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Feira da Bagageira, Artesanato e Velharias

No dia 22 de setembro, por iniciativa da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria,
decorreu no Passeio Ribeirinho da Trafaria, entre as 10 horas e as 18 horas, a «Feira da Bagageira,
Artesanato e Velharias», com a participação de mais de 50 feirantes e várias oficinas com os artesãos
representados. Uma iniciativa a repetir!

Inicio de Época

Comissão Social

No dia 23, no Campo Pepita, no intervalo do primeiro jogo da
nova época da equipa de seniores de futebol masculino (Taça
Joaquim José Sousa Marques, Série D, da Associação de
Futebol de Setúbal), com a U. D. C. Banheirense, realizou-se a
apresentação das equipas do Clube.
A convite do presidente do clube, Nuno Henrique Santos, a
Junta esteve representada pela presidente, Teresa Coelho, e
pelos vogais Luís Barradas, Patrícia Brito e Hélder Lopes.

Foi criada no dia 20 de setembro de 2018 a Comissão Social das
Freguesias de Caparica e Trafaria, numa reunião que contou com
a adesão de instituições locais e movimento associativo.
Neste primeiro momento de trabalho, foi aprovado por
unanimidade o Regulamento da Comissão Social de Freguesias
de Caparica e Trafaria e constituído o seu Núcleo Executivo.

Clube de Futebol da Trafaria

Freguesias de Caparica e Trafaria

Visitas Guiadas com o CAA
Centro de Arqueologia de Almada
Nos sábados 22 e 29 de setembro, por iniciativa da Junta da
União das Freguesias de Caparica e Trafaria com o Centro de
Arqueologia de Almada, aconteceram passeios (visitas
guiadas) pelo património do nossa freguesia. Uma das visitas
na zona de Murfacém, Pêra e Ribeiro e a outra pelo centro
histórico da Trafaria.

Biblioteca da Trafaria –
Espaço Cultural da Junta

Obras nas Escolas

Na Biblioteca da Trafaria – Espaço Cultural da Junta, durante
o mês de setembro aconteceu: a apresentação de livros, a
exibição de filmes, um dos encontros regulares de partilha
de memórias, duas oficinas de construção para todos e uma
oficina sobre as emoções para os mais novos.

No inicio do novo ano letivo, a equipa do Sector de Obras
da Junta fez várias intervenções nas escolas da nossa
freguesia. Na imagem a construção de um muro para
contenção de terras na Escola Centenária nº 3 da Caparica.

Melhoria das nossas Escolas!

Não perca as atividades a decorrer no mês de outubro.
Saiba mais em jf-caparica-trafaria.pt

Tem um Talento?

Monos em números

Envie-nos a sua proposta!
Com o objetivo de divulgar trabalhos artísticos e/ou
artesanais locais, com interesse coletivo, a Junta tem todo
o gosto em receber a sua proposta, individual ou coletiva.
Envie-nos um projeto e faça parte!

Os monos são objetos de grande volume (até 1m³) e
sem utilidade para os seus possuidores.
A Junta disponibiliza um serviço de recolha gratuita de
monos domésticos e aparas de jardim, mediante
marcação nas secretarias da Junta ou por telefone
através da linha Verde (gratuita) 800 205 061.
Durante o mês de setembro, as duas viaturas da Junta,
em 4165 Km percorridos, recolheram:

118 210 Kilos
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