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Festas Populares do Monte de Caparica

As Festas Populares do Monte de Caparica com organização da Comissão de Festas e da Junta da
União das Freguesias de Caparica e Trafaria, decorreram entre o dia 27 de julho e o dia 4 de agosto
de 2019, com um programa musical diversificado. Entre diversos cantores, subiu ao palco o tão
aguardado Quim Barreiros. No espaço expositivo, deu-se a conhecer o património da nossa
freguesia, o projeto da nossa autarquia – Livros à Solta, e ainda o concurso lançado pela Comissão
Social de Freguesias, “Somos pela Igualdade”.

Manhãs de Verão

Sensibilização ambiental, Rs Amigos do Ambiente

No decorrer do mês de julho, em diversos
espaços sociais da nossa freguesia, na
Caparica (Ringue da Rua do Moinho), na
Trafaria (Largo da República) e na Vila Nova de
Caparica (Ringue de Vila Nova de Caparica), as
“Manhãs de Verão”, no âmbito das férias
escolares, transformaram os diversos
espaços sociais em espaços de cultura, de
brincadeiras, de jogos e de encontros. Mais de
mil crianças e suas famílias saíram mais ricas
depois desta edição, que contou com
espetáculos, sessões de contos, atividades de
sensibilização ambiental, oficinas de música,
pintura, dança, artes plásticas e muito mais.

Recolha de Monos
Durante o primeiro semestre do ano de 2019,
registaram-se 363 pedidos de recolhas,
presencialmente ou por telefone, As duas
viaturas percorreram um total de 19 371 Km e
recolheram:

721.840 Kilos
3.608 Litros

Trabalhos de melhoramento
A equipa do Sector de Obras da Junta fez
várias intervenções nas escolas da nossa
freguesia. Na imagem pintura de muro de
vedação e das casas de banho da Escola
EB1/JI Monte de Caparica nº1 (Escola Branca).

No decorrer do mês de junho, acontecem habitualmente os festejos populares das vilas da
nossa União de Freguesias, que invariavelmente contam com o apoio da nossa autarquia.

Arraial de Vila Nova

Arraial da Caparica

No dia 21 de junho, decorreu no ringue da Vila
Nova de Caparica o habitual arraial , com a
participação e envolvimento de toda a
comunidade educativa e as apresentações do
grupo de Hip Hop da EB1/JI e da Marcha Infantil
da Vila Nova.

No feriado de S. João, 24 de junho, o Parque do
Fróis, encheu de música, luz, cor e carinho, com
centenas de pessoas a aplaudirem as quatro
marchas da freguesia participantes no concurso
concelhio.

Arraial de São Pedro
No dia 28 de junho, decorreu na Trafaria, o
arraial popular de São Pedro , com várias noites
de baile e as apresentações das marchas pelas
ruas da vila e ringue.

Marchas Populares CaparicaeTrafaria2019

A União das Freguesias de Caparica e Trafaria esteve representada com muita força no
desfile na Avenida, com cinco marchas a concurso.

45 anos do 25 de Abril
A cerimónia dos festejos do 45.º aniversário da
Revolução de Abril tiveram lugar no Largo da
República, da vila da Trafaria, com desfile pelas
ruas principais da Trafaria da Fanfarra dos
Bombeiros Voluntários da Trafaria e da Banda da
Sociedade Recreativa Musical Trafariense e entre
outras a intervenção da presidente da Junta da
União das Freguesias de Caparica e Trafaria.

Embaixadores da Saúde Mulheres no Feminino

A vogal Patrícia Brito esteve, em representação
da Junta da União das Freguesias de Caparica e
Trafaria, no encontro «MULHER NO
FEMINISMO», promovido no dia 3 de agosto, no
Edifício do Poder Local, no Feijó, pela
Associação da Mulher Migrante Angolana em
Portugal (Organização da Mulher Angolana),
em parceria com a ACAA.

Nos dias 21 e 22 de abril, os alunos das escolas da
Caparica e da Trafaria participam no 9.º Encontro
dos Embaixadores da Saúde promovido pela
equipa de Intervenção Comunitária (Saúde
Escolar) da UCC Almada e pelo Agrupamento de
Centros de Saúde Almada-Seixal.

Dia da Criança
Crianças em festa pelos
seus direitos
Para celebrar o Dia Mundial da Criança, a
Junta de Freguesia promoveu atividades com
insufláveis, pinturas faciais e animadores em
quatro locais, com a participação de cerca de
1900 crianças.
As atividades tiveram lugar no Parque Urbano
do Monte de Caparica, ringue da Vila Nova de
Caparica, Parque do Fróis (Caparica) e Largo
da República (Trafaria), entre as 9 e as 17
horas e a cada criança foi oferecido um
pequeno lanche em saco de pano e um cantil.
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