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É com muita “preocupação e desilusão” 
que vemos o futuro e a subsistência 
das Juntas de Freguesias. Tudo porque 
a Administração Central decidiu, “sem 
que nada o fizesse prever”, retirar do 
Orçamento de Estado a verba corre-
spondente ao pagamento dos autarcas 
e limitou o Fundo de Financiamento 
de Freguesias a 5% quando o valor a 
injectar deveria ser de mais de 11%. O 
não cumprimento da Lei das Finanças 
Locais, segundo o qual as freguesias 
deveriam ter um aumento de acordo 
com a receita arrecadada em IRS, IRC e 
IVA, que foi de 11,2 %e o não cumpri-
mento do artigo 10º da lei 11/96, que 
assume que o encargo com as remu-
nerações dos eleitos, em regime de 
permanência e meio tempo, é trans-
ferido directamente do Orçamento do 
Estado já foram considerados “ilegais 

e inconstitucionais” por parte da ANA-
FRE e resultam num estrangulamento 
ainda mais acentuado das freguesias 
com mais de cinco mil eleitores. 
Francisco Jesus, presidente da Junta 
de Freguesia, teme que a intenção do 
Governo passe por “tornar as juntas 
em meras lojas do cidadão onde as 
pessoas vão buscar apenas certidões, 
atestados ou declarações”. O autarca 
apelida os cortes da Administração 
Central de um “rude golpe” que além 
de se reflectir no Orçamento das 
juntas “vem pôr em causa os apoios 
às associações e colectividades” e a 
concretização de obras e outras in-
tervenções na freguesia que preside. 
“É descredibilizante para o órgão 
mais próximo da população ter cada 
vez mais dificuldade em concretizar e 
implementar aquilo a que se propõe e 

que anunciou quando o seu executivo 
foi eleito”.  Sempre apoiamos as nossas 
associações, grupos e colectividades e 
agora vemo-nos constrangidos, com 
um orçamento que representa quase 
exclusivamente a manutenção daquilo 
que são as despesas com a estrutura e 
a manutenção de competências com 
uma margem de manobra completa-
mente reduzida. É bom que as pessoas 
saibam o que se passa, que saibam 
porque passamos por estas dificul-
dades e que é o Governo quem nos 
impõe estes limites”.
Mais de 300 freguesias do país es-
tão na lista das mais prejudicadas 
com estas restrições orçamentais. 
Castelo-Sesimbra faz parte dessa 
lista. Só com o incumprimento da lei 
11/96 a freguesia do Castelo perde 
27 mil euros. A somar a estes valores 

importa considerar os aumentos com 
a Segurança Social, os aumentos de 
vencimento dos funcionários, a perda 
de competências na atribuição de li-
cenças de caça ou o próprio aumento 
da inflação. Não esquecendo os custos 
normais de funcionamento. Por tudo 
isto, as Juntas de Freguesia afectadas 
ponderam avançar com uma acção ju-
dicial contra o Estado, caso não sejam 
dadas as garantias de que as leis sejam 
cumpridas como foram aprovadas 
anteriormente. 

ORÇAMENTO DE ESTADO 2009

A Junta de Freguesia do Castelo 
continua a implementar o Programa 
de requalificação e substituição de 
abrigos de passageiros na  freguesia.
Durante o mês de janeiro foram 
colocados abrigos nas localidades de 
Pedreiras, Sampaio e Porto de Abrigo.
Já no mês de Dezembro de 
2008 haviam sido colocados 
novos abrigos de passageiros em 
Zambujal, Fornos e Aldeia do Meco.
Este conjunto de abrigos 

corresponde a uma segunda fase da 
adjudicação efectuada no ano de 2008, 
com um custo de cerca de 24.000,00€.
Para 2009 a Junta de Freguesia 
está a preparar mais um 
concurso para novos abrigos para as 
localidades de Azóia, Pinhal de Cima 
e Fonte de Sesimbra, entre outros.
De realçar também a reparação do 
abrigo existente na EN378, Apostiça, 
junto aos depósitos de água municipais.

Mais abrigos de Passageiros
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REUNIÕES EXECUTIVO
Primeiras e terceiras 4ªs.feiras do Mês, pelas 
21h30, sendo a primeira pública.

ATENDIMENTO Presidente 
(Tel. 212689210)
3ªs.feiras - Manhã
5ªs.feiras - Tarde

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Sede
9h00 às 17h00

ESPAÇO ZAMBUJAL
Segunda a Sábado das 10h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 18h30
tm. 962417327

CONTACTOS
Av. Padre António Pereira de Almeida
Lote 6 . R/C . Santana
2970 - 590 Sesimbra
Telf. 212689210
Fax. 212689219
Email: geral@jf-castelo.pt
Web: www.jf-castelo.pt 

Estão a decorrer a bom ritmo as obras 
de construção daquele que será o 
maior equipamento público para 
a prática do ténis no concelho de 
Sesimbra. O Centro de Ténis da Maçã 
terá três courts em piso sintético, 
um deles com dimensões oficiais 
que permitirão receber provas dos 
campeonatos nacionais, e um 
edifício que vai albergar uma sala de 
convívio, um bar, um gabinete para 
o Clube Escola de Ténis e instalações 
de apoio diversas. Os courts estão já 
em fase de acabamentos e o edifício 
sede também já está praticamente 
concluído. A intenção do Clube 
Escola de Ténis de Sesimbra, que vai 
gerir a utilização do novo centro, é 
que em Maio já seja possível receber, 
na Maçã, os torneios de juvenis e 
seniores, provas do calendário oficial 
da Federação Portuguesa de Ténis. 
João Aldeia lamenta que a procura 
pela modalidade do ténis seja ainda 
reduzida mas esse facto pode ser 
justificado pelas condições defi-
citárias que oferecem, actualmente, 
os campos municipais na Almoinha. O 
responsável do Clube Escola de Ténis 
está convicto de que o objectivo de 
cativar os jovens para a prática desta 
modalidade, e a divulgação da mesma, 
vai ser alcançado com o novo centro. 
As condições são, em tudo, melhores o 
que vai possibilitar uma maior aproxi-

mação por parte dos amantes do ténis. 
A modalidade não é cara quando com-
parada, por exemplo, com o hóquei ou 
o futebol, que têm mais procura no 
concelho, bastando 30 ou 40 euros para 
comprar uma raquete para os treinos. 
O centro que vai receber os sócios e os 
alunos que actualmente frequentam 
os campos na Almoinha e todos aque-
les que se quiserem associar ao clube.
O centro de Ténis da Maçã resulta de 
uma parceria entre a autarquia de 
Sesimbra e um promotor privado.
Importa lembrar que continua a 
decorrer o projecto “Brinca Ténis”, aos 
sábados entre as 10h00 e as 12h00, na 
Almoinha, uma iniciativa do 
Clube Escola de Ténis de Sesimbra 
destinada a crianças dos três aos seis 
anos. São aulas grátis para que os 
mais pequenos possam ter um pri-
meiro contacto com a modalidade. 
Não são necessárias inscrições prévias, 
basta que os pais levem as crianças 
até aos courts da Almoinha aos 
sábados a partir das dez da manhã.

Juntas de Freguesia
Cada vez mais estranguladas

Ao longo dos últimos anos as 
freguesias portuguesas têm sido 
votadas ao completo desprezo por 
parte da Administração Central. 
O não-reconhecimento da im-
portância deste orgão local, como 
elemento base da pirâmide de-
mocrática em Portugal, através 
do seu “Governo de Proximidade”, 
atingiu, com a aprovação do 
Orçamento de Estado para 2009, 
patamares a “indiciar” o estrangu-
lamento das Juntas de Freguesia, 
atrevendo-me mesmo a afirmar, 
que o caminho que o Governo 
tem vindo a trilhar , neste âmbito, 
so poderá ser entendido, como o 
início do fim da própria figura de 

Freguesia.
Num período em que faria sentido 
o Governo debater, com as fregue-
sias, o reforço das suas competên-
cias, nas mais variadas vertentes, o 
que assistimos é precisamente ao 
contrário: ao estrangulamento das 
Juntas de Freguesia. A cortes sub-
stanciais naquilo que é a própria 
actividade da Junta, e mais grave, 
de forma “surda” e “autoritária”, 
sem que próprias Juntas tivessem 
sequer uma palavra a dizer sobre o 
assunto.
Se o propósito do Governo é extin-
guir as freguesias assumam-no...
...mas não contem que vamos ficar 
de braços cruzados!
Se “eles” não se lembram, recorda-
mo-los que também nós autarcas 
somos eleitos pela população.

Espaço Zambujal*

Quintas-feiras /10.30h e 
14.30h
1º Opção - O Conto no Espaço 
“A Princesa da Chuva“ de Luisa 
Ducla Soares, Ilustrações por 
Fátima Afonso (integrado no 
Plano Nacional de Leitura)
2º Opção - Atelier de Expressão 
Plástica
“Vêm criar um mini Oceanário”
A importância da água para a 
vida marinha.
3ª Opção - Workshop
“A Água é fonte de vida...”
Este workshop fala-nos sobre 
a água, como ela é importante 
para nós e como a devemos 
poupar. 

* Org: JFCastelo

Cem anos de abastecimento de água a Sesimbra

CONCURSOS, ATELIERS, ACTIVIDADES... AO LONGO DO ANO

Estradas alcatroadas 

A Freguesia do Castelo foi alvo de 
uma intervenção no âmbito do 
melhoramento da circulação 
nas mais variadas vias. Obras 
sugeridas pelos residentes da 
freguesia por altura das sessões do 
Orçamento Participativo de 2008, e que 
começaram no final do ano passado. 
Na urbanização da Quintinha foi feita a 
repavimentação, com piso 
betuminoso, das Ruas Miguel Torga e 
Manuel Maria Barbosa Du Bocage. A rua 
Abade de Faria foi pavimentada e serve, 
agora, de alternativa na ligação entre a 
Charneca da Cotovia e o cruzamento 

Academia de Ténis da Maçã deverá 
estar a funcionar em Maio

Para divulgar, promover e 
valorizar o importante património 
hídrico do concelho, nas vertentes 
natural, histórica e cultural, a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Junta 
de Freguesia do Castelo vão realizar 
um conjunto de iniciativas inerentes 
aos Cem Anos do Abastecimento de 
Água a Sesimbra – Comemorações 
do Dia Nacional da Água, entre 1 de 

Outubro de 2008 e 1 de Outubro de 
2009.  Destaque para duas exposições, 
actividades de animação cultural 
e pedagógica, requalificação de 
algumas fontes e fontanários do 
concelho, publicação de estudos 
subordinados à temática da água e a 
realização de dois concursos, um de 
fotografia e outro de banda desenhada.

Dia dos Namorados na Cotovia

Uma noite no novo Tróia Resort 
com pequeno-almoço incluído e 
seis jantares românticos para duas 
pessoas em restaurantes de 
Sesimbra são os prémios oferecidos pela 
campanha “Fazer compras na Cotovia é 
uma alegria”, destinada a assinalar o Dia 
dos Namorados, no dia 14 de Fevereiro. 
Para ficar habilitado aos prémios 
basta fazer compras de valor igual 
ou superior a 10 euros nos estabel-
ecimentos aderentes, entre 1 e 13 de 

Fevereiro. Os vencedores são informa-
dos por telemóvel logo após o sorteio.
Esta iniciativa, que se destina a di-
namizar as actividades económicas 
nesta localidade, partiu dos com-
erciantes da Cotovia e tem o apoio 
da Junta de Freguesia do Castelo.

de acesso à EN 378. Também a 
estrada entre a Carrasqueira e o 
Cabedal foi intervencionada, durante 
mais de 90 metros, e construída 
uma passagem hidráulica. Ainda na 
óptica da segurança de quem circula nas 
estradas da freguesia foram 
realizadas obras de conservação e 
reparação de bermas em várias aldeias.

Passadeiras elevadas 
obrigam a reduzir 
velocidade

O projecto de construção de 
passadeiras elevadas estendeu-se 
a várias localidades da freguesia 
do Castelo. O objectivo ao reforçar 
a construção destas estruturas 
para os peões, passa pela redução 
de velocidade de circulação de 
viaturas e aumentar a segurança não 
só para os peões mas também para os 
automobilistas. As passadei-
ras foram construídas em zonas 
consideravelmente perigosas na 
Aldeia dos Gatos, Almoinha, Zambujal, 
Cotovia e Sampaio. Durante 
este ano as diligências para 
aumentar a segurança de peões e 
condutores vão continuar.

Escolas da Freguesia 
com novos 
melhoramentos

A Junta de Freguesia, no âmbito da 
competência descentralizada pela 
Câmara Municipal, efectuou um 
conjunto de melhoramentos 
suplementares em algumas es-
colas da freguesia, para além 
das tradicionais pequenas 
reparações e arranjos protocolados.
Os principais investimentos foram 
realizados na EB1 de Aldeia do Meco e 
EB1 do Zambujal Nº2, com a substitu-
ição das antigas janelas em madeira, 
por novas em alumínio, bem como 
a reparação do pavimento das salas 
de aula. Estas intervenções tiveram 
um custos de cerca de 10.000,00€

Por forma a reduzir o risco de acidentes 
e melhorar a circulação viária no nó da 
Rua Santa Maria do Castelo, a freguesia 
construiu uma rotunda na Corredoura. 
A realização da obra foi sugerida 
pelos moradores, que participaram 
nas reuniões das Opções Partici-
padas 2008, relativas ao foro ter-
ritorial de Santana e Almoínha.

Desde o ano passado que a circulação 
naquela zona flui de forma muito 
mais significativa e os munícipes 
estão satisfeitos por verem concre-
tizada uma aspiração antiga e que 
representa um reforço da segurança 
e uma diminuição da sinistralidade.

OP´08 viabilizam construção da 
Rotunda da Corredoura
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Estão a decorrer a bom ritmo as obras 
de construção daquele que será o 
maior equipamento público para 
a prática do ténis no concelho de 
Sesimbra. O Centro de Ténis da Maçã 
terá três courts em piso sintético, 
um deles com dimensões oficiais 
que permitirão receber provas dos 
campeonatos nacionais, e um 
edifício que vai albergar uma sala de 
convívio, um bar, um gabinete para 
o Clube Escola de Ténis e instalações 
de apoio diversas. Os courts estão já 
em fase de acabamentos e o edifício 
sede também já está praticamente 
concluído. A intenção do Clube 
Escola de Ténis de Sesimbra, que vai 
gerir a utilização do novo centro, é 
que em Maio já seja possível receber, 
na Maçã, os torneios de juvenis e 
seniores, provas do calendário oficial 
da Federação Portuguesa de Ténis. 
João Aldeia lamenta que a procura 
pela modalidade do ténis seja ainda 
reduzida mas esse facto pode ser 
justificado pelas condições defi-
citárias que oferecem, actualmente, 
os campos municipais na Almoinha. O 
responsável do Clube Escola de Ténis 
está convicto de que o objectivo de 
cativar os jovens para a prática desta 
modalidade, e a divulgação da mesma, 
vai ser alcançado com o novo centro. 
As condições são, em tudo, melhores o 
que vai possibilitar uma maior aproxi-

mação por parte dos amantes do ténis. 
A modalidade não é cara quando com-
parada, por exemplo, com o hóquei ou 
o futebol, que têm mais procura no 
concelho, bastando 30 ou 40 euros para 
comprar uma raquete para os treinos. 
O centro que vai receber os sócios e os 
alunos que actualmente frequentam 
os campos na Almoinha e todos aque-
les que se quiserem associar ao clube.
O centro de Ténis da Maçã resulta de 
uma parceria entre a autarquia de 
Sesimbra e um promotor privado.
Importa lembrar que continua a 
decorrer o projecto “Brinca Ténis”, aos 
sábados entre as 10h00 e as 12h00, na 
Almoinha, uma iniciativa do 
Clube Escola de Ténis de Sesimbra 
destinada a crianças dos três aos seis 
anos. São aulas grátis para que os 
mais pequenos possam ter um pri-
meiro contacto com a modalidade. 
Não são necessárias inscrições prévias, 
basta que os pais levem as crianças 
até aos courts da Almoinha aos 
sábados a partir das dez da manhã.

Juntas de Freguesia
Cada vez mais estranguladas

Ao longo dos últimos anos as 
freguesias portuguesas têm sido 
votadas ao completo desprezo por 
parte da Administração Central. 
O não-reconhecimento da im-
portância deste orgão local, como 
elemento base da pirâmide de-
mocrática em Portugal, através 
do seu “Governo de Proximidade”, 
atingiu, com a aprovação do 
Orçamento de Estado para 2009, 
patamares a “indiciar” o estrangu-
lamento das Juntas de Freguesia, 
atrevendo-me mesmo a afirmar, 
que o caminho que o Governo 
tem vindo a trilhar , neste âmbito, 
so poderá ser entendido, como o 
início do fim da própria figura de 

Freguesia.
Num período em que faria sentido 
o Governo debater, com as fregue-
sias, o reforço das suas competên-
cias, nas mais variadas vertentes, o 
que assistimos é precisamente ao 
contrário: ao estrangulamento das 
Juntas de Freguesia. A cortes sub-
stanciais naquilo que é a própria 
actividade da Junta, e mais grave, 
de forma “surda” e “autoritária”, 
sem que próprias Juntas tivessem 
sequer uma palavra a dizer sobre o 
assunto.
Se o propósito do Governo é extin-
guir as freguesias assumam-no...
...mas não contem que vamos ficar 
de braços cruzados!
Se “eles” não se lembram, recorda-
mo-los que também nós autarcas 
somos eleitos pela população.

Espaço Zambujal*

Quintas-feiras /10.30h e 
14.30h
1º Opção - O Conto no Espaço 
“A Princesa da Chuva“ de Luisa 
Ducla Soares, Ilustrações por 
Fátima Afonso (integrado no 
Plano Nacional de Leitura)
2º Opção - Atelier de Expressão 
Plástica
“Vêm criar um mini Oceanário”
A importância da água para a 
vida marinha.
3ª Opção - Workshop
“A Água é fonte de vida...”
Este workshop fala-nos sobre 
a água, como ela é importante 
para nós e como a devemos 
poupar. 

* Org: JFCastelo

Cem anos de abastecimento de água a Sesimbra

CONCURSOS, ATELIERS, ACTIVIDADES... AO LONGO DO ANO

Estradas alcatroadas 

A Freguesia do Castelo foi alvo de 
uma intervenção no âmbito do 
melhoramento da circulação 
nas mais variadas vias. Obras 
sugeridas pelos residentes da 
freguesia por altura das sessões do 
Orçamento Participativo de 2008, e que 
começaram no final do ano passado. 
Na urbanização da Quintinha foi feita a 
repavimentação, com piso 
betuminoso, das Ruas Miguel Torga e 
Manuel Maria Barbosa Du Bocage. A rua 
Abade de Faria foi pavimentada e serve, 
agora, de alternativa na ligação entre a 
Charneca da Cotovia e o cruzamento 

Academia de Ténis da Maçã deverá 
estar a funcionar em Maio

Para divulgar, promover e 
valorizar o importante património 
hídrico do concelho, nas vertentes 
natural, histórica e cultural, a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Junta 
de Freguesia do Castelo vão realizar 
um conjunto de iniciativas inerentes 
aos Cem Anos do Abastecimento de 
Água a Sesimbra – Comemorações 
do Dia Nacional da Água, entre 1 de 

Outubro de 2008 e 1 de Outubro de 
2009.  Destaque para duas exposições, 
actividades de animação cultural 
e pedagógica, requalificação de 
algumas fontes e fontanários do 
concelho, publicação de estudos 
subordinados à temática da água e a 
realização de dois concursos, um de 
fotografia e outro de banda desenhada.

Dia dos Namorados na Cotovia

Uma noite no novo Tróia Resort 
com pequeno-almoço incluído e 
seis jantares românticos para duas 
pessoas em restaurantes de 
Sesimbra são os prémios oferecidos pela 
campanha “Fazer compras na Cotovia é 
uma alegria”, destinada a assinalar o Dia 
dos Namorados, no dia 14 de Fevereiro. 
Para ficar habilitado aos prémios 
basta fazer compras de valor igual 
ou superior a 10 euros nos estabel-
ecimentos aderentes, entre 1 e 13 de 

Fevereiro. Os vencedores são informa-
dos por telemóvel logo após o sorteio.
Esta iniciativa, que se destina a di-
namizar as actividades económicas 
nesta localidade, partiu dos com-
erciantes da Cotovia e tem o apoio 
da Junta de Freguesia do Castelo.

de acesso à EN 378. Também a 
estrada entre a Carrasqueira e o 
Cabedal foi intervencionada, durante 
mais de 90 metros, e construída 
uma passagem hidráulica. Ainda na 
óptica da segurança de quem circula nas 
estradas da freguesia foram 
realizadas obras de conservação e 
reparação de bermas em várias aldeias.

Passadeiras elevadas 
obrigam a reduzir 
velocidade

O projecto de construção de 
passadeiras elevadas estendeu-se 
a várias localidades da freguesia 
do Castelo. O objectivo ao reforçar 
a construção destas estruturas 
para os peões, passa pela redução 
de velocidade de circulação de 
viaturas e aumentar a segurança não 
só para os peões mas também para os 
automobilistas. As passadei-
ras foram construídas em zonas 
consideravelmente perigosas na 
Aldeia dos Gatos, Almoinha, Zambujal, 
Cotovia e Sampaio. Durante 
este ano as diligências para 
aumentar a segurança de peões e 
condutores vão continuar.

Escolas da Freguesia 
com novos 
melhoramentos

A Junta de Freguesia, no âmbito da 
competência descentralizada pela 
Câmara Municipal, efectuou um 
conjunto de melhoramentos 
suplementares em algumas es-
colas da freguesia, para além 
das tradicionais pequenas 
reparações e arranjos protocolados.
Os principais investimentos foram 
realizados na EB1 de Aldeia do Meco e 
EB1 do Zambujal Nº2, com a substitu-
ição das antigas janelas em madeira, 
por novas em alumínio, bem como 
a reparação do pavimento das salas 
de aula. Estas intervenções tiveram 
um custos de cerca de 10.000,00€

Por forma a reduzir o risco de acidentes 
e melhorar a circulação viária no nó da 
Rua Santa Maria do Castelo, a freguesia 
construiu uma rotunda na Corredoura. 
A realização da obra foi sugerida 
pelos moradores, que participaram 
nas reuniões das Opções Partici-
padas 2008, relativas ao foro ter-
ritorial de Santana e Almoínha.

Desde o ano passado que a circulação 
naquela zona flui de forma muito 
mais significativa e os munícipes 
estão satisfeitos por verem concre-
tizada uma aspiração antiga e que 
representa um reforço da segurança 
e uma diminuição da sinistralidade.

OP´08 viabilizam construção da 
Rotunda da Corredoura
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NÃO PERCA....EM FEVEREIRO
INFÂNCIA|JUVENTUDE

Dias 7, 14, 20, 27/ sábado / 11h
Ateliê - Kids Combat
Destinatários: 5 aos 12 anos
Espaço Zambujal

Dia 3 / terça / 10.30h
Expressão Plástica
“Desenhos com  serpentinas”
Espaço Zambujal 

Dia 7 / Sábado / 15h
Dinâmicas de grupo
Destinatários: 5 aos 12 anos
Espaço Zambujal

Dia 10 / terça / 10.30 e 15h
Expressão plástica 
“Mascaras divertidas”
Destinatários: 6 aos 12 anos 
Espaço Zambujal

Dia 14 / sábado / 15h 
“Pinturas de cara” 
Destinatários: 5 aos 12 anos 
Espaço Zambujal

Dia 17 / terça-feira / 10h30 e 15h 
Contos do livro “Tudo ao 
Contrário” Luisa Ducla Soares 
Destinatários: 6 aos 10 anos 
Espaço Zambujal

Dia 21/ sábado / 15h 
Dinâmicas de grupo…
Destinatários: 5 aos 12 anos 
Espaço Zambujal

Dia 25  / quarta / 15h
Filme
“Horton e o mundo dos Quem”
Destinatários: 5 aos 12 anos
Espaço Zambujal

Dia 27/Sexta / 15h 
Expressão dramática
Destinatários: 5 aos 12 anos
Espaço Zambujal

Dia 28 / Sábado / 15h  
Jogos e Dinâmicas
Destinatários: 5 aos 12 anos
Espaço Zambujal

A decorrer...

Quartas e Sextas / 10.30h e 15h
O Conto no Espaço

“A Ovelhinha que veio para o 
Jantar”  Steve Smallman e Joelle 
Dreidemy
Destinatários: pré-escolar e  1.º e 2.º 
ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico
“O Fantasma das Cuecas Rotas” 
Isabel Ricardo Amaral 
Destinatários: 3.º e 4.º anos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 
Espaço Zambujal

IDOSOS

Dia 18 / quarta / 10h30 
Visionamento do filme 
“A Menina da Radio” de Artur 
Duarte
Destinatários: Centros de Dia
Espaço Zambujal

DESPORTO

Dia 8 / Domingo / 15h
Camp. Distrital 1ª Div
Alfarim - União Santiago
Centro Desp. Alfarim

Dia 15 / Domingo / 15h
Camp. Distrital 1ª Div
Zambujalense - Alfarim
Parque Desp. ACRUTZ
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Zambujalense - Alfarim

No próximo dia 15 de Fevereiro, pelas 
15h00, a Freguesia do Castelo vai as-
sistir a mais um “derby” futebolístico.
O novo relvado sintético do Parque De-
sportivo da ACRUTZ, no Zambujal, vai 
receber o tradicional Zambujalense-
Alfarim, em séniores, num jogo a 
contar para o Campeonato Distrital da 
1ª Divisão da Associação de Futebol de 
Setúbal.
As duas equipas da freguesia nesta 
divisão, poderão orgulhar-se do exce-
lente campeonato que estão a realizar 

neste momento.
O Alfarim ocupa a 2ª posição da 
tabela classificativa, enquanto 
o Zambujalense, que subiu de 
divisão no ano anterior, ocupa 
o 9º lugar, numa prova coman-
dada pelo Grupo Desportivo de 
Sesimbra.
Mais um “derby” para os amantes 
do futebol e apoiantes das duas 
equipas da freguesia, onde se es-
pera que o “fair-play” seja a nota 
dominante.


