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Troféu da Caparica 2018
No domingo, 18 de Novembro, numa manhã de chuva, 235 atletas de 20 equipas correram com
alegria na edição deste ano do Troféu da Caparica. Publicamos algumas fotos e as tabelas
classificativas. A zona de partidas e meta foi instalada no Largo da Torre, no Monte de Caparica, junto
à sede da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria, que organizou a prova. Com o apoio
da Câmara Municipal de Almada, a competição fez parte do Troféu de Atletismo «Mário Pinto Claro»
(2019). Nesta edição houve, pela primeira vez, um escalão de atletismo adaptado.

Tarde de Fados

Noite de Serenatas

No passado dia 17 de novembro aconteceu, no auditório dos
Bombeiros Voluntários da Trafaria, uma tarde de fados com
Conceição Ribeiro, acompanhada por Tiago Valentim e Nuno
Lourenço (violas) e Pedro Ferreira (guitarra).

No âmbito das comemorações dos 537 anos da Freguesia de
Caparica, decorreu no Clube Recreativo União Raposense, por
iniciativa da Junta da União das Freguesias de Caparica e
Trafaria, em parceria com a anTUNiA (Tuna de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa), uma noite de
serenatas. Pela primeira vez as quatro tunas académicas da
Caparica atuaram num espetáculo conjunto.

Trabalhos nas ruas
Durante o mês de outubro, foi feita a
recuperação de várias placas toponímicas.
Mostramos ainda imagens de outros trabalhos
realizados nas ruas das freguesias.

Aniversário do AE
Miradouro de Alfazina
Festa do 17.º Aniversário do Agrupamento de Escolas do
Miradouro de Alfazina, onde a presidente da Junta transmitiu
uma saudação em nome do Executivo.

Aniversário AOFA
O concerto comemorativo do 26.º Aniversário da AOFA
(Associação de Oficiais das Forças Armadas) realizou-se no
sábado, dia 10, na Sociedade Recreativa Musical
Trafariense. Aberto à participação da população, contou
com a presença da presidente da Junta da União das
Freguesias de Caparica e Trafaria.

Biblioteca da Trafaria –
Espaço Cultural da Junta
Na Biblioteca da Trafaria – Espaço Cultural da Junta,
durante o mês de novembro aconteceu: os habituais
Clube de Leitura e Laboratório de Memórias, a “Biblioteca
Encantada” com o grupo cénico da Incrível Almadense, a
investigação sobre “O que Contam os Objetos?” e várias
visitas de turmas do Agrupamento de Escolas da Trafaria.

Tem um
Talento?
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!
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