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A Junta de Freguesia do Castelo 
terá disponível durante o mês de 
Agosto o seu novo sitío internet.
Este novo portal, que está a ser 
construído de raiz, uma vez que 
no antigo site, devido a problemas 
técnicos, se tornou impossivel efectuar 
quaisquer actualizações, terá uma 
nova imagem gráfica, e uma estrutura 
arquitectorial efectuada com base 
nas definições da Península Digital, 
nomedamente ao nível de conteúdos 
e menus.
A nova imagem gráfica foi objecto de 
várias sugestões e possibilidades, e vem 
ao encontro, quer das características 
da freguesia, potenciando a sua 
valorização, quer uma maior facilidade 

de acesso à  informação por parte do 
utilizador.
O novo portal será dividido em três 
grandes áreas: institucional, agenda 
de eventos e turismo, sendo que nesta 
primeira fase irão estar disponíveis as 
duas primeiras áreas.
Na área institucional irá estar 
disponível toda a informação 
referente à actividade quer da Junta, 
quer da Assembleia de Freguesia, 
nomedamente toda a documentação 
resultante das deliberações, actas, 
documentos de gestão (Orçamentos 
e Plano de Actividades, Relatórios de 
Gestão, Mapas de Pessoal), para além 
dos concursos públicos e notícias.
Também nesta área iremos 
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disponibilizar o acesso aos Boletins, 
Avisos, Editais e uma Área de Serviços 
Online, para solicitação de documentos 
via internet, entre muitos outros.
Irá existir ainda a possibilidade de 
impressão das noticias e conteúdos, 
envio de newsletter, após registo, 
e informação de diversas áreas de 
actividade existentes na Freguesia do 
Castelo, como a Educação, Juventude, 
Acção Social, Cultura, entre outros.
Na área de eventos, iremos 
disponibilzar toda a informação sobre 
os eventos a realizar na Freguesia do 
Castelo, promovidos quer pela Junta de 
Freguesia, quer por outras entidades, 
numa agenda de fácil pesquisa, pra 
além dos respectivos destaques.

Freguesia... na linha 
da frente

A Junta de Freguesia dá assim 
mais um passo em frente na 
comunicação, não só com os seus 
munícipes, como também na 
promoção da sua área geográfica 
e economia.
Recorde-se que a Junta de 
Freguesia do Castelo foi a primeira 
do concelho de Sesimbra a dispôr 
de um site internet, o qual foi 
colocado online, no final do 
primeiro semestre de 2006.
Com este novo portal iremos cada 
vez mais assumir-nos na linha da 
frente nesta área.
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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 

Já se encontra em funcionamento, 
em Santana (junto à sede da Junta de 
Freguesia do Castelo), o novo Parque 
Modelo.
Este equipamento de lazer é composto 
por um polidesportivo em relva 
sintética e uma zona de ginástica 
de manutenção sénior, e surgiu 
num âmbito de um acordo entre a 
Cãmara Municipal e a nova superfície 
comercial Modelo.

Freguesia em inovação...

A Junta de Freguesia do Castelo foi 
a primeira junta a colocar online um 
site internet numa clara aposta, quer 
na comunicação com os munícipes, 
quer também na divulgação desta 
terra, numa aposta assumida desde 
logo pelo executivo desta freguesia.
No entanto, e apesar de em cerca de 
2 anos e meio este site ter tido um nº 
de visitas superior a 200.000, foram 
várias as sugestões que nos foram 
chegando para melhorar o conteúdo 
e sobretudo a imagem do site.
Em finais de 2008, um problema 
técnico veio impossibilitar a 
actualização de contéudos (face à 
plataforma anteriormente utilizada). 
E foi aí que decidimos, e bem na 
minha opinião, reformular todo 
o portal, dotando-o de novas 
funcionalidades, de mais e melhores 

PARQUE MODELO
Crianças e Adultos em Movimento

Verão no 
Espaço Zambujal

Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta de 
Freguesia do Castelo volta a organizar 
a iniciativa Verão no Espaço Zambujal, 
destinada a crianças dos 6 aos 12 anos. 
Ateliers, Cinema, Animação, Jogos 
Lúdicos e Workshops são algumas 
das actividades para passar de forma 
divertida e pedagógica as férias.

IV Jornadas
Medievais
Mais uma ano, mais uma edição das 
Jornadas Medievais.
Este ano a organização a cargo da 
Câmara municipal, Junta de Freguesia 
e Paróquia do Castelo decidiram 
manter o ciclo de concertos de música 
medieval na Igreja do Castelo e alargá-
lo à Capela do Espirito Santo dos 
Mareantes, em Sesimbra.
Sendo um palco previligiado para 
os principais grupos de música do 
género, este ano a aposta aponta 
para sonoridades vindas de Espanha 
- “Tempus est Iocundum”,  e Marrocos 
- “Orquestra Feminina Andalusi 
de Tétuan”, para além dos grupos 
portugueses.
O evento teve ainda um espectáculo 
multimédia intitulado “Bestiarium”, a 
exposição de projectos de cenografia 
medieval e a inauguração da estátua de 
D. Sancho I, na rotunda da Corredoura, 
uma obra de Moisés Preto Paulo.

INVESTIMENTO
Sede da Junta de Freguesia está em obras 

Os equipamentos ficaram a cargo 
do Modelo e todos os trabalhos 
de preparação do terreno e zona 
envolvente ficaram a cargo da 
autarquia. A gestão deste espaço 
ficará a cargo da Junta de Freguesia 
do Castelo,  e irá sofrer ainda alguns 
melhoramentos, como a colocação 
de papeleiras e rede de protecção no 
polidesportivo.

JARDIM DE SANTANA
Obra em concurso

Encontra-se já em fase de concurso a 
obra de Requalificação do Jardim de 
Santana. 
Esta obra que pretende devolver a esta 
zona de Santana um espaço público 
renovado terá um bolsa para entrada 

de um autocarro (disponibilizando 
desta forma a faixa de rodagem), 
um novo abrigo de passageiros, a 
alteração do pavimento, mobiliário 
urbano e iluminação.
Neste “novo jardim” nascerá um 

quiosque com casas-de-banho 
públicas.
A obra deverá iniciar-se no final deste 
ano, ou ínicio de Janeiro de 2010, 
melhorando significativamente este 
aprazível local.

As obras de requalificação da sede 
da Junta de Freguesia do Castelo, 
tiveram o seu início, no dia 21 de Ju-
lho. Nesta 1º fase irá ser reformulada 
toda a zona de atendimento ao pú-
blico e secretaria, que ficam situadas 
no rés-de-chão. Esta 1ª fase tem um 
prazo de execução previsto de 45 
dias,estimando-se a sua conclusão 
para o segundo semestre de Agosto.
Durante este período, o atendimento 
será realizado no piso inferior - cave 
- com o respectivo acesso a ser deslo-
cado para a entrada lateral junto às 
escadas de acesso ao Parque Modelo.
Recorde-se que este investimento 

tem por base uma 
candidatura efec-
tuada pela Junta de 
Freguesia ao “Pro-
grama de Requali-
ficação de Sedes de 
Junta” da CCDR-LVT/
Direcção Geral de Au-
tarquias Locais, sendo co-financiado 
pela Administração Central através 
do PIDDAC, cujo contrato de financia-
mento foi assinado no início de 2009.
Com esta intervenção, para além da 
melhoria das condições de trabalho 
e rentabilização das infraestruturas 

existentes, permite-se dotar a 
sede da Junta de Freguesia de 
mais e melhores funcionalidades 
para o atendimento aos cidadãos. 

conteúdos, e sobretudo que pudesse 
incluir todos os documentos da vida 
da freguesia. 
Se fomos os primeiros a dar o primeiro 
passo... também vamos ser os 
primeiros a dar um passo em frente!

Também ao nível dos equipamentos, 
a Freguesia encontra-se em 
crescimento: o novo Parque Modelo, 
o Jardim de Almoinha e o Parque 
dos Sobreiros são obras que estão, ou 
irão estar, brevemente ao serviço da 
população, suprimindo algumas das 
carências existentes. 
Outra boa noticia é o concurso da 
obra de requalificação do Jardim de 
Santana, que se encontra a decorrer e 
cuja obra se estima finalizar durante o 
primeiro trimestre de 2010.
Para além das acessibilidades e 
saneamento, também no espaço 
público a Freguesia está a inovar...
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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 

Já se encontra em funcionamento, 
em Santana (junto à sede da Junta de 
Freguesia do Castelo), o novo Parque 
Modelo.
Este equipamento de lazer é composto 
por um polidesportivo em relva 
sintética e uma zona de ginástica 
de manutenção sénior, e surgiu 
num âmbito de um acordo entre a 
Cãmara Municipal e a nova superfície 
comercial Modelo.

Freguesia em inovação...

A Junta de Freguesia do Castelo foi 
a primeira junta a colocar online um 
site internet numa clara aposta, quer 
na comunicação com os munícipes, 
quer também na divulgação desta 
terra, numa aposta assumida desde 
logo pelo executivo desta freguesia.
No entanto, e apesar de em cerca de 
2 anos e meio este site ter tido um nº 
de visitas superior a 200.000, foram 
várias as sugestões que nos foram 
chegando para melhorar o conteúdo 
e sobretudo a imagem do site.
Em finais de 2008, um problema 
técnico veio impossibilitar a 
actualização de contéudos (face à 
plataforma anteriormente utilizada). 
E foi aí que decidimos, e bem na 
minha opinião, reformular todo 
o portal, dotando-o de novas 
funcionalidades, de mais e melhores 

PARQUE MODELO
Crianças e Adultos em Movimento

Verão no 
Espaço Zambujal

Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta de 
Freguesia do Castelo volta a organizar 
a iniciativa Verão no Espaço Zambujal, 
destinada a crianças dos 6 aos 12 anos. 
Ateliers, Cinema, Animação, Jogos 
Lúdicos e Workshops são algumas 
das actividades para passar de forma 
divertida e pedagógica as férias.

IV Jornadas
Medievais
Mais uma ano, mais uma edição das 
Jornadas Medievais.
Este ano a organização a cargo da 
Câmara municipal, Junta de Freguesia 
e Paróquia do Castelo decidiram 
manter o ciclo de concertos de música 
medieval na Igreja do Castelo e alargá-
lo à Capela do Espirito Santo dos 
Mareantes, em Sesimbra.
Sendo um palco previligiado para 
os principais grupos de música do 
género, este ano a aposta aponta 
para sonoridades vindas de Espanha 
- “Tempus est Iocundum”,  e Marrocos 
- “Orquestra Feminina Andalusi 
de Tétuan”, para além dos grupos 
portugueses.
O evento teve ainda um espectáculo 
multimédia intitulado “Bestiarium”, a 
exposição de projectos de cenografia 
medieval e a inauguração da estátua de 
D. Sancho I, na rotunda da Corredoura, 
uma obra de Moisés Preto Paulo.

INVESTIMENTO
Sede da Junta de Freguesia está em obras 

Os equipamentos ficaram a cargo 
do Modelo e todos os trabalhos 
de preparação do terreno e zona 
envolvente ficaram a cargo da 
autarquia. A gestão deste espaço 
ficará a cargo da Junta de Freguesia 
do Castelo,  e irá sofrer ainda alguns 
melhoramentos, como a colocação 
de papeleiras e rede de protecção no 
polidesportivo.

JARDIM DE SANTANA
Obra em concurso

Encontra-se já em fase de concurso a 
obra de Requalificação do Jardim de 
Santana. 
Esta obra que pretende devolver a esta 
zona de Santana um espaço público 
renovado terá um bolsa para entrada 

de um autocarro (disponibilizando 
desta forma a faixa de rodagem), 
um novo abrigo de passageiros, a 
alteração do pavimento, mobiliário 
urbano e iluminação.
Neste “novo jardim” nascerá um 

quiosque com casas-de-banho 
públicas.
A obra deverá iniciar-se no final deste 
ano, ou ínicio de Janeiro de 2010, 
melhorando significativamente este 
aprazível local.

As obras de requalificação da sede 
da Junta de Freguesia do Castelo, 
tiveram o seu início, no dia 21 de Ju-
lho. Nesta 1º fase irá ser reformulada 
toda a zona de atendimento ao pú-
blico e secretaria, que ficam situadas 
no rés-de-chão. Esta 1ª fase tem um 
prazo de execução previsto de 45 
dias,estimando-se a sua conclusão 
para o segundo semestre de Agosto.
Durante este período, o atendimento 
será realizado no piso inferior - cave 
- com o respectivo acesso a ser deslo-
cado para a entrada lateral junto às 
escadas de acesso ao Parque Modelo.
Recorde-se que este investimento 

tem por base uma 
candidatura efec-
tuada pela Junta de 
Freguesia ao “Pro-
grama de Requali-
ficação de Sedes de 
Junta” da CCDR-LVT/
Direcção Geral de Au-
tarquias Locais, sendo co-financiado 
pela Administração Central através 
do PIDDAC, cujo contrato de financia-
mento foi assinado no início de 2009.
Com esta intervenção, para além da 
melhoria das condições de trabalho 
e rentabilização das infraestruturas 

existentes, permite-se dotar a 
sede da Junta de Freguesia de 
mais e melhores funcionalidades 
para o atendimento aos cidadãos. 

conteúdos, e sobretudo que pudesse 
incluir todos os documentos da vida 
da freguesia. 
Se fomos os primeiros a dar o primeiro 
passo... também vamos ser os 
primeiros a dar um passo em frente!

Também ao nível dos equipamentos, 
a Freguesia encontra-se em 
crescimento: o novo Parque Modelo, 
o Jardim de Almoinha e o Parque 
dos Sobreiros são obras que estão, ou 
irão estar, brevemente ao serviço da 
população, suprimindo algumas das 
carências existentes. 
Outra boa noticia é o concurso da 
obra de requalificação do Jardim de 
Santana, que se encontra a decorrer e 
cuja obra se estima finalizar durante o 
primeiro trimestre de 2010.
Para além das acessibilidades e 
saneamento, também no espaço 
público a Freguesia está a inovar...
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CASTELO
SOUNDS
II Encontro de Bandas 
de Sesimbra já mexe

A Junta de Freguesia vai uma vez mais organizar, 
em parceria com a Soundsnack, o CASTELO 
SOUNDS - Encontro de Bandas de Sesimbra, no 
fim-de-semana de 19 e 20 de Setembro, no salão 
da  ACRUTZ - Zambujal.
Com início marcado para as 22h30, o primeiro dia 
do cartaz terá como ponto alto a banda RYSKO, 
com um estilo “rock em português” que já actuou 
em vários pontos do distrito, depois da presença na 
primeira edição. A abrir este primeiro dia, iremos 
novamente ouvir  ON THE ROCKS, a banda mais 
antiga e que nos vai fazer reviver alguns anos. Pelo 
meio voltam os THE OPEN WOUND, num estilo 
mais pesado “metal”, e que prometeram muito na 
primeira edição. O segundo dia inicia com uma 
estreia - BEEBLACK - que tiveram oportunidade de 
tocar duas músicas no ano passado, e certamente 
nos trarão mais pormenores do seu trabalho, 
seguindo-se o “reggae” e “ska” dos já muito 
habituais TRIPLINE, que levam ao rubro a camada 
mais jovem. Para fechar o evento, os cabeças de 
cartaz e sesimbrenses MILLION DOLLAR LIPS, já 
com um trabalho editado -”Lust” e que dispensam 
apresentações.


