da Senhora, com visita a outros Círios.
10.00H  Saida do Círio com estandarte até ao local da Missa.
15.00H  Baile com o Trio PJ
18.00H  Grandiosa Procissão acompanhada pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 
Sesimbra e do Grupo Amigos de Azeitão
21.00H  Continuação do Baile com Trio PJ
22.00H  Cerimónia Religiosa com Benção ao Círio de Azóia
22.30H  Celebração da Nova Direção à Sra de Atalaia, no pátio, com oferta de bolo e 
bebida aos presentes
23.00H Baile até de madrugada com o Trio PJ

2ª Feira, 31 de Agosto
16.30H  Partida da Atalaia, acompanhados pelo Grupo Amigos de Azeitão
18.00H  Chegada do Círio ao Zambujal, Cruzamento Zé Moleiro, com procissão 
até à Sede da A.C.R.U.T.Z. onde terá lugar a tradicional arrematação de bandeiras 
com animação garantida.

Exposição Oficina de 
Costura
De 11 a 25 de Julho
Lugar da Terra

Exposição de trabalhos da Oficina 
de Costura que decorre durante todo 
o ano na Junta de Freguesia. Com 
Workshops ao vivo.

Festa em Honra de Nossa 
Senhora da Luz
De 11 a 13 de Setembro
Quinta de Sampayo
Sampaio

A tradicional Festa da Luz, em 
Sampaio regressa em 2015 com 
mais uma grande conjunto de 
variedades.
Para além da missa e procissão, 
que terão lugar no dia 13, a partir 
das 17h30, este ano teremos 
espetáculos  com ROSINHA, RUTH 
MARLENE e BIG SHOW, para além 
dos já conhecidos bailes populares.

Festa em Honra de Nossa 
Senhora da Atalaia
De 29 a 31 de Agosto
Atalaia - Montijo

O tradicional Círio da Azóia, da 
freguesia do Castelo,  promove 
um conjunto de atividades para 
assinalar mais uma edição da Festa 
da Atalaia.

Castelo On Tour
Julho e Agosto
Várias localidades da freguesia

Em parceria com a Câmara Muni-
cipal de Sesimbra, a Junta de Fre-
guesia do Castelo vai promover um 
conjunto de momentos musicais, 
durante os meses de Julho e Agosto, 
um pouco por toda a freguesia:

Dia 31 de Julho – Noite de Kizomba 
com Kero Kizomba
Hora: 21:30h
Local: Jardim de Santana

Dia 7 de Agosto – Noite de Baile de 
Verão com Júlio Panão e Duo AZ
Hora: 21:30h
Local: Largo da Capela das Pedreiras

Dia 21 Agosto – Noite de Fados com 

Fadistas Locais
Hora: 21:30h
Local: Largo de Alfarim

Dia29 de Agosto – Sunset Beach 
Party
Hora: 18:00h
Local: Praia do Moinho de Baixo

c
 agenda

Zimbramel 2015
De 28 a 30 de Agosto
Cabo Espichel

A Zimbramel está de volta... e com 
muitas novidades!
Pela primeira vez o certame 
organizado pela Câmara Municipal 
de Sesimbra, Junta de Freguesia do 
Castelo e APISET vai realizar-se no 
Cabo Espichel, mais concretamente 
na “Mãe-de-Água”, recentemente 
renovada pelao município.
Não falte!

Para mais informações
consulte o site

www.jf-castelo.pt

ou as páginas Facebook
de

Freguesia do Castelo
Espaço Zambujal

Em virtude da requalificação do 
Espaço Zambujal, a Junta de Fre-
guesia suspendeu algumas das 
atividades regulares durantes os 
meses de Julho e Agosto.
Estão previstas algumas ativida-
des no Lugar da Terra para estes 
meses.

Informação

Concerto
Grupo de Cantares do 
Castelo
2 de Agosto | 17h00
Espaço Zambujal

A entrada é gratuita e aberta a toda 
a população.



Julho e Agosto ‘15
das 9:00h às 13:00h

Julho (sábados)

Dia 4 _ Largo Alfarim

Dia 11 _ Lugar da Terra 
Aula aberta de Zumba Fitness | Fascínio Health Club

Dia 18 _ Largo Alfarim

Dia 25 _ Lugar da Terra 
Aula aberta de Zumba Fitness | Fascínio Health Club

Agosto (sábados)

Dia 1 _ Largo de Alfarim

Dia 8 _  Lugar da Terra
Aula aberta de Zumba Fitness | Fascínio Health Club

Dia 15 _ Largo de Alfarim

Dia 22 _ Lugar da Terra
Aula aberta de Power Bike | Fascínio Health Club

Dia 29 _ Largo de Alfarim


