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SAUDAÇÃO 
34º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A VILA SOB O TEMA: “O TEJO... E AS SUAS 

GENTES” 

 

Realçamos o companheirismo e o espírito de entreajuda que existiu entre todos 

os participantes do movimento associativo e o executivo da Junta de Freguesia. 

Todos sabemos que o Sábado foi um dia complicado pelas condições 

atmosféricas. Todos temiam pelo pior e que não conseguissem realizar os 

objetivos propostos. Contudo, quando se percebeu, ao fim do dia, que se 

conseguia continuar a nossa festa, todos se uniram e o resultado foi 

extraordinário. 

 

A finalizar a festa houve lugar para as lembranças e os agradecimentos e foi 

muito gratificante perceber que o Movimento Associativo estava muito contente 

com o trabalho realizado pela Junta de Freguesia, visto que o expressaram 

publicamente e de forma muito emotiva. 

 

Assim, a bancada da CDU da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias 

da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras delibera: 

 

Saudar o Executivo da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras pelo excelente trabalho na organização, e aos seus funcionários 

como elementos essenciais para a boa execução deste evento; 

 

Saudar o movimento associativo, as coletividades e instituições participantes 

nestas comemorações; 

 

Saudar os intervenientes nas atividades durante os dias de festa. 

 

http://www.jf-castanheiraribatejo.pt/
mailto:assemb_freguesia@jf-castanheiraribatejo.pt


ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 
 

 

 

Rua D. António de Ataíde, 63  2600-607 Castanheira do Ribatejo 
Telefone: 263 299 747  Fax: 263 299 401 
Sítio: www.jf-castanheiraribatejo.pt               E-mail: assemb_freguesia@jf-castanheiraribatejo.pt 
 

O documento deverá ser enviado para: - Todo o Movimento Associativo e 

intervenientes da festa que se julguem por convenientes; 

 

O mesmo deverá ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de 

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 

 

Castanheira do Ribatejo, 30 de setembro de 2019 
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