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» Opções Participadas

| Câmara Municipal ouve população da freguesia
A Câmara Municipal de Sesimbra percorreu várias 
localidades da freguesia, em mais uma iniciativa das 
Opções Participadas.  Este ano, atendendo às dificuldades 
financeiras das autarquias, a Câmara Municipal não 
definiu verbas para pequenas intervenções, nem um 
plafond para o projecto. 
No entanto, foram várias as sugestões  dos munícipes 
presentes nos diversos fóruns, que vão ao encontro da 

melhoria da actividade das autarquias, em particular no 
espaço público. A requalificação de abrigos, a limpeza 
urbana, a requalificação da rede viária, uma maior 
celeridade na toponímia, foram agumas das questões 
levantadas, e que poderão ser também algumas delas 
superadas, em parte, com a definitiva implementação 
do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia, a partir de Janeiro próximo.

Sesimbra, por Mário Gomes

» Exposição de Fotografia

Entre os dias 1 e 16 de Outubro, irá 
estar patente, no Espaço Zambujal, 
uma exposição de fotografia, 
intitulada “Sesimbra” do fotógrafo Mário Gomes. 
Mário Gomes, nasceu a 18 Novembro de 1977 
encontrou desde 2006 na fotografia uma paixão, 
emoção e satisfação em cada disparo da sua câmera 
fotográfica. 
O que move é o prazer inexplicável que sente ao 
observar uma foto que sabe ter sido registada por si e 
a recordação e sentimento do momento do registo.
Uma fotografia é um momento único em que nunca 
mais  pode ser registado da mesma forma. 

Vá ao teatro com a Junta de Freguesia
» Cultura

A Junta de Freguesia do 
Castelo vai promover 
mais uma saída de 
carácter cultural. Desta 
vez a visita é ao Casino 
do Estoril, para assistir à 
peça “FADO, HISTÓRIA 

DE UM POVO”, de Filipe La Féria, no próximo dia 27 de 
Outubro, pelas 21h30. A saída está prevista para as 
19h30, junto à sede da Junta de Freguesia.
As inscrições deverão ser efectuadas na Junta de 
Freguesia até ao dia 15 de Outubro, e os bilhetes têm 
o custo de 30,00€.
Não falte!   



Comissão Social Inter-Freguesias já foi constituída
» Solidariedade

Foi formalmente constituída a Comissão Social Inter-Freguesias de Castelo 
e Santiago. 
Após alguns anos constituidas independentemente, os parceiros das 
antigas CSF do Castelo e  CSF de Santiago, entretanto extintas, aprovaram 
por unanimidade, no passado dia 7 de Outubro, em plenário realizado no 
Espaço Zambujal, a constituição da CSIF das duas freguesias do concelho  
de Sesimbra.
Este processo visa agilizar e melhorar o funcionamento da Comissão Social, 

composta agora por parceiros oriundos das anteriores CSF, na medida em que a proximidade , bem como a acção de 
vários parceiros tem uma abrangência nas duas freguesias.
Para além da constituição da nova Comissão Social Inter-Freguesias, neste plenário, foi também eleito para a presidência 
Francisco Jesus, presidente da Junta de Freguesia do Castelo, e constítuido o Nucleo Executivo da Comissão, composto 
pelos seguintes elementos:
- Ana Cruz (Junta de Freguesia de Santiago), Sara Almeida (Junta de Freguesia do Castelo), André Brazinha (Centro 
Paroquial do Castelo), Susana Pascoal (Casa do Povo de Sesimbra), Ana Mateus (Cercizimbra), Florindo Paleotes 
(Externato Santa Joana) e Teresa Mayer (Municipe)
A Câmara Municipal de Sesimbra continua a assegurar presença nas reuniões, quer do Núcleo Executivo, quer nos 
Plenários, como mediadora, por forma a que todo o trabalho da CSIF seja articulado com o funcionamento do CLAS 
(Conselho Local de Acção Social)

Junta de Freguesia adquire carrinha de caixa aberta
» Investimento

Para fazer face às cada vez maiores necessidades da da Freguesia, 
nomedamente as resultantes da Delegação de Competências, por 
parte da Câmara Municipal de Sesimbra, bem como outro tipo de 
pequenas intervenções que possa fazer, a Junta de Freguesia 
deliberou, na passada semana a aquisição de uma viatura usada de 
caixa aberta.
É a primeira vez que a Junta de Freguesia irá ter uma viatura com 
estas características e tipologia, proporcionando dessa forma uma melhor resposta ás suas necessidades. 

Aprovadas as candidaturas ao 4º trimestre de 2010
» Associativismo

A Junta de Freguesisa do Castelo, aprovou no passado dia 7 de Outubro, em reunião 
ordinária, as Candidaturas efectuadas pelos Clubes e Associações, para o 4º trimestre 
de 2010, ao abrigo das NAMA (Normas de Apoio ao Movimento Associativo).Todas as 
candidaturas apresentadas mereceram comparticipação por parte da Junta de 
Freguesia: » ACDCotovia (Candidatura na Medida “Aquisição de Material Desportivo  Didáctico”) - Oferta de 6 pares de 
Luvas de Boxe; » APVLS Asas do Sul (Candidatura na Medida “Eventos de Caracter Pontual”) -  Comparticipação 
Financeira de 200,00€; » ACDCotovia (Candidatura na Medida “Infraestruturas”) - Comparticipação financeira de 
200,00€; » Clube de Radiomodelismo de Sesimbra (Candidatura na Medida “Eventos de Caracter Pontual”) - Oferta de 
4 Taças/Troféus
As candidaturas, no âmbito das Norma de Apoio, para o 1º trimestre de 2011, decorrem até ao dia 30 de Dezembro.


