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Instalação dos orgãos da freguesia
Em 18 de Outubro, na sequência das eleições autárquicas do dia 29 de setembro

Pintura da Igreja de Alfarim

3

A Junta de Freguesia está a proceder a algumas intervenções 
de manutenção na Igreja de Alfarim.
Entre as intervenções, para além da reparação de telhas e 
fissuras na cobertura e vidros nas janelas, destaca-se toda 
a pintura exterior do imóvel, bem como das portas de 
acesso.
De realçar que a Comissão de Festas de Alfarim 
recentemente levou também a efeito a requalificação 
interior do imóvel.



No âmbito da iniciativa “passeios 
sénior”, a Junta de Freguesia do 
Castelo organizou duas saídas 
ao Casino do Estoril, para o 
espectáculo de Fernando Pereira 
“Lord of  the Voices”, para os dias 
15 e 22 de Novembro, com saída 
pelas 20:00h.

Também no âmbito deste projeto está programada 
uma saída de São Martinho, ao BUDDHA EDEN, no 
Bombarral, para o dia 24 de Novembro.
Este passeio, com saída pelas 8:00h, conta com uma visita 
a Óbidos, almoço no Restaurante Buddha Eden, uma visita 
ao Parque Temático em comboio turístico e um lanche 
com animação musical.

Com a eliminação do feriado 
no dia de todos os Santos, a 
população e comerciantes da 
aldeia de Azóia decidiram recriar o 
dia de Pão por Deus, não na sexta-
feira, mas no Sábado dia 02 de 
Novembro, mantendo bem viva 
a tradição secular... e a passagem 
de costumes e tradições para as 
gerações mais jovens.

Este feriado é um dos quatros que foram eliminados, em Portugal, como 
resultado do “entendimento excecional” entre a Santa Sé e o Governo 
Português.
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Passeios Sénior 2013

Associação Acreditar: Projeto Carrinho

A Junta de Freguesia, associa-se a este Projeto com o intuito de 
promover uma recolha, 
em Santana e Zambujal, 
de diversos artigos para 
disponibilizar às crianças, 
acompanhadas pelo serviço 
de pediatria do IPO de 
Lisboa, após qualquer tipo de 
intervenção médica.

Projeto Pensos Rápidos Coloridos, em substituição dos vulgares 
pensos castanhos e Projeto Brindes, tal como, pulseiras, anéis, 
colares, lápis de côr, porta-chaves, baralhos de cartas...

Aldeia da Azóia recupera o “pão por deus”

Visita ao Buddha Eden e ao Casino Estoril



Instalação dos Orgãos da Freguesia decorreu no passado dia 18 de outubro 

A instalação dos orgãos da Freguesia do Castelo, 
resultante das últimas eleições autárquicas de 29 de 
setembro, decorreu no passado dia 18 de outubro, 
no Espaço Zambujal.
As eleições para a freguesia foram ganhas pela 
CDU, com 42,66% dos votos e 7 eleitos, seguido 
pelo PS, com 21,80% e 3 mandatos, o MSU com 
11,3% e 2 mandatos e o PSD/CDS-PP, com 9,98% 
e 1 eleito.
A cerimónia de instalação iniciou com a tomada 
de posse dos 13 eleitos, presidida pela presidente 
da Assembleia de Freguesia Cessante, seguida de 
intervenção dos cidadãos melhores posicionados 

Projeto Espaço no teu Espaço

Continua a decorrer o projeto “Espaço no teu espaço...”, promovido pela 
Junta de Freguesia, para as escolas da freguesia.
A equipa do Espaço Zambujal desloca-se aos estabelecimentos de ensino 
para promover junto das crianças o gosto e o incentivo à leitura. 
As histórias são alteradas trimestralmente e podem ser consultadas na 
programação do Espaço Zambujal enviada mensalmente a todas as unidades 
escolares da freguesia do Castelo.

nas respetivas listas concorrentes: Mónica 
Victoriano (PSD/CDS-PP), Diogo Sebastião 
(MSU), António Amiano Marques (PS) e 
Francisco Jesus (CDU).
Após a instalação, teve início a primeira 
reunião do orgão, já presidida pelo primeiro 
cidadão da lista mais votada e eleito 
presidente da Junta de Freguesia - Francisco 
Jesus - que teve como ordem de trabalhos 
a eleição dos vogais da Junta de Freguesia e 
eleição da Mesa da Assembleia.
A sessão encerrou com a nova mesa da 
Assembleia de Freguesia.

Junta de Freguesia 

Presidente: Francisco Jesus (CDU)
Secretária: Vera Vieira (CDU)
Tesoureiro: Ricardo Dias (CDU)
Vogal: Sara Almeida (CDU)
Vogal: João Ribeiro (CDU)

Mesa Assembleia de Freguesia 

Presidente: Alda Pólvora (CDU)
1ª Secretária: Patrícia Campos (CDU)
2ª Secretária: Ana Victoriano Galo (CDU)

Membros Assembleia de Freguesia 

João Barateiro (CDU)
Pedro Mendes (CDU)
Rui Dias (CDU)
Filomena Valente (CDU)
António Amiano Marques (PS)
Alda Gago (PS)
Carina Reis (PS)
Diogo Sebastião (MSU)
André Quaresma (MSU) 
Mónica Victoriano (PSD/CDS-PP)

Saiba quem são eleitos para o mandato 2013_2017...

Graça Pólvora é a animadora da Junta de Freguesia, que realiza o projeto



ESPAÇO 
ZAMBUJAL

21 DE DEZEMBRO
Crianças dos 6 meses aos 5 anos... 

16:00h

ENTRADA 2,5€
(1 criança + 2 adultos)
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