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} CULTURA

“Vá ao Teatro… com 
a Junta de Freguesia”

} PATRIMÓNIO

Recuperação 
da memória 
colectiva 
da freguesia

} EQUIPAMENTOS

Limpeza e requalificação 
de abrigos de passageiros
A Junta de Freguesia do Castelo procedeu, durante o primeiro semestre, à limpeza e re-

moção de ervas das zonas dos abrigos de passageiros, um pouco por toda a freguesia, 
melhorando desta forma o acesso e as condições dos utentes. 

A partir de Outubro deste ano, e após o levantamento exaustivo, por parte dos serviços 
da Junta de Freguesia, iniciou-se o  processo de  requalificação de um conjunto de abri-
gos de passageiros, os quais se encontravam completamente danificados. 

Até ao final deste ano todos os abrigos da antiga EN379, desde Santana até ao Cabo 
Espichel, estarão reparados;  iniciando-se  já no inicio de 2012 a requalificação dos 
mesmos na zona da Aldeia do Meco, Fornos, Lagoa de Albufeira e Alto da Vinhas.

A G E N D A} MOBILIÁRIO URBANO
Colocação de banco de jardim em Santana
Na sequência de várias solicitações de cidadãos 
residentes em Santana, a Junta de Freguesia 
adquiriu e colocou, através dos seus serviços, um 
novo banco de jardim na zona central da localidade 
de Santana, mais concretamente no inicio da 
Avenida Padre Antonio Pereira de Almeida, junto 
ao Largo Alipio Loureiro.

} TOPONÍMIA

Colocação
de placas
toponímicas
A Junta de Freguesia procedeu à coloca-

ção de mais de uma centena de placas 
toponímicas, em várias localidades da 

Freguesia, através da aquisição dos serviços 
a uma empresa de sinalização, num inves-
timento de mais de 5.000,00€. Várias loca-
lidades da freguesia do castelo, em particu-
lar a Lagoa de Albufeira, Alto das Vinhas, 
Zambujal, Almoinha e Pinhal do Cabedal, 
possuem agora o novo modelo de placas a 
aplicar por toda a freguesia, ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Toponímia e do 
Protocolo de Delegação de Competências 
com a Câmara Municipal.

Até ao final do ano de 2011, a Junta de Fre-
guesia espera ter concluído um novo proces-
so de aquisição de placas toponímicas, num 
total de cerca de 140 novas placas, a colocar 
por várias localidade da freguesia.

} ESPAÇO PÚBLICO
Velho parque com imagem renovada
Um velho parque infantil público situado no Zambujal de 
Baixo, e desactivado há mais de uma década, foi objecto 
de requalificação pelos serviços da Junta. Em vez do mato 
que ali existia, e dos muretes completamente danificados, 
hoje pode-se observar um espaço limpo e remodelado. 
A JFC vai  elaborar um programa de revitalização do 
mesmo, que prevê a plantação de algumas árvores e 
arbustos, e a colocação de mobiliário urbano.

} APOIO EDUCATIVO

Projecto Hora e Meia
Destinado a alunos que frequentam 
o 1.º Ciclo do Ensino Básico na 
Freguesia, o Projecto Hora e Meia 
pretende facultar apoio pedagógico 
em grupo nas áreas da matemática, 
português e estudo do meio. Estas 
sessões com a duração de uma 
hora e meia, realizam-se no Espaço 
Zambujal às terças e quintas-
feiras, das 17 às 18.30 horas com 
frequência gratuita.
Mais informações: 962417327.

B R E V E S
} ESPAÇO PÚBLICO
Papeleiras em Alfarim
Para além da reparação das 
papeleiras existentes no Largo 
de Alfarim, a junta de freguesia 
procedeu à colocação de 1 nova 
papeleira junto à caixa multibanco, 
permitindo que os utentes deste 
serviço possam depositar os papeis 
inutilizados.

} ESPAÇO PÚBLICO
Largo de Alfarim 
de cara renovada
Dois anos após a requalificação 
integral do Largo de Alfarim, fruto 
de uma intervenção de grande 
volume da Câmara Municipal de 
Sesimbra, a Junta de Freguesia 
procedeu à pintura de todos os 
muros do mesmo, bem como 
do logradouro da Igreja, através 
dos seus serviços operacionais 
permitindo desta forma, que 
durante os festejos em honra de 
Nossa Senhora da Conceição, de 
26 de Dezembro a 1 de Janeiro, 
os habitantes e visitantes desta 
localidade de Alfarim, possam 
usufruir do espaço público nas 
melhores condições. 

} DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
Assinatura 
de contratos-programa
A Junta de Freguesia do Castelo 
procedeu, durante o ano de 2011,  à 
assinatura dos Contratos-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, 
no âmbito das Normas de Apoio ao 
Movimento Associativo:
Foram aprovados e assinados 
9 Contratos-programa, com o 
Surf Clube de Sesimbra, Grupo 
Desportivo de Alfarim, Grupo 
Desportivo de Sesimbra, Associação 
Asas do Sul, Clube Naval de 
Sesimbra, Associação Cultural e 
Desportiva da Cotovia e Grupo 
Desportivo União da Azóia, com 
vista à realização de iniciativas 
e apoio à aquisição de material 
e equipamento, para além de 
pequenas obras de requalificação 
das suas instalações.
Com os Contratos-Programa a 
Junta de Freguesia disponibilizou 
para estes fins cerca de 5000,00 
Euros.

} SESIMBRA SUMMER CUP 2012

A festa do futebol infantil
A Junta de Freguesia do Castelo, em par-

ceria com o Grupo Desportivo de Se-
simbra, Grupo Desportivo de Alfarim e 

Associação CRUT Zambujalense, vão levar a 
efeito, pelo 2º ano consecutivo, e após o su-
cesso da primeira edição, a qual contou com 
a presença de cerca de três dezenas de equi-
pas,  o SESIMBRA SUMMER CUP - Torneio 
de Futebol Infantil, realizado em campos de 
relva sintética de ultima geração.

Após o sucesso da 1ª edição, a organização 
vai alargar os escalões participantes a Sub.9, 
para além dos Sub.11, Sub.13 e Sub.15, e pro-
mover, em paralelo com o SSC, um Circuito 

A C T I V I D A D E A C T I V I D A D E

A requalificação do acesso à USF e a pintu-
ra das escadas provenientes da Av. Padre 
António Pereira de Almeida, foram duas 

das intervenções que a Junta de Freguesia 
realizou com vista à melhoria das acessibili-
dades à USF do Castelo. 

Dentro em breve, os serviços operacionais 
da Junta de Freguesia irão proceder à remo-

} EDUCAÇÃO
Junta de Freguesia atribui 
duas bolsas de estudo
No âmbito do Protocolo com a 
Fundação Rotária Portuguesa e 
Rotary Club de Sesimbra, a Junta de 
Freguesia do Castelo, deliberou por 
unanimidade, continuar a apoiar 
dois estudantes do concelho, com 
a comparticipação ao Rotary para 
atribuição de duas bolsas de estudo, 
no valor de 500 euros cada uma.
Este projecto do Rotary Club de 
Sesimbra reveste-se, no quadro 
actual, de extrema importância para 
os jovens e famílias, na medida em 
que contribui para minimizar os 
custos com a formação de jovens, 
cujas familias apresentam menores 
rendimentos.

} SEGURANÇA

Sensibilização 
junto da população idosa
A GNR, em parceria com a Junta de 
Freguesia , promoveu duas acções de 
sensibilização destinadas à população 
mais idosa da freguesia, na Casa do 
Povo e CASCUZ, cuja temática principal 
prendeu-se com as precauções a tomar 
em caso de tentativa de burlas ou 
roubos, para além de outras áreas, que 
contou com a participação de mais de 
uma centena de idosos.

} MOBILIDADE

Rampa de acesso 
na EB1/JI da Cotovia
No âmbito do Protocolo de Delegação 
de Competências, entre a CMS e a 
JFC, esta Junta de Freguesia procedeu 
à reabilitação da rampa de acesso da 
entrada principal da EB1/JI da Cotovia.
Este investimento, efectuado pelos 
serviços da Junta de Freguesia, permite 
desta forma melhorar a acessibilidade 
neste estabelecimento de ensino, 
permitindo assim a entrada segura e 
cómoda de pessoas com dificuldades de 
locomoção.

A Junta de Freguesia organizou 
mais uma vez um  momento 
cultural e de  diversão com uma ida 
ao espectáculo no Casino Estoril no 
passado dia 23 de Novembro.
 A Revista “O Melhor de La Féria”  
é um apanhado dos melhores 
momentos dos musicais dos últimos 
18 anos deste encenador que, em 
tempo de crise, optou por jogar pelo 
seguro e preparou um espectáculo 
com “a nata da nata” do seu 
trabalho.
“O melhor tem mesmo de ser o 
melhor e portanto escolhi as cenas 
que considero mais maravilhosas 
de todos os musicais que conheço. 
A arte e o engenho do encenador 
vão fazer a ligação entre elas – e 
prometo que aí vou mesmo 
surpreender”, garante o criador.
Brevemente divulgaremos a 
próxima iniciativa neste âmbito. 

} ESPAÇO PÚBLICO

Limpeza 
e conservação 
de ruas
AJunta de Freguesia do Castelo iniciou 

este ano as tarefas de limpeza urba-
na, remoção de ervas e aplicação de 

herbicidas em vários arruamentos nas  
localidade do Zambujal, Alfarim e Meco 
no âmbito do protocolo de delegação de 
competências entre esta Junta e a Câma-
ra Municipal de Sesimbra.

Com esta nova atribuição a Junta de 
Freguesia pretende manter o espaço 
público com a qualidade e a limpeza 
que a população deseja.

Paralelamente foram reparados vá-
rios pequenos troços de calçada em 
arruamentos da freguesia.

} OBRAS

Requalificação 
da zona envolvente 
da USF do Castelo

ção de ervas da zona envolvente, permitindo 
desta forma o embelezamento e manutenção 
desta infraestrutura.

} ESPAÇO ZAMBUJAL

O Conto 
no Espaço

Aprovada candidatura a fundos comunitários 
para valorizar as tradições da freguesia do Castelo 

p.3

Novas placas roubadas
A Junta de Freguesia repudia o furto de 
novas placas toponímicas, alguns dias 
após a sua colocação, em particular na 
Lagoa de Albufeira, e que se traduziu num 
prejuízo não só financeiro de algumas 
centenas de euros, mas também para os 
munícipes desta localidade, que se viram 
privados deste investimento.

Edição da Junta de Freguesia do Castelo       Sesimbra

} FUTEBOL INFANTIL

Sesimbra Summer Cup
regressa em 2012   p.6 

} TOPONÍMIA

Ruas da freguesia recebem 
placas com o nome   p.5

Novembro.Dezembro.2011

} Comunidade educativa

O Espaço... 
no Teu Espaço
Este ano lectivo, estamos a dar 
continuidade ao projecto “O 
Espaço… no teu Espaço”, iniciado 
no ano lectivo anterior com a 
Quinzena da Criança.
Desta forma, oferecemos 
às escolas da freguesia um 
conjunto de actividades lúdicas 
e pedagógicas dinamizadas pela 
técnicas do Espaço Zambujal,  
nos estabelecimentos de ensino 
do concelho. Cada escola poderá 
requerer trimestralmente uma 
actividade para uma turma ou sala 
de crianças. Estas actividades estão 
sujeitas a marcação e confirmação 
através do contacto telefónico 
962417327, ou pelo endereço de 
email: espaco.zambujal@gmail.com.

INFOMAIL

Durante os 
próximos meses, no 
Espaço Zambujal,  
as histórias “A 
Manta”, de Isabel 
Minhós Martins e “O 
Grufalão” de Júlia Donaldson e Axel 
Scheffler irão servir de mote para 
a iniciativa “O Conto no Espaço”, 
baseada em livros recomendados 
pelo Plano Nacional de Leitura. 
Desta actividade constará também 

a realização de uma actividade 
de expressão plástica, 

por forma a 
que as crianças 

se envolvam no 
universo da leitura. 

Destinado a alunos 
do 1º ciclo e pré-

escolar, da rede pública, 
privada e IPSS´s, 

realiza-se mediante 
marcação prévia, todas as quartas e 
sextas-feiras, às 10.30 ou 15 horas.

Horticultura Biológia e Poda de Árvores 
de Vinha e Fruto foram duas das ofici-
nas temáticas promovidas pela Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia, que refor-
çam a aposta das autarquias nesta área de 
atividade.

Com uma forte adesão por parte da popu-
lação, estas oficinas realizaram-se nas insta-
lações da Junta de Freguesia, e em terrenos 
de produtores locais.

Cada vez mais, os cidadãos e pequenos 
proprietários se dedicam à prática da agri-
cultura, não apenas para produção de auto-
-consumo, mas como uma prática de vida 
saudável, aproveitando os solos existentes.

} RURALIDADE

Aposta das autarquias com grande adesão

de Futebol de Praia, nas praias do Concelho, 
aberto e totalmente gratuito a todas as equi-
pas participantes.

Consulte toda a informação em www.sesimbracup.jf-castelo.pt
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Governo de proximidade
A vida e a função das 
freguesias está intimamen-
te ligada às atividades do 
movimento associativo, das 
populações e dos cidadãos,  
enquanto parceiros pri-
vilegiados na construção 
de soluções que visem a 
melhoria das condições de 
vida. O acesso à cultura, 
à educação, ao desporto e 
atividade física, ao recreio 
e ao lazer,  na solidarie-
dade, no sentimento de 
pertença, na partilha, na 
construção de vivências e 
perspetivas comuns,  mas 
também no investimento, 
em particular nas peque-
nas obras de conservação, 
consubstanciadas na 
política e ação de proximi-
dade, são características 
essenciais das freguesias.
Muito se tem dito e escrito 
sobre a extinção ou agrega-
ção de freguesias, e muito 
pouco se tem falado sobre 
a sua importância na vida 
das populações.
Com a recente proposta de 
Reforma da Administração 
Local, tentar, num quadro 
difícil para a população ao 
nível económico e social, 
monopolizar a  opinião pú-
blica, no sentido de reduzir 
o número de autarquias, 
utilizando a mesma receita 
da régua e do esquadro, 

} INFORMAÇÃO
Reuniões de Junta online
Desde o passado mês de Setembro 
que as reuniões públicas da Junta 
de Freguesia – primeiras segundas-
feiras de cada mês – contam com 
transmissão em directo no site da 
JFC. Após o final da reunião poderá 
ainda assistir à mesma em diferido.

Fotolegenda

DIA MUNDIAL DA MÚSICA. No dia 1 de Outubro,  a Junta de Freguesia 
do Castelo em conjunto com a Escola de Música da Associação Cultural 
e Desportiva da Cotovia, comemorou o Dia Mundial da Música, com um 
concerto no Espaço Zambujal. Esta escola, inaugurada no inicio de 2001, 
conta com cerca de 40 alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 60 
anos, sob a orientação da professora Elisabete Lemos.

vamos conti nuar 
com as boas 
práticas que 
conseguimos 
até hoje 
implementar

} CANDIDATURA APROVADA PELO PRODER

Valorização das tradições 
e património da nossa freguesia

A candidatura efetuada pela Junta de Fre-
guesia a fundos comunitários, no âmbito 
do PRODER – medida 3.2.1 – Conser-
vação e Valorização do Património Ru-

ral, foi aprovada no passado mês de Agosto.
O projeto intitulado “Recuperação e Valo-

rização da Memória Coletiva da Freguesia”  
insere-se num projeto global de intervenção, 
material e imaterial, de recuperar e valorizar 
algumas das tradições e atividades da fre-
guesia, proporcionando-lhes um outro en-
foque, e a sua valorização do ponto de vista 
cultural e turístico.

É um projeto que, sendo global e trans-
versal, nunca será estanque, na medida em 
que procurará, no âmbito das atribuições da 
Freguesia do Castelo, recuperar as tradições, 
cultura, actividades e património. 

Tem um investimento elegível de 22539 
euros, repartido por várias rubricas mate-
riais e imateriais.

Este investimento terá uma comparticipa-
ção de fundos comunitários e comparticipa-

ção nacional  no valor de 13523,40 euros, ou 
seja cerca de 60% do total do investimento.

Das acções previstas no projecto destacam-
-se a recuperação e requalificação de fontes e 

fontanários da freguesia e criação do folheto 
“Rota da Água”, a concepção de exposição 
Itinerante “Memórias da Freguesia”, em fo-
tografia, a implementação de um sub-site no 
domínio www.jf-castelo.pt, sobre a memória 
da freguesia, a edição de CD do Grupo de 
Cantares da CASCUZ, a colocação de sina-
lização turística e informativa e a edição da 
brochura “Memórias da Freguesia”.

Do projecto aprovado foi elaborado recen-
temente o contrato de financiamento com o 
IFAP – Instituto de Financiamento de Agri-
cultura e Pesca, o qual foi assinado já no mês 
de Dezembro, dispondo a Junta de Freguesia 
de vinte e quatro meses após a contratualiza-
ção dos valores envolvidos, para colocar em 
pratica o mesmo.

Neste âmbito, a Junta de Freguesia, em 
sede de preparação do Orçamento para 
2012, prevê implementar como prioridade a 
recuperação de fontes, poços e fontanários, e 
sinalização patrimonial, no decorrer do pri-
meiro semestre de 2012.

é algo que temos, todos 
juntos, de desmistificar!
Se a preocupação da im-
posição desta reforma tem 
exclusivamente imposições 
externas, como o combate 
ao despesismo, poderemos 
claramente afirmar que 
não é pela gestão das fre-
guesias, nem pelo seu peso 
no Orçamento de Estado 
(cerca de 0,08% em 2012) 
que cabe qualquer cota-
-parte do endividamento. 
Antes pelo contrário! Num 
recente estudo, verifica-
-se que a relação custo/
benefício está de 1 para 4 
euros, comparativamente 
ao investimento feito pela 
administração central.
A drástica e continuada 
redução de verbas trans-
feridas para as autarquias 
irá condicionar não apenas 
e só o necessário investi-
mento em ações e projetos 
que visem a melhoria das 
condições de vida das 

populações, mas também  
o mais essencial na vida 
local, como o cumprimento 
das funções básicas de ser-
viço público, bem como o 
estimulo e apoio necessário 
ao movimento associativo, 
que na maioria dos casos 
tem exclusivamente no Po-
der Local o único parceiro 
para o desenvolvimento 
das suas atividades.
Mas não vamos “desar-
mar”! Vamos continuar a 
pugnar pela dignificação 
das autarquias. Vamos 
continuar a exigir melho-
res condições para poder 
responder às necessidades 
das populações.... e acima 
de tudo, vamos conti-
nuar com as boas práticas 
que conseguimos até hoje 
implementar, reiterando 
o nosso compromisso, a 
nossa disponibilidade e a 
nossa aposta, numa fre-
guesia cada vez melhor!

Francisco Jesus
Presidente da Junta de Freguesia do Castelo - Sesimbra

Junta 
de Freguesia 
do Castelo

 INFORMAÇÕES ÚTEIS

EXECUTIVO

FRANCISCO JESUS l Presidente l CDU
francisco.jesus@jf-castelo.pt
Administração Interna, Recursos Humanos, Informação e 
Comunicação, Obras, Ambiente, Espaços Públicos e Espaços 
Verdes e Descentralização de Competências
Terças-feiras das 10 às 12.30h
e quintas-feiras das 14.30h às 17.30h

VERA VIEIRA l Secretária l CDU
vera.vieira@jf-castelo.pt
Vice-Presidência, Administração e Secretária, Assembleia 
de Freguesia, Cultura e Turismo
Terças-feiras das 17 às 19h

HENRIQUE MARCELINO l Tesoureiro l CDU
henrique.marcelino@jf-castelo.pt
Gestão Financeira, Higiene e Salubridade, Trânsito e 
Protecção Civil
Quartas-feiras das 14.30 às 17.30h

RICARDO DIAS l Vogal l CDU
ricardo.dias@jf-castelo.pt
Saúde, Movimento Associativo, Desporto, Juventude e 
Actividades Económicas
Quintas-feiras das 17 às 19h

SARA ALMEIDA l Vogal l CDU
sara.almeida@jf-castelo.pt
Educação, Acção Social, Saúde, Segurança e Comissão Social 
de Freguesia
Terças-feiras das 14 às 16h

CONTACTOS

JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO
Avenida Padre António Pereira de Almeida,
Lote 6, r/c, Santana — 2970-590 Sesimbra
Telefone: 21 268 92 10
Fax: 21 268 28 18
E-mail: geral@jf-castelo.pt
Website: www.jf-castelo.pt

ESPAÇO ZAMBUJAL
Estrada Nacional 379,
Zambujal — 2970-114 Sesimbra
Telefone: 210 870 845 |. 962 417 327
E-mail: espaco.zambujal@gmail.com

CONTACTOS ÚTEIS

CONTACTOS MUNICIPAIS
Câmara Municipal de Sesimbra (Geral)
Tel.: 21 228 85 00 I E-mail: girp@cm-sesimbra.pt
Website: www.cm-sesimbra.pt

Linha Verde (reclamações) Tel.: 800 22 88 50

Posto de Turismo 
Tel.: 21 228 85 40 I E-mail: turismo@cm-sesimbra.pt

TRANSPORTES
Transportes Sul do Tejo (Sesimbra)
Tel.: 21  112 63 51 / 26 500 97 05
E-mail: tst@tsuldotejo.pt l Site: www.tsuldotejo.pt

Táxis
CASTELO Tel.: 91 721 55 26 / 96 602 35 41
91 937 33 47 / 96 983 39 03
96 402 20 41 / 96 802 97 54
96 404 53 89 / 96 263 42 55

EMERGÊNCIA
Bombeiros Voluntários de Sesimbra
PIQUETE DE SESIMBRA  Tel.: 21 228 84 50

GNR
SESIMBRA  Tel.: 21 228 95 10
ALFARIM  Tel.: 21 268 88 10

Polícia Marítima  Tel.: 21 228 07 78

Centros de Saúde
SESIMBRA | Tel.: 21 228 96 00
SANTANA | Tel.: 21 268 92 80

Farmácias
SESIMBRA (LOPES)  Tel.: 21 223 30 28
SESIMBRA (LEÃO)  Tel.: 21 228 80 78
SANTANA (BEARITA)  Tel.: 21 268 83 70
COTOVIA  Tel.: 21 268 16 85
ALFARIM  Tel.: 21 268 85 47

Linha SOS Criança  Tel.: 800 202 651 (grátis)

Protecção Civil (CMS)  Tel.: 21 228 05 21

Piquete de Águas (CMS)
SESIMBRA | Tel.: 21 223 23 21 I Tlm.: 93 998 06 24

EDP (avarias) 
Tel.: 800 50 65 06

PT (avarias) 
Tel.: 16200

A C T U A L I D A D E

E D I T O R I A L P E R F I S

Mário 
Marques
Membro da Assembleia 
de Freguesia do Castelo 
eleito pelo PPD/PSD

Mário Francisco  Marto Marques, 
37 anos, electricista auto por 
conta própria de profissão e 
residente em Alfarim, é membro 
da Assembleia de Freguesia do 
Castelo, eleito pelo PSD.
Mário Marques, ou “Marinho”, 
como é conhecido, entrou para 
a JSD em 1995 onde fez parte de 
varias comissões políticas. Foi 
mesmo presidente da comissão 
política concelhia do PSD, entre 
1999 e 2001, sendo conselheiro 
distrital da mesma força política 
entre 1997 e 1999 e membro da 
direcção distrital da JSD entre 
1999 e 2001. Em 1995 filiou-se 
no PSD, fazendo parte de vários 
órgãos directivos concelhios e 
distritais.
No meio associativo é desde há 
alguns anos membro dos corpos 
gerentes do Grupo Desportivo 
de Alfarim sendo actualmente 
presidente do Conselho Fiscal. 
É  também vice-presidente 
e fundador do Movimento 
Associativo Arrábida e Estuário 
do Sado.

} PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2012
Aprovação pelos orgãos da freguesia
A Junta e Assembleia de Freguesia aprovaram o Plano de Atividades, Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para o ano de 2012, cujo valor total ascende a quatrocentos mil euros.
Ao nível do investimento,  destacam-se as intervenções no espaço público, a requalificação dos 
Polidesportivos das Pedreiras e Urbanização da Ribeira, com colocação de mobiliário urbano, 
a recuperação de fontes, poços e fontanários, a colocação e reparação de abrigos de passageiros 
e placas toponímicas. No âmbito das atividade a 2.ª edição do Sesimbra Summer Cup, e uma 
Feira de Artesanato em Alfarim, na época alta, são alguns dos eventos aprovados.

A C T U A L I D A D E

Sandra 
Carvalho
Presidente da Assembleia 
de Freguesia do Castelo
eleita pela CDU

Sandra Marília Martins Rodrigues 
de Carvalho tem 40 anos é 
licenciada em Direito e reside em 
Almoinha. 
Atualmente ocupa o cargo 
de  Presidente da Assembleia 
de Freguesia do Castelo, eleita 
pela CDU, nas ultimas eleições 
autárquicas.
Sandra Carvalho foi eleita, 
pela primeira vez, como 
independente nas listas da CDU 
para a Assembleia Municipal no 
mandato 2001/2005, sendo eleita 
também para o mesmo orgão 
autárquico no mandato 2005-
2009, tendo solicitado a renuncia 
a este mandato para assumir o 
cargo de Chefe de Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Sesimbra, cargo que ocupa 
também até à data.
É militante do PCP desde 2002, 
integrando a Comissão Concelhia 
do PCP desde 2004, e sendo  
membro do executivo dessa 
mesma Comissão Concelhia até 
2010. 

Teve inicio no mês de Outubro mais uma temporada do projecto 
“Gerontes com Queda P’ra Água”, numa parceria protocolada entre 
o Grupo Desportivo de Sesimbra (GDS) e a JF Castelo. Com ins-
crições abertas a todos os utentes eleitores da freguesia, com idade 
igual ou superior a 60 anos, até ao limite de 120 pessoas, repartidas 
pelas três turmas, vai permitir o acesso a aulas de hidroginástica na 
piscina do GDS a preços mais solidários.

As inscrições mantêm-se abertas na sede da Junta de Freguesia.

} MODERNIZAÇÃO

Junta de Freguesia 
com instalações renovadas
No dia 25 de Abril do presente ano, a 

Junta de Freguesia inaugurou as suas 
novas instalações, no âmbito da Obra 

de Requalificação - II Fase. Esta 2ª fase de 
requalificação contemplou diversos gabine-
tes, instalação sanitária, arquivo, contabili-
dade, sala de reuniões e sala polivalente.

Recorde-se que esta requalificação inse-
re-se numa candidatura efetuada no final 
de 2008, pela Junta de Freguesia, ao Pro-
grama Auxilios Financeiros, com financia-
mento do PIDDAC.

O total da obra, orçada em mais de cem 

mil euros, teve uma comparticipação de 
65% da Administração Central.

Neste dia, para além da presença do exe-
cutivo da Junta de Freguesia, estiveram 
presentes o presidente da Câmara Muni-
cipal, vereadores, a presidente da Assem-
bleia de Freguesia e vários membros, o 
1.º secretário da Assembleia Municipal, o 
Secretário da Junta de Freguesia de San-
tiago, o Coordenador da CCDR-LVT para 
a Península de Setúbal, representantes de 
várias entidades e funcionários da Junta de 
Freguesia.

} EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Polidesportivos da freguesia 
receberam melhoramentos
A Junta de Freguesia, no âmbito do Proto-

colo de Delegação de Competências com 
a CMS, procedeu a uma requalificação e 

limpeza  dos Polidesportivos das Pedreiras e 
da Urbanização da Ribeira. 

Nesta fase, para além da remoção de ervas 
da zona envolvente, procedeu-se também à 
reparação da vedação do polidesportivo das 
Pedreiras e pintura do muro envolvente do 
Polidesportivo da Urbanização da Ribeira.

Em breve irão também ser colocadas no-
vas redes nas balizas da Polidesportivo das 
Pedreiras. 

Relativamente ao Parque Modelo, situado 
nas traseiras do edifício sede da Junta de 
Freguesia, para além de colocação de novas 
redes de balizas, foram efetuadas reparações 
na vedação dos equipamentos seniores, as-
sim como a remoção de ervas e cortes da 
ramagem desta mesma zona.

} POPULAÇÃO SÉNIOR

Projecto Piscina Para Idosos

} ANAFRE
XIII Congresso
Mil e trezentos delegados estiveram 
presentes no Congresso da ANAFRE, 
em Portimão. Das conclusões do 
congresso ressalva a “clara rejeição 
da Reforma da Administração Local, 
prevista no Documento Verde”, 
aprovada apenas com duas abstenções.

} COMISSÃO SOCIAL INTER-FREGUESIAS
Dar resposta à população mais carenciada 
A Comissão Social Inter-Freguesias Castelo-Santigo resultou da fusão das duas comissões 
sociais anteriormente existentes nas freguesias do Castelo e de Santiago. Como membro do 
CLAS (Comissão Local de Ação Social), a CSIF Castelo-Santiago tenta prestar apoio de caráter 
social aos seus fregueses, nomeadamente no combate à pobreza, na promoção da inclusão e da 
coesão social, na promoção do desenvolvimento social integrado, na criação de organismos que 
permitam garantir uma maior eficácia e cobertura das respostas e equipamentos sociais a nível 
local e na criação de canais regulares de comunicação entre os parceiros e a população em geral. 

A C T U A L I D A D E

Investimento de cerca de 30.000 euros para recuperação de fontes, edição de discografia 
e bibliografia, conceção de exposição fotográfica e sitio internet, sinalética turística e indicativa 
das atividades económicas tradicionais, vão promover o nosso passado e a nossa cultura
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Governo de proximidade
A vida e a função das 
freguesias está intimamen-
te ligada às atividades do 
movimento associativo, das 
populações e dos cidadãos,  
enquanto parceiros pri-
vilegiados na construção 
de soluções que visem a 
melhoria das condições de 
vida. O acesso à cultura, 
à educação, ao desporto e 
atividade física, ao recreio 
e ao lazer,  na solidarie-
dade, no sentimento de 
pertença, na partilha, na 
construção de vivências e 
perspetivas comuns,  mas 
também no investimento, 
em particular nas peque-
nas obras de conservação, 
consubstanciadas na 
política e ação de proximi-
dade, são características 
essenciais das freguesias.
Muito se tem dito e escrito 
sobre a extinção ou agrega-
ção de freguesias, e muito 
pouco se tem falado sobre 
a sua importância na vida 
das populações.
Com a recente proposta de 
Reforma da Administração 
Local, tentar, num quadro 
difícil para a população ao 
nível económico e social, 
monopolizar a  opinião pú-
blica, no sentido de reduzir 
o número de autarquias, 
utilizando a mesma receita 
da régua e do esquadro, 

} INFORMAÇÃO
Reuniões de Junta online
Desde o passado mês de Setembro 
que as reuniões públicas da Junta 
de Freguesia – primeiras segundas-
feiras de cada mês – contam com 
transmissão em directo no site da 
JFC. Após o final da reunião poderá 
ainda assistir à mesma em diferido.

Fotolegenda

DIA MUNDIAL DA MÚSICA. No dia 1 de Outubro,  a Junta de Freguesia 
do Castelo em conjunto com a Escola de Música da Associação Cultural 
e Desportiva da Cotovia, comemorou o Dia Mundial da Música, com um 
concerto no Espaço Zambujal. Esta escola, inaugurada no inicio de 2001, 
conta com cerca de 40 alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 60 
anos, sob a orientação da professora Elisabete Lemos.

vamos conti nuar 
com as boas 
práticas que 
conseguimos 
até hoje 
implementar

} CANDIDATURA APROVADA PELO PRODER

Valorização das tradições 
e património da nossa freguesia

A candidatura efetuada pela Junta de Fre-
guesia a fundos comunitários, no âmbito 
do PRODER – medida 3.2.1 – Conser-
vação e Valorização do Património Ru-

ral, foi aprovada no passado mês de Agosto.
O projeto intitulado “Recuperação e Valo-

rização da Memória Coletiva da Freguesia”  
insere-se num projeto global de intervenção, 
material e imaterial, de recuperar e valorizar 
algumas das tradições e atividades da fre-
guesia, proporcionando-lhes um outro en-
foque, e a sua valorização do ponto de vista 
cultural e turístico.

É um projeto que, sendo global e trans-
versal, nunca será estanque, na medida em 
que procurará, no âmbito das atribuições da 
Freguesia do Castelo, recuperar as tradições, 
cultura, actividades e património. 

Tem um investimento elegível de 22539 
euros, repartido por várias rubricas mate-
riais e imateriais.

Este investimento terá uma comparticipa-
ção de fundos comunitários e comparticipa-

ção nacional  no valor de 13523,40 euros, ou 
seja cerca de 60% do total do investimento.

Das acções previstas no projecto destacam-
-se a recuperação e requalificação de fontes e 

fontanários da freguesia e criação do folheto 
“Rota da Água”, a concepção de exposição 
Itinerante “Memórias da Freguesia”, em fo-
tografia, a implementação de um sub-site no 
domínio www.jf-castelo.pt, sobre a memória 
da freguesia, a edição de CD do Grupo de 
Cantares da CASCUZ, a colocação de sina-
lização turística e informativa e a edição da 
brochura “Memórias da Freguesia”.

Do projecto aprovado foi elaborado recen-
temente o contrato de financiamento com o 
IFAP – Instituto de Financiamento de Agri-
cultura e Pesca, o qual foi assinado já no mês 
de Dezembro, dispondo a Junta de Freguesia 
de vinte e quatro meses após a contratualiza-
ção dos valores envolvidos, para colocar em 
pratica o mesmo.

Neste âmbito, a Junta de Freguesia, em 
sede de preparação do Orçamento para 
2012, prevê implementar como prioridade a 
recuperação de fontes, poços e fontanários, e 
sinalização patrimonial, no decorrer do pri-
meiro semestre de 2012.

é algo que temos, todos 
juntos, de desmistificar!
Se a preocupação da im-
posição desta reforma tem 
exclusivamente imposições 
externas, como o combate 
ao despesismo, poderemos 
claramente afirmar que 
não é pela gestão das fre-
guesias, nem pelo seu peso 
no Orçamento de Estado 
(cerca de 0,08% em 2012) 
que cabe qualquer cota-
-parte do endividamento. 
Antes pelo contrário! Num 
recente estudo, verifica-
-se que a relação custo/
benefício está de 1 para 4 
euros, comparativamente 
ao investimento feito pela 
administração central.
A drástica e continuada 
redução de verbas trans-
feridas para as autarquias 
irá condicionar não apenas 
e só o necessário investi-
mento em ações e projetos 
que visem a melhoria das 
condições de vida das 

populações, mas também  
o mais essencial na vida 
local, como o cumprimento 
das funções básicas de ser-
viço público, bem como o 
estimulo e apoio necessário 
ao movimento associativo, 
que na maioria dos casos 
tem exclusivamente no Po-
der Local o único parceiro 
para o desenvolvimento 
das suas atividades.
Mas não vamos “desar-
mar”! Vamos continuar a 
pugnar pela dignificação 
das autarquias. Vamos 
continuar a exigir melho-
res condições para poder 
responder às necessidades 
das populações.... e acima 
de tudo, vamos conti-
nuar com as boas práticas 
que conseguimos até hoje 
implementar, reiterando 
o nosso compromisso, a 
nossa disponibilidade e a 
nossa aposta, numa fre-
guesia cada vez melhor!

Francisco Jesus
Presidente da Junta de Freguesia do Castelo - Sesimbra

Junta 
de Freguesia 
do Castelo

 INFORMAÇÕES ÚTEIS

EXECUTIVO

FRANCISCO JESUS l Presidente l CDU
francisco.jesus@jf-castelo.pt
Administração Interna, Recursos Humanos, Informação e 
Comunicação, Obras, Ambiente, Espaços Públicos e Espaços 
Verdes e Descentralização de Competências
Terças-feiras das 10 às 12.30h
e quintas-feiras das 14.30h às 17.30h

VERA VIEIRA l Secretária l CDU
vera.vieira@jf-castelo.pt
Vice-Presidência, Administração e Secretária, Assembleia 
de Freguesia, Cultura e Turismo
Terças-feiras das 17 às 19h

HENRIQUE MARCELINO l Tesoureiro l CDU
henrique.marcelino@jf-castelo.pt
Gestão Financeira, Higiene e Salubridade, Trânsito e 
Protecção Civil
Quartas-feiras das 14.30 às 17.30h

RICARDO DIAS l Vogal l CDU
ricardo.dias@jf-castelo.pt
Saúde, Movimento Associativo, Desporto, Juventude e 
Actividades Económicas
Quintas-feiras das 17 às 19h

SARA ALMEIDA l Vogal l CDU
sara.almeida@jf-castelo.pt
Educação, Acção Social, Saúde, Segurança e Comissão Social 
de Freguesia
Terças-feiras das 14 às 16h

CONTACTOS

JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO
Avenida Padre António Pereira de Almeida,
Lote 6, r/c, Santana — 2970-590 Sesimbra
Telefone: 21 268 92 10
Fax: 21 268 28 18
E-mail: geral@jf-castelo.pt
Website: www.jf-castelo.pt

ESPAÇO ZAMBUJAL
Estrada Nacional 379,
Zambujal — 2970-114 Sesimbra
Telefone: 210 870 845 |. 962 417 327
E-mail: espaco.zambujal@gmail.com

CONTACTOS ÚTEIS

CONTACTOS MUNICIPAIS
Câmara Municipal de Sesimbra (Geral)
Tel.: 21 228 85 00 I E-mail: girp@cm-sesimbra.pt
Website: www.cm-sesimbra.pt

Linha Verde (reclamações) Tel.: 800 22 88 50

Posto de Turismo 
Tel.: 21 228 85 40 I E-mail: turismo@cm-sesimbra.pt

TRANSPORTES
Transportes Sul do Tejo (Sesimbra)
Tel.: 21  112 63 51 / 26 500 97 05
E-mail: tst@tsuldotejo.pt l Site: www.tsuldotejo.pt

Táxis
CASTELO Tel.: 91 721 55 26 / 96 602 35 41
91 937 33 47 / 96 983 39 03
96 402 20 41 / 96 802 97 54
96 404 53 89 / 96 263 42 55

EMERGÊNCIA
Bombeiros Voluntários de Sesimbra
PIQUETE DE SESIMBRA  Tel.: 21 228 84 50

GNR
SESIMBRA  Tel.: 21 228 95 10
ALFARIM  Tel.: 21 268 88 10

Polícia Marítima  Tel.: 21 228 07 78

Centros de Saúde
SESIMBRA | Tel.: 21 228 96 00
SANTANA | Tel.: 21 268 92 80

Farmácias
SESIMBRA (LOPES)  Tel.: 21 223 30 28
SESIMBRA (LEÃO)  Tel.: 21 228 80 78
SANTANA (BEARITA)  Tel.: 21 268 83 70
COTOVIA  Tel.: 21 268 16 85
ALFARIM  Tel.: 21 268 85 47

Linha SOS Criança  Tel.: 800 202 651 (grátis)

Protecção Civil (CMS)  Tel.: 21 228 05 21

Piquete de Águas (CMS)
SESIMBRA | Tel.: 21 223 23 21 I Tlm.: 93 998 06 24

EDP (avarias) 
Tel.: 800 50 65 06

PT (avarias) 
Tel.: 16200

A C T U A L I D A D E

E D I T O R I A L P E R F I S

Mário 
Marques
Membro da Assembleia 
de Freguesia do Castelo 
eleito pelo PPD/PSD

Mário Francisco  Marto Marques, 
37 anos, electricista auto por 
conta própria de profissão e 
residente em Alfarim, é membro 
da Assembleia de Freguesia do 
Castelo, eleito pelo PSD.
Mário Marques, ou “Marinho”, 
como é conhecido, entrou para 
a JSD em 1995 onde fez parte de 
varias comissões políticas. Foi 
mesmo presidente da comissão 
política concelhia do PSD, entre 
1999 e 2001, sendo conselheiro 
distrital da mesma força política 
entre 1997 e 1999 e membro da 
direcção distrital da JSD entre 
1999 e 2001. Em 1995 filiou-se 
no PSD, fazendo parte de vários 
órgãos directivos concelhios e 
distritais.
No meio associativo é desde há 
alguns anos membro dos corpos 
gerentes do Grupo Desportivo 
de Alfarim sendo actualmente 
presidente do Conselho Fiscal. 
É  também vice-presidente 
e fundador do Movimento 
Associativo Arrábida e Estuário 
do Sado.

} PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2012
Aprovação pelos orgãos da freguesia
A Junta e Assembleia de Freguesia aprovaram o Plano de Atividades, Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para o ano de 2012, cujo valor total ascende a quatrocentos mil euros.
Ao nível do investimento,  destacam-se as intervenções no espaço público, a requalificação dos 
Polidesportivos das Pedreiras e Urbanização da Ribeira, com colocação de mobiliário urbano, 
a recuperação de fontes, poços e fontanários, a colocação e reparação de abrigos de passageiros 
e placas toponímicas. No âmbito das atividade a 2.ª edição do Sesimbra Summer Cup, e uma 
Feira de Artesanato em Alfarim, na época alta, são alguns dos eventos aprovados.

A C T U A L I D A D E

Sandra 
Carvalho
Presidente da Assembleia 
de Freguesia do Castelo
eleita pela CDU

Sandra Marília Martins Rodrigues 
de Carvalho tem 40 anos é 
licenciada em Direito e reside em 
Almoinha. 
Atualmente ocupa o cargo 
de  Presidente da Assembleia 
de Freguesia do Castelo, eleita 
pela CDU, nas ultimas eleições 
autárquicas.
Sandra Carvalho foi eleita, 
pela primeira vez, como 
independente nas listas da CDU 
para a Assembleia Municipal no 
mandato 2001/2005, sendo eleita 
também para o mesmo orgão 
autárquico no mandato 2005-
2009, tendo solicitado a renuncia 
a este mandato para assumir o 
cargo de Chefe de Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Sesimbra, cargo que ocupa 
também até à data.
É militante do PCP desde 2002, 
integrando a Comissão Concelhia 
do PCP desde 2004, e sendo  
membro do executivo dessa 
mesma Comissão Concelhia até 
2010. 

Teve inicio no mês de Outubro mais uma temporada do projecto 
“Gerontes com Queda P’ra Água”, numa parceria protocolada entre 
o Grupo Desportivo de Sesimbra (GDS) e a JF Castelo. Com ins-
crições abertas a todos os utentes eleitores da freguesia, com idade 
igual ou superior a 60 anos, até ao limite de 120 pessoas, repartidas 
pelas três turmas, vai permitir o acesso a aulas de hidroginástica na 
piscina do GDS a preços mais solidários.

As inscrições mantêm-se abertas na sede da Junta de Freguesia.

} MODERNIZAÇÃO

Junta de Freguesia 
com instalações renovadas
No dia 25 de Abril do presente ano, a 

Junta de Freguesia inaugurou as suas 
novas instalações, no âmbito da Obra 

de Requalificação - II Fase. Esta 2ª fase de 
requalificação contemplou diversos gabine-
tes, instalação sanitária, arquivo, contabili-
dade, sala de reuniões e sala polivalente.

Recorde-se que esta requalificação inse-
re-se numa candidatura efetuada no final 
de 2008, pela Junta de Freguesia, ao Pro-
grama Auxilios Financeiros, com financia-
mento do PIDDAC.

O total da obra, orçada em mais de cem 

mil euros, teve uma comparticipação de 
65% da Administração Central.

Neste dia, para além da presença do exe-
cutivo da Junta de Freguesia, estiveram 
presentes o presidente da Câmara Muni-
cipal, vereadores, a presidente da Assem-
bleia de Freguesia e vários membros, o 
1.º secretário da Assembleia Municipal, o 
Secretário da Junta de Freguesia de San-
tiago, o Coordenador da CCDR-LVT para 
a Península de Setúbal, representantes de 
várias entidades e funcionários da Junta de 
Freguesia.

} EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Polidesportivos da freguesia 
receberam melhoramentos
A Junta de Freguesia, no âmbito do Proto-

colo de Delegação de Competências com 
a CMS, procedeu a uma requalificação e 

limpeza  dos Polidesportivos das Pedreiras e 
da Urbanização da Ribeira. 

Nesta fase, para além da remoção de ervas 
da zona envolvente, procedeu-se também à 
reparação da vedação do polidesportivo das 
Pedreiras e pintura do muro envolvente do 
Polidesportivo da Urbanização da Ribeira.

Em breve irão também ser colocadas no-
vas redes nas balizas da Polidesportivo das 
Pedreiras. 

Relativamente ao Parque Modelo, situado 
nas traseiras do edifício sede da Junta de 
Freguesia, para além de colocação de novas 
redes de balizas, foram efetuadas reparações 
na vedação dos equipamentos seniores, as-
sim como a remoção de ervas e cortes da 
ramagem desta mesma zona.

} POPULAÇÃO SÉNIOR

Projecto Piscina Para Idosos

} ANAFRE
XIII Congresso
Mil e trezentos delegados estiveram 
presentes no Congresso da ANAFRE, 
em Portimão. Das conclusões do 
congresso ressalva a “clara rejeição 
da Reforma da Administração Local, 
prevista no Documento Verde”, 
aprovada apenas com duas abstenções.

} COMISSÃO SOCIAL INTER-FREGUESIAS
Dar resposta à população mais carenciada 
A Comissão Social Inter-Freguesias Castelo-Santigo resultou da fusão das duas comissões 
sociais anteriormente existentes nas freguesias do Castelo e de Santiago. Como membro do 
CLAS (Comissão Local de Ação Social), a CSIF Castelo-Santiago tenta prestar apoio de caráter 
social aos seus fregueses, nomeadamente no combate à pobreza, na promoção da inclusão e da 
coesão social, na promoção do desenvolvimento social integrado, na criação de organismos que 
permitam garantir uma maior eficácia e cobertura das respostas e equipamentos sociais a nível 
local e na criação de canais regulares de comunicação entre os parceiros e a população em geral. 

A C T U A L I D A D E

Investimento de cerca de 30.000 euros para recuperação de fontes, edição de discografia 
e bibliografia, conceção de exposição fotográfica e sitio internet, sinalética turística e indicativa 
das atividades económicas tradicionais, vão promover o nosso passado e a nossa cultura
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Governo de proximidade
A vida e a função das 
freguesias está intimamen-
te ligada às atividades do 
movimento associativo, das 
populações e dos cidadãos,  
enquanto parceiros pri-
vilegiados na construção 
de soluções que visem a 
melhoria das condições de 
vida. O acesso à cultura, 
à educação, ao desporto e 
atividade física, ao recreio 
e ao lazer,  na solidarie-
dade, no sentimento de 
pertença, na partilha, na 
construção de vivências e 
perspetivas comuns,  mas 
também no investimento, 
em particular nas peque-
nas obras de conservação, 
consubstanciadas na 
política e ação de proximi-
dade, são características 
essenciais das freguesias.
Muito se tem dito e escrito 
sobre a extinção ou agrega-
ção de freguesias, e muito 
pouco se tem falado sobre 
a sua importância na vida 
das populações.
Com a recente proposta de 
Reforma da Administração 
Local, tentar, num quadro 
difícil para a população ao 
nível económico e social, 
monopolizar a  opinião pú-
blica, no sentido de reduzir 
o número de autarquias, 
utilizando a mesma receita 
da régua e do esquadro, 

} INFORMAÇÃO
Reuniões de Junta online
Desde o passado mês de Setembro 
que as reuniões públicas da Junta 
de Freguesia – primeiras segundas-
feiras de cada mês – contam com 
transmissão em directo no site da 
JFC. Após o final da reunião poderá 
ainda assistir à mesma em diferido.

Fotolegenda

DIA MUNDIAL DA MÚSICA. No dia 1 de Outubro,  a Junta de Freguesia 
do Castelo em conjunto com a Escola de Música da Associação Cultural 
e Desportiva da Cotovia, comemorou o Dia Mundial da Música, com um 
concerto no Espaço Zambujal. Esta escola, inaugurada no inicio de 2001, 
conta com cerca de 40 alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 60 
anos, sob a orientação da professora Elisabete Lemos.

vamos conti nuar 
com as boas 
práticas que 
conseguimos 
até hoje 
implementar

} CANDIDATURA APROVADA PELO PRODER

Valorização das tradições 
e património da nossa freguesia

A candidatura efetuada pela Junta de Fre-
guesia a fundos comunitários, no âmbito 
do PRODER – medida 3.2.1 – Conser-
vação e Valorização do Património Ru-

ral, foi aprovada no passado mês de Agosto.
O projeto intitulado “Recuperação e Valo-

rização da Memória Coletiva da Freguesia”  
insere-se num projeto global de intervenção, 
material e imaterial, de recuperar e valorizar 
algumas das tradições e atividades da fre-
guesia, proporcionando-lhes um outro en-
foque, e a sua valorização do ponto de vista 
cultural e turístico.

É um projeto que, sendo global e trans-
versal, nunca será estanque, na medida em 
que procurará, no âmbito das atribuições da 
Freguesia do Castelo, recuperar as tradições, 
cultura, actividades e património. 

Tem um investimento elegível de 22539 
euros, repartido por várias rubricas mate-
riais e imateriais.

Este investimento terá uma comparticipa-
ção de fundos comunitários e comparticipa-

ção nacional  no valor de 13523,40 euros, ou 
seja cerca de 60% do total do investimento.

Das acções previstas no projecto destacam-
-se a recuperação e requalificação de fontes e 

fontanários da freguesia e criação do folheto 
“Rota da Água”, a concepção de exposição 
Itinerante “Memórias da Freguesia”, em fo-
tografia, a implementação de um sub-site no 
domínio www.jf-castelo.pt, sobre a memória 
da freguesia, a edição de CD do Grupo de 
Cantares da CASCUZ, a colocação de sina-
lização turística e informativa e a edição da 
brochura “Memórias da Freguesia”.

Do projecto aprovado foi elaborado recen-
temente o contrato de financiamento com o 
IFAP – Instituto de Financiamento de Agri-
cultura e Pesca, o qual foi assinado já no mês 
de Dezembro, dispondo a Junta de Freguesia 
de vinte e quatro meses após a contratualiza-
ção dos valores envolvidos, para colocar em 
pratica o mesmo.

Neste âmbito, a Junta de Freguesia, em 
sede de preparação do Orçamento para 
2012, prevê implementar como prioridade a 
recuperação de fontes, poços e fontanários, e 
sinalização patrimonial, no decorrer do pri-
meiro semestre de 2012.

é algo que temos, todos 
juntos, de desmistificar!
Se a preocupação da im-
posição desta reforma tem 
exclusivamente imposições 
externas, como o combate 
ao despesismo, poderemos 
claramente afirmar que 
não é pela gestão das fre-
guesias, nem pelo seu peso 
no Orçamento de Estado 
(cerca de 0,08% em 2012) 
que cabe qualquer cota-
-parte do endividamento. 
Antes pelo contrário! Num 
recente estudo, verifica-
-se que a relação custo/
benefício está de 1 para 4 
euros, comparativamente 
ao investimento feito pela 
administração central.
A drástica e continuada 
redução de verbas trans-
feridas para as autarquias 
irá condicionar não apenas 
e só o necessário investi-
mento em ações e projetos 
que visem a melhoria das 
condições de vida das 

populações, mas também  
o mais essencial na vida 
local, como o cumprimento 
das funções básicas de ser-
viço público, bem como o 
estimulo e apoio necessário 
ao movimento associativo, 
que na maioria dos casos 
tem exclusivamente no Po-
der Local o único parceiro 
para o desenvolvimento 
das suas atividades.
Mas não vamos “desar-
mar”! Vamos continuar a 
pugnar pela dignificação 
das autarquias. Vamos 
continuar a exigir melho-
res condições para poder 
responder às necessidades 
das populações.... e acima 
de tudo, vamos conti-
nuar com as boas práticas 
que conseguimos até hoje 
implementar, reiterando 
o nosso compromisso, a 
nossa disponibilidade e a 
nossa aposta, numa fre-
guesia cada vez melhor!

Francisco Jesus
Presidente da Junta de Freguesia do Castelo - Sesimbra

Junta 
de Freguesia 
do Castelo

 INFORMAÇÕES ÚTEIS

EXECUTIVO

FRANCISCO JESUS l Presidente l CDU
francisco.jesus@jf-castelo.pt
Administração Interna, Recursos Humanos, Informação e 
Comunicação, Obras, Ambiente, Espaços Públicos e Espaços 
Verdes e Descentralização de Competências
Terças-feiras das 10 às 12.30h
e quintas-feiras das 14.30h às 17.30h

VERA VIEIRA l Secretária l CDU
vera.vieira@jf-castelo.pt
Vice-Presidência, Administração e Secretária, Assembleia 
de Freguesia, Cultura e Turismo
Terças-feiras das 17 às 19h

HENRIQUE MARCELINO l Tesoureiro l CDU
henrique.marcelino@jf-castelo.pt
Gestão Financeira, Higiene e Salubridade, Trânsito e 
Protecção Civil
Quartas-feiras das 14.30 às 17.30h

RICARDO DIAS l Vogal l CDU
ricardo.dias@jf-castelo.pt
Saúde, Movimento Associativo, Desporto, Juventude e 
Actividades Económicas
Quintas-feiras das 17 às 19h

SARA ALMEIDA l Vogal l CDU
sara.almeida@jf-castelo.pt
Educação, Acção Social, Saúde, Segurança e Comissão Social 
de Freguesia
Terças-feiras das 14 às 16h

CONTACTOS

JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO
Avenida Padre António Pereira de Almeida,
Lote 6, r/c, Santana — 2970-590 Sesimbra
Telefone: 21 268 92 10
Fax: 21 268 28 18
E-mail: geral@jf-castelo.pt
Website: www.jf-castelo.pt

ESPAÇO ZAMBUJAL
Estrada Nacional 379,
Zambujal — 2970-114 Sesimbra
Telefone: 210 870 845 |. 962 417 327
E-mail: espaco.zambujal@gmail.com

CONTACTOS ÚTEIS

CONTACTOS MUNICIPAIS
Câmara Municipal de Sesimbra (Geral)
Tel.: 21 228 85 00 I E-mail: girp@cm-sesimbra.pt
Website: www.cm-sesimbra.pt

Linha Verde (reclamações) Tel.: 800 22 88 50

Posto de Turismo 
Tel.: 21 228 85 40 I E-mail: turismo@cm-sesimbra.pt

TRANSPORTES
Transportes Sul do Tejo (Sesimbra)
Tel.: 21  112 63 51 / 26 500 97 05
E-mail: tst@tsuldotejo.pt l Site: www.tsuldotejo.pt

Táxis
CASTELO Tel.: 91 721 55 26 / 96 602 35 41
91 937 33 47 / 96 983 39 03
96 402 20 41 / 96 802 97 54
96 404 53 89 / 96 263 42 55

EMERGÊNCIA
Bombeiros Voluntários de Sesimbra
PIQUETE DE SESIMBRA  Tel.: 21 228 84 50

GNR
SESIMBRA  Tel.: 21 228 95 10
ALFARIM  Tel.: 21 268 88 10

Polícia Marítima  Tel.: 21 228 07 78

Centros de Saúde
SESIMBRA | Tel.: 21 228 96 00
SANTANA | Tel.: 21 268 92 80

Farmácias
SESIMBRA (LOPES)  Tel.: 21 223 30 28
SESIMBRA (LEÃO)  Tel.: 21 228 80 78
SANTANA (BEARITA)  Tel.: 21 268 83 70
COTOVIA  Tel.: 21 268 16 85
ALFARIM  Tel.: 21 268 85 47

Linha SOS Criança  Tel.: 800 202 651 (grátis)

Protecção Civil (CMS)  Tel.: 21 228 05 21

Piquete de Águas (CMS)
SESIMBRA | Tel.: 21 223 23 21 I Tlm.: 93 998 06 24

EDP (avarias) 
Tel.: 800 50 65 06

PT (avarias) 
Tel.: 16200

A C T U A L I D A D E

E D I T O R I A L P E R F I S

Mário 
Marques
Membro da Assembleia 
de Freguesia do Castelo 
eleito pelo PPD/PSD

Mário Francisco  Marto Marques, 
37 anos, electricista auto por 
conta própria de profissão e 
residente em Alfarim, é membro 
da Assembleia de Freguesia do 
Castelo, eleito pelo PSD.
Mário Marques, ou “Marinho”, 
como é conhecido, entrou para 
a JSD em 1995 onde fez parte de 
varias comissões políticas. Foi 
mesmo presidente da comissão 
política concelhia do PSD, entre 
1999 e 2001, sendo conselheiro 
distrital da mesma força política 
entre 1997 e 1999 e membro da 
direcção distrital da JSD entre 
1999 e 2001. Em 1995 filiou-se 
no PSD, fazendo parte de vários 
órgãos directivos concelhios e 
distritais.
No meio associativo é desde há 
alguns anos membro dos corpos 
gerentes do Grupo Desportivo 
de Alfarim sendo actualmente 
presidente do Conselho Fiscal. 
É  também vice-presidente 
e fundador do Movimento 
Associativo Arrábida e Estuário 
do Sado.

} PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2012
Aprovação pelos orgãos da freguesia
A Junta e Assembleia de Freguesia aprovaram o Plano de Atividades, Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para o ano de 2012, cujo valor total ascende a quatrocentos mil euros.
Ao nível do investimento,  destacam-se as intervenções no espaço público, a requalificação dos 
Polidesportivos das Pedreiras e Urbanização da Ribeira, com colocação de mobiliário urbano, 
a recuperação de fontes, poços e fontanários, a colocação e reparação de abrigos de passageiros 
e placas toponímicas. No âmbito das atividade a 2.ª edição do Sesimbra Summer Cup, e uma 
Feira de Artesanato em Alfarim, na época alta, são alguns dos eventos aprovados.

A C T U A L I D A D E

Sandra 
Carvalho
Presidente da Assembleia 
de Freguesia do Castelo
eleita pela CDU

Sandra Marília Martins Rodrigues 
de Carvalho tem 40 anos é 
licenciada em Direito e reside em 
Almoinha. 
Atualmente ocupa o cargo 
de  Presidente da Assembleia 
de Freguesia do Castelo, eleita 
pela CDU, nas ultimas eleições 
autárquicas.
Sandra Carvalho foi eleita, 
pela primeira vez, como 
independente nas listas da CDU 
para a Assembleia Municipal no 
mandato 2001/2005, sendo eleita 
também para o mesmo orgão 
autárquico no mandato 2005-
2009, tendo solicitado a renuncia 
a este mandato para assumir o 
cargo de Chefe de Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Sesimbra, cargo que ocupa 
também até à data.
É militante do PCP desde 2002, 
integrando a Comissão Concelhia 
do PCP desde 2004, e sendo  
membro do executivo dessa 
mesma Comissão Concelhia até 
2010. 

Teve inicio no mês de Outubro mais uma temporada do projecto 
“Gerontes com Queda P’ra Água”, numa parceria protocolada entre 
o Grupo Desportivo de Sesimbra (GDS) e a JF Castelo. Com ins-
crições abertas a todos os utentes eleitores da freguesia, com idade 
igual ou superior a 60 anos, até ao limite de 120 pessoas, repartidas 
pelas três turmas, vai permitir o acesso a aulas de hidroginástica na 
piscina do GDS a preços mais solidários.

As inscrições mantêm-se abertas na sede da Junta de Freguesia.

} MODERNIZAÇÃO

Junta de Freguesia 
com instalações renovadas
No dia 25 de Abril do presente ano, a 

Junta de Freguesia inaugurou as suas 
novas instalações, no âmbito da Obra 

de Requalificação - II Fase. Esta 2ª fase de 
requalificação contemplou diversos gabine-
tes, instalação sanitária, arquivo, contabili-
dade, sala de reuniões e sala polivalente.

Recorde-se que esta requalificação inse-
re-se numa candidatura efetuada no final 
de 2008, pela Junta de Freguesia, ao Pro-
grama Auxilios Financeiros, com financia-
mento do PIDDAC.

O total da obra, orçada em mais de cem 

mil euros, teve uma comparticipação de 
65% da Administração Central.

Neste dia, para além da presença do exe-
cutivo da Junta de Freguesia, estiveram 
presentes o presidente da Câmara Muni-
cipal, vereadores, a presidente da Assem-
bleia de Freguesia e vários membros, o 
1.º secretário da Assembleia Municipal, o 
Secretário da Junta de Freguesia de San-
tiago, o Coordenador da CCDR-LVT para 
a Península de Setúbal, representantes de 
várias entidades e funcionários da Junta de 
Freguesia.

} EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Polidesportivos da freguesia 
receberam melhoramentos
A Junta de Freguesia, no âmbito do Proto-

colo de Delegação de Competências com 
a CMS, procedeu a uma requalificação e 

limpeza  dos Polidesportivos das Pedreiras e 
da Urbanização da Ribeira. 

Nesta fase, para além da remoção de ervas 
da zona envolvente, procedeu-se também à 
reparação da vedação do polidesportivo das 
Pedreiras e pintura do muro envolvente do 
Polidesportivo da Urbanização da Ribeira.

Em breve irão também ser colocadas no-
vas redes nas balizas da Polidesportivo das 
Pedreiras. 

Relativamente ao Parque Modelo, situado 
nas traseiras do edifício sede da Junta de 
Freguesia, para além de colocação de novas 
redes de balizas, foram efetuadas reparações 
na vedação dos equipamentos seniores, as-
sim como a remoção de ervas e cortes da 
ramagem desta mesma zona.

} POPULAÇÃO SÉNIOR

Projecto Piscina Para Idosos

} ANAFRE
XIII Congresso
Mil e trezentos delegados estiveram 
presentes no Congresso da ANAFRE, 
em Portimão. Das conclusões do 
congresso ressalva a “clara rejeição 
da Reforma da Administração Local, 
prevista no Documento Verde”, 
aprovada apenas com duas abstenções.

} COMISSÃO SOCIAL INTER-FREGUESIAS
Dar resposta à população mais carenciada 
A Comissão Social Inter-Freguesias Castelo-Santigo resultou da fusão das duas comissões 
sociais anteriormente existentes nas freguesias do Castelo e de Santiago. Como membro do 
CLAS (Comissão Local de Ação Social), a CSIF Castelo-Santiago tenta prestar apoio de caráter 
social aos seus fregueses, nomeadamente no combate à pobreza, na promoção da inclusão e da 
coesão social, na promoção do desenvolvimento social integrado, na criação de organismos que 
permitam garantir uma maior eficácia e cobertura das respostas e equipamentos sociais a nível 
local e na criação de canais regulares de comunicação entre os parceiros e a população em geral. 

A C T U A L I D A D E

Investimento de cerca de 30.000 euros para recuperação de fontes, edição de discografia 
e bibliografia, conceção de exposição fotográfica e sitio internet, sinalética turística e indicativa 
das atividades económicas tradicionais, vão promover o nosso passado e a nossa cultura
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} CULTURA

“Vá ao Teatro… com 
a Junta de Freguesia”

} PATRIMÓNIO

Recuperação 
da memória 
colectiva 
da freguesia

} EQUIPAMENTOS

Limpeza e requalificação 
de abrigos de passageiros
A Junta de Freguesia do Castelo procedeu, durante o primeiro semestre, à limpeza e re-

moção de ervas das zonas dos abrigos de passageiros, um pouco por toda a freguesia, 
melhorando desta forma o acesso e as condições dos utentes. 

A partir de Outubro deste ano, e após o levantamento exaustivo, por parte dos serviços 
da Junta de Freguesia, iniciou-se o  processo de  requalificação de um conjunto de abri-
gos de passageiros, os quais se encontravam completamente danificados. 

Até ao final deste ano todos os abrigos da antiga EN379, desde Santana até ao Cabo 
Espichel, estarão reparados;  iniciando-se  já no inicio de 2012 a requalificação dos 
mesmos na zona da Aldeia do Meco, Fornos, Lagoa de Albufeira e Alto da Vinhas.

A G E N D A} MOBILIÁRIO URBANO
Colocação de banco de jardim em Santana
Na sequência de várias solicitações de cidadãos 
residentes em Santana, a Junta de Freguesia 
adquiriu e colocou, através dos seus serviços, um 
novo banco de jardim na zona central da localidade 
de Santana, mais concretamente no inicio da 
Avenida Padre Antonio Pereira de Almeida, junto 
ao Largo Alipio Loureiro.

} TOPONÍMIA

Colocação
de placas
toponímicas
A Junta de Freguesia procedeu à coloca-

ção de mais de uma centena de placas 
toponímicas, em várias localidades da 

Freguesia, através da aquisição dos serviços 
a uma empresa de sinalização, num inves-
timento de mais de 5.000,00€. Várias loca-
lidades da freguesia do castelo, em particu-
lar a Lagoa de Albufeira, Alto das Vinhas, 
Zambujal, Almoinha e Pinhal do Cabedal, 
possuem agora o novo modelo de placas a 
aplicar por toda a freguesia, ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Toponímia e do 
Protocolo de Delegação de Competências 
com a Câmara Municipal.

Até ao final do ano de 2011, a Junta de Fre-
guesia espera ter concluído um novo proces-
so de aquisição de placas toponímicas, num 
total de cerca de 140 novas placas, a colocar 
por várias localidade da freguesia.

} ESPAÇO PÚBLICO
Velho parque com imagem renovada
Um velho parque infantil público situado no Zambujal de 
Baixo, e desactivado há mais de uma década, foi objecto 
de requalificação pelos serviços da Junta. Em vez do mato 
que ali existia, e dos muretes completamente danificados, 
hoje pode-se observar um espaço limpo e remodelado. 
A JFC vai  elaborar um programa de revitalização do 
mesmo, que prevê a plantação de algumas árvores e 
arbustos, e a colocação de mobiliário urbano.

} APOIO EDUCATIVO

Projecto Hora e Meia
Destinado a alunos que frequentam 
o 1.º Ciclo do Ensino Básico na 
Freguesia, o Projecto Hora e Meia 
pretende facultar apoio pedagógico 
em grupo nas áreas da matemática, 
português e estudo do meio. Estas 
sessões com a duração de uma 
hora e meia, realizam-se no Espaço 
Zambujal às terças e quintas-
feiras, das 17 às 18.30 horas com 
frequência gratuita.
Mais informações: 962417327.

B R E V E S
} ESPAÇO PÚBLICO
Papeleiras em Alfarim
Para além da reparação das 
papeleiras existentes no Largo 
de Alfarim, a junta de freguesia 
procedeu à colocação de 1 nova 
papeleira junto à caixa multibanco, 
permitindo que os utentes deste 
serviço possam depositar os papeis 
inutilizados.

} ESPAÇO PÚBLICO
Largo de Alfarim 
de cara renovada
Dois anos após a requalificação 
integral do Largo de Alfarim, fruto 
de uma intervenção de grande 
volume da Câmara Municipal de 
Sesimbra, a Junta de Freguesia 
procedeu à pintura de todos os 
muros do mesmo, bem como 
do logradouro da Igreja, através 
dos seus serviços operacionais 
permitindo desta forma, que 
durante os festejos em honra de 
Nossa Senhora da Conceição, de 
26 de Dezembro a 1 de Janeiro, 
os habitantes e visitantes desta 
localidade de Alfarim, possam 
usufruir do espaço público nas 
melhores condições. 

} DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
Assinatura 
de contratos-programa
A Junta de Freguesia do Castelo 
procedeu, durante o ano de 2011,  à 
assinatura dos Contratos-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, 
no âmbito das Normas de Apoio ao 
Movimento Associativo:
Foram aprovados e assinados 
9 Contratos-programa, com o 
Surf Clube de Sesimbra, Grupo 
Desportivo de Alfarim, Grupo 
Desportivo de Sesimbra, Associação 
Asas do Sul, Clube Naval de 
Sesimbra, Associação Cultural e 
Desportiva da Cotovia e Grupo 
Desportivo União da Azóia, com 
vista à realização de iniciativas 
e apoio à aquisição de material 
e equipamento, para além de 
pequenas obras de requalificação 
das suas instalações.
Com os Contratos-Programa a 
Junta de Freguesia disponibilizou 
para estes fins cerca de 5000,00 
Euros.

} SESIMBRA SUMMER CUP 2012

A festa do futebol infantil
A Junta de Freguesia do Castelo, em par-

ceria com o Grupo Desportivo de Se-
simbra, Grupo Desportivo de Alfarim e 

Associação CRUT Zambujalense, vão levar a 
efeito, pelo 2º ano consecutivo, e após o su-
cesso da primeira edição, a qual contou com 
a presença de cerca de três dezenas de equi-
pas,  o SESIMBRA SUMMER CUP - Torneio 
de Futebol Infantil, realizado em campos de 
relva sintética de ultima geração.

Após o sucesso da 1ª edição, a organização 
vai alargar os escalões participantes a Sub.9, 
para além dos Sub.11, Sub.13 e Sub.15, e pro-
mover, em paralelo com o SSC, um Circuito 

A C T I V I D A D E A C T I V I D A D E

A requalificação do acesso à USF e a pintu-
ra das escadas provenientes da Av. Padre 
António Pereira de Almeida, foram duas 

das intervenções que a Junta de Freguesia 
realizou com vista à melhoria das acessibili-
dades à USF do Castelo. 

Dentro em breve, os serviços operacionais 
da Junta de Freguesia irão proceder à remo-

} EDUCAÇÃO
Junta de Freguesia atribui 
duas bolsas de estudo
No âmbito do Protocolo com a 
Fundação Rotária Portuguesa e 
Rotary Club de Sesimbra, a Junta de 
Freguesia do Castelo, deliberou por 
unanimidade, continuar a apoiar 
dois estudantes do concelho, com 
a comparticipação ao Rotary para 
atribuição de duas bolsas de estudo, 
no valor de 500 euros cada uma.
Este projecto do Rotary Club de 
Sesimbra reveste-se, no quadro 
actual, de extrema importância para 
os jovens e famílias, na medida em 
que contribui para minimizar os 
custos com a formação de jovens, 
cujas familias apresentam menores 
rendimentos.

} SEGURANÇA

Sensibilização 
junto da população idosa
A GNR, em parceria com a Junta de 
Freguesia , promoveu duas acções de 
sensibilização destinadas à população 
mais idosa da freguesia, na Casa do 
Povo e CASCUZ, cuja temática principal 
prendeu-se com as precauções a tomar 
em caso de tentativa de burlas ou 
roubos, para além de outras áreas, que 
contou com a participação de mais de 
uma centena de idosos.

} MOBILIDADE

Rampa de acesso 
na EB1/JI da Cotovia
No âmbito do Protocolo de Delegação 
de Competências, entre a CMS e a 
JFC, esta Junta de Freguesia procedeu 
à reabilitação da rampa de acesso da 
entrada principal da EB1/JI da Cotovia.
Este investimento, efectuado pelos 
serviços da Junta de Freguesia, permite 
desta forma melhorar a acessibilidade 
neste estabelecimento de ensino, 
permitindo assim a entrada segura e 
cómoda de pessoas com dificuldades de 
locomoção.

A Junta de Freguesia organizou 
mais uma vez um  momento 
cultural e de  diversão com uma ida 
ao espectáculo no Casino Estoril no 
passado dia 23 de Novembro.
 A Revista “O Melhor de La Féria”  
é um apanhado dos melhores 
momentos dos musicais dos últimos 
18 anos deste encenador que, em 
tempo de crise, optou por jogar pelo 
seguro e preparou um espectáculo 
com “a nata da nata” do seu 
trabalho.
“O melhor tem mesmo de ser o 
melhor e portanto escolhi as cenas 
que considero mais maravilhosas 
de todos os musicais que conheço. 
A arte e o engenho do encenador 
vão fazer a ligação entre elas – e 
prometo que aí vou mesmo 
surpreender”, garante o criador.
Brevemente divulgaremos a 
próxima iniciativa neste âmbito. 

} ESPAÇO PÚBLICO

Limpeza 
e conservação 
de ruas
AJunta de Freguesia do Castelo iniciou 

este ano as tarefas de limpeza urba-
na, remoção de ervas e aplicação de 

herbicidas em vários arruamentos nas  
localidade do Zambujal, Alfarim e Meco 
no âmbito do protocolo de delegação de 
competências entre esta Junta e a Câma-
ra Municipal de Sesimbra.

Com esta nova atribuição a Junta de 
Freguesia pretende manter o espaço 
público com a qualidade e a limpeza 
que a população deseja.

Paralelamente foram reparados vá-
rios pequenos troços de calçada em 
arruamentos da freguesia.

} OBRAS

Requalificação 
da zona envolvente 
da USF do Castelo

ção de ervas da zona envolvente, permitindo 
desta forma o embelezamento e manutenção 
desta infraestrutura.

} ESPAÇO ZAMBUJAL

O Conto 
no Espaço

Aprovada candidatura a fundos comunitários 
para valorizar as tradições da freguesia do Castelo 

p.3

Novas placas roubadas
A Junta de Freguesia repudia o furto de 
novas placas toponímicas, alguns dias 
após a sua colocação, em particular na 
Lagoa de Albufeira, e que se traduziu num 
prejuízo não só financeiro de algumas 
centenas de euros, mas também para os 
munícipes desta localidade, que se viram 
privados deste investimento.
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} FUTEBOL INFANTIL

Sesimbra Summer Cup
regressa em 2012   p.6 

} TOPONÍMIA

Ruas da freguesia recebem 
placas com o nome   p.5
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} Comunidade educativa

O Espaço... 
no Teu Espaço
Este ano lectivo, estamos a dar 
continuidade ao projecto “O 
Espaço… no teu Espaço”, iniciado 
no ano lectivo anterior com a 
Quinzena da Criança.
Desta forma, oferecemos 
às escolas da freguesia um 
conjunto de actividades lúdicas 
e pedagógicas dinamizadas pela 
técnicas do Espaço Zambujal,  
nos estabelecimentos de ensino 
do concelho. Cada escola poderá 
requerer trimestralmente uma 
actividade para uma turma ou sala 
de crianças. Estas actividades estão 
sujeitas a marcação e confirmação 
através do contacto telefónico 
962417327, ou pelo endereço de 
email: espaco.zambujal@gmail.com.

INFOMAIL

Durante os 
próximos meses, no 
Espaço Zambujal,  
as histórias “A 
Manta”, de Isabel 
Minhós Martins e “O 
Grufalão” de Júlia Donaldson e Axel 
Scheffler irão servir de mote para 
a iniciativa “O Conto no Espaço”, 
baseada em livros recomendados 
pelo Plano Nacional de Leitura. 
Desta actividade constará também 

a realização de uma actividade 
de expressão plástica, 

por forma a 
que as crianças 

se envolvam no 
universo da leitura. 

Destinado a alunos 
do 1º ciclo e pré-

escolar, da rede pública, 
privada e IPSS´s, 

realiza-se mediante 
marcação prévia, todas as quartas e 
sextas-feiras, às 10.30 ou 15 horas.

Horticultura Biológia e Poda de Árvores 
de Vinha e Fruto foram duas das ofici-
nas temáticas promovidas pela Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia, que refor-
çam a aposta das autarquias nesta área de 
atividade.

Com uma forte adesão por parte da popu-
lação, estas oficinas realizaram-se nas insta-
lações da Junta de Freguesia, e em terrenos 
de produtores locais.

Cada vez mais, os cidadãos e pequenos 
proprietários se dedicam à prática da agri-
cultura, não apenas para produção de auto-
-consumo, mas como uma prática de vida 
saudável, aproveitando os solos existentes.

} RURALIDADE

Aposta das autarquias com grande adesão

de Futebol de Praia, nas praias do Concelho, 
aberto e totalmente gratuito a todas as equi-
pas participantes.

Consulte toda a informação em www.sesimbracup.jf-castelo.pt
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} CULTURA

“Vá ao Teatro… com 
a Junta de Freguesia”

} PATRIMÓNIO

Recuperação 
da memória 
colectiva 
da freguesia

} EQUIPAMENTOS

Limpeza e requalificação 
de abrigos de passageiros
A Junta de Freguesia do Castelo procedeu, durante o primeiro semestre, à limpeza e re-

moção de ervas das zonas dos abrigos de passageiros, um pouco por toda a freguesia, 
melhorando desta forma o acesso e as condições dos utentes. 

A partir de Outubro deste ano, e após o levantamento exaustivo, por parte dos serviços 
da Junta de Freguesia, iniciou-se o  processo de  requalificação de um conjunto de abri-
gos de passageiros, os quais se encontravam completamente danificados. 

Até ao final deste ano todos os abrigos da antiga EN379, desde Santana até ao Cabo 
Espichel, estarão reparados;  iniciando-se  já no inicio de 2012 a requalificação dos 
mesmos na zona da Aldeia do Meco, Fornos, Lagoa de Albufeira e Alto da Vinhas.

A G E N D A} MOBILIÁRIO URBANO
Colocação de banco de jardim em Santana
Na sequência de várias solicitações de cidadãos 
residentes em Santana, a Junta de Freguesia 
adquiriu e colocou, através dos seus serviços, um 
novo banco de jardim na zona central da localidade 
de Santana, mais concretamente no inicio da 
Avenida Padre Antonio Pereira de Almeida, junto 
ao Largo Alipio Loureiro.

} TOPONÍMIA

Colocação
de placas
toponímicas
A Junta de Freguesia procedeu à coloca-

ção de mais de uma centena de placas 
toponímicas, em várias localidades da 

Freguesia, através da aquisição dos serviços 
a uma empresa de sinalização, num inves-
timento de mais de 5.000,00€. Várias loca-
lidades da freguesia do castelo, em particu-
lar a Lagoa de Albufeira, Alto das Vinhas, 
Zambujal, Almoinha e Pinhal do Cabedal, 
possuem agora o novo modelo de placas a 
aplicar por toda a freguesia, ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Toponímia e do 
Protocolo de Delegação de Competências 
com a Câmara Municipal.

Até ao final do ano de 2011, a Junta de Fre-
guesia espera ter concluído um novo proces-
so de aquisição de placas toponímicas, num 
total de cerca de 140 novas placas, a colocar 
por várias localidade da freguesia.

} ESPAÇO PÚBLICO
Velho parque com imagem renovada
Um velho parque infantil público situado no Zambujal de 
Baixo, e desactivado há mais de uma década, foi objecto 
de requalificação pelos serviços da Junta. Em vez do mato 
que ali existia, e dos muretes completamente danificados, 
hoje pode-se observar um espaço limpo e remodelado. 
A JFC vai  elaborar um programa de revitalização do 
mesmo, que prevê a plantação de algumas árvores e 
arbustos, e a colocação de mobiliário urbano.

} APOIO EDUCATIVO

Projecto Hora e Meia
Destinado a alunos que frequentam 
o 1.º Ciclo do Ensino Básico na 
Freguesia, o Projecto Hora e Meia 
pretende facultar apoio pedagógico 
em grupo nas áreas da matemática, 
português e estudo do meio. Estas 
sessões com a duração de uma 
hora e meia, realizam-se no Espaço 
Zambujal às terças e quintas-
feiras, das 17 às 18.30 horas com 
frequência gratuita.
Mais informações: 962417327.

B R E V E S
} ESPAÇO PÚBLICO
Papeleiras em Alfarim
Para além da reparação das 
papeleiras existentes no Largo 
de Alfarim, a junta de freguesia 
procedeu à colocação de 1 nova 
papeleira junto à caixa multibanco, 
permitindo que os utentes deste 
serviço possam depositar os papeis 
inutilizados.

} ESPAÇO PÚBLICO
Largo de Alfarim 
de cara renovada
Dois anos após a requalificação 
integral do Largo de Alfarim, fruto 
de uma intervenção de grande 
volume da Câmara Municipal de 
Sesimbra, a Junta de Freguesia 
procedeu à pintura de todos os 
muros do mesmo, bem como 
do logradouro da Igreja, através 
dos seus serviços operacionais 
permitindo desta forma, que 
durante os festejos em honra de 
Nossa Senhora da Conceição, de 
26 de Dezembro a 1 de Janeiro, 
os habitantes e visitantes desta 
localidade de Alfarim, possam 
usufruir do espaço público nas 
melhores condições. 

} DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
Assinatura 
de contratos-programa
A Junta de Freguesia do Castelo 
procedeu, durante o ano de 2011,  à 
assinatura dos Contratos-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, 
no âmbito das Normas de Apoio ao 
Movimento Associativo:
Foram aprovados e assinados 
9 Contratos-programa, com o 
Surf Clube de Sesimbra, Grupo 
Desportivo de Alfarim, Grupo 
Desportivo de Sesimbra, Associação 
Asas do Sul, Clube Naval de 
Sesimbra, Associação Cultural e 
Desportiva da Cotovia e Grupo 
Desportivo União da Azóia, com 
vista à realização de iniciativas 
e apoio à aquisição de material 
e equipamento, para além de 
pequenas obras de requalificação 
das suas instalações.
Com os Contratos-Programa a 
Junta de Freguesia disponibilizou 
para estes fins cerca de 5000,00 
Euros.

} SESIMBRA SUMMER CUP 2012

A festa do futebol infantil
A Junta de Freguesia do Castelo, em par-

ceria com o Grupo Desportivo de Se-
simbra, Grupo Desportivo de Alfarim e 

Associação CRUT Zambujalense, vão levar a 
efeito, pelo 2º ano consecutivo, e após o su-
cesso da primeira edição, a qual contou com 
a presença de cerca de três dezenas de equi-
pas,  o SESIMBRA SUMMER CUP - Torneio 
de Futebol Infantil, realizado em campos de 
relva sintética de ultima geração.

Após o sucesso da 1ª edição, a organização 
vai alargar os escalões participantes a Sub.9, 
para além dos Sub.11, Sub.13 e Sub.15, e pro-
mover, em paralelo com o SSC, um Circuito 

A C T I V I D A D E A C T I V I D A D E

A requalificação do acesso à USF e a pintu-
ra das escadas provenientes da Av. Padre 
António Pereira de Almeida, foram duas 

das intervenções que a Junta de Freguesia 
realizou com vista à melhoria das acessibili-
dades à USF do Castelo. 

Dentro em breve, os serviços operacionais 
da Junta de Freguesia irão proceder à remo-

} EDUCAÇÃO
Junta de Freguesia atribui 
duas bolsas de estudo
No âmbito do Protocolo com a 
Fundação Rotária Portuguesa e 
Rotary Club de Sesimbra, a Junta de 
Freguesia do Castelo, deliberou por 
unanimidade, continuar a apoiar 
dois estudantes do concelho, com 
a comparticipação ao Rotary para 
atribuição de duas bolsas de estudo, 
no valor de 500 euros cada uma.
Este projecto do Rotary Club de 
Sesimbra reveste-se, no quadro 
actual, de extrema importância para 
os jovens e famílias, na medida em 
que contribui para minimizar os 
custos com a formação de jovens, 
cujas familias apresentam menores 
rendimentos.

} SEGURANÇA

Sensibilização 
junto da população idosa
A GNR, em parceria com a Junta de 
Freguesia , promoveu duas acções de 
sensibilização destinadas à população 
mais idosa da freguesia, na Casa do 
Povo e CASCUZ, cuja temática principal 
prendeu-se com as precauções a tomar 
em caso de tentativa de burlas ou 
roubos, para além de outras áreas, que 
contou com a participação de mais de 
uma centena de idosos.

} MOBILIDADE

Rampa de acesso 
na EB1/JI da Cotovia
No âmbito do Protocolo de Delegação 
de Competências, entre a CMS e a 
JFC, esta Junta de Freguesia procedeu 
à reabilitação da rampa de acesso da 
entrada principal da EB1/JI da Cotovia.
Este investimento, efectuado pelos 
serviços da Junta de Freguesia, permite 
desta forma melhorar a acessibilidade 
neste estabelecimento de ensino, 
permitindo assim a entrada segura e 
cómoda de pessoas com dificuldades de 
locomoção.

A Junta de Freguesia organizou 
mais uma vez um  momento 
cultural e de  diversão com uma ida 
ao espectáculo no Casino Estoril no 
passado dia 23 de Novembro.
 A Revista “O Melhor de La Féria”  
é um apanhado dos melhores 
momentos dos musicais dos últimos 
18 anos deste encenador que, em 
tempo de crise, optou por jogar pelo 
seguro e preparou um espectáculo 
com “a nata da nata” do seu 
trabalho.
“O melhor tem mesmo de ser o 
melhor e portanto escolhi as cenas 
que considero mais maravilhosas 
de todos os musicais que conheço. 
A arte e o engenho do encenador 
vão fazer a ligação entre elas – e 
prometo que aí vou mesmo 
surpreender”, garante o criador.
Brevemente divulgaremos a 
próxima iniciativa neste âmbito. 

} ESPAÇO PÚBLICO

Limpeza 
e conservação 
de ruas
AJunta de Freguesia do Castelo iniciou 

este ano as tarefas de limpeza urba-
na, remoção de ervas e aplicação de 

herbicidas em vários arruamentos nas  
localidade do Zambujal, Alfarim e Meco 
no âmbito do protocolo de delegação de 
competências entre esta Junta e a Câma-
ra Municipal de Sesimbra.

Com esta nova atribuição a Junta de 
Freguesia pretende manter o espaço 
público com a qualidade e a limpeza 
que a população deseja.

Paralelamente foram reparados vá-
rios pequenos troços de calçada em 
arruamentos da freguesia.

} OBRAS

Requalificação 
da zona envolvente 
da USF do Castelo

ção de ervas da zona envolvente, permitindo 
desta forma o embelezamento e manutenção 
desta infraestrutura.

} ESPAÇO ZAMBUJAL

O Conto 
no Espaço

Aprovada candidatura a fundos comunitários 
para valorizar as tradições da freguesia do Castelo 

p.3

Novas placas roubadas
A Junta de Freguesia repudia o furto de 
novas placas toponímicas, alguns dias 
após a sua colocação, em particular na 
Lagoa de Albufeira, e que se traduziu num 
prejuízo não só financeiro de algumas 
centenas de euros, mas também para os 
munícipes desta localidade, que se viram 
privados deste investimento.
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} FUTEBOL INFANTIL

Sesimbra Summer Cup
regressa em 2012   p.6 

} TOPONÍMIA

Ruas da freguesia recebem 
placas com o nome   p.5
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} Comunidade educativa

O Espaço... 
no Teu Espaço
Este ano lectivo, estamos a dar 
continuidade ao projecto “O 
Espaço… no teu Espaço”, iniciado 
no ano lectivo anterior com a 
Quinzena da Criança.
Desta forma, oferecemos 
às escolas da freguesia um 
conjunto de actividades lúdicas 
e pedagógicas dinamizadas pela 
técnicas do Espaço Zambujal,  
nos estabelecimentos de ensino 
do concelho. Cada escola poderá 
requerer trimestralmente uma 
actividade para uma turma ou sala 
de crianças. Estas actividades estão 
sujeitas a marcação e confirmação 
através do contacto telefónico 
962417327, ou pelo endereço de 
email: espaco.zambujal@gmail.com.

INFOMAIL

Durante os 
próximos meses, no 
Espaço Zambujal,  
as histórias “A 
Manta”, de Isabel 
Minhós Martins e “O 
Grufalão” de Júlia Donaldson e Axel 
Scheffler irão servir de mote para 
a iniciativa “O Conto no Espaço”, 
baseada em livros recomendados 
pelo Plano Nacional de Leitura. 
Desta actividade constará também 

a realização de uma actividade 
de expressão plástica, 

por forma a 
que as crianças 

se envolvam no 
universo da leitura. 

Destinado a alunos 
do 1º ciclo e pré-

escolar, da rede pública, 
privada e IPSS´s, 

realiza-se mediante 
marcação prévia, todas as quartas e 
sextas-feiras, às 10.30 ou 15 horas.

Horticultura Biológia e Poda de Árvores 
de Vinha e Fruto foram duas das ofici-
nas temáticas promovidas pela Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia, que refor-
çam a aposta das autarquias nesta área de 
atividade.

Com uma forte adesão por parte da popu-
lação, estas oficinas realizaram-se nas insta-
lações da Junta de Freguesia, e em terrenos 
de produtores locais.

Cada vez mais, os cidadãos e pequenos 
proprietários se dedicam à prática da agri-
cultura, não apenas para produção de auto-
-consumo, mas como uma prática de vida 
saudável, aproveitando os solos existentes.

} RURALIDADE

Aposta das autarquias com grande adesão

de Futebol de Praia, nas praias do Concelho, 
aberto e totalmente gratuito a todas as equi-
pas participantes.

Consulte toda a informação em www.sesimbracup.jf-castelo.pt
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