ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

SAUDAÇÃO
A Todo o Movimento Associativo e Atividades
realizadas no ano de 2019.
A Bancada da CDU saúda todo o Movimento Associativo, a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pelas atividades desenvolvidas durante o
ano de 2019 em toda a nossa União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras.
Por toda a Freguesia foram realizadas festas populares, angariações de fundos por
instituições a favor de causas nobres, etc. O desenvolvimento destas atividades, foram
uma mais valia na ligação da população entre si e também das gentes à terra.
O bem receber, a simpatia, faz com que, cada vez sejamos mais visitados não só pela
população da freguesia, mas também por “forasteiros” para as atividades culturais e
recreativas. Nesse sentido só temos a agradecer, motivar-nos e motivar os “forasteiros”
que assim continue e até com mais força.
As parcerias com todo o Movimento Associativo continuam a ser uma decisão essencial!
É uma partilha de tarefas, de conhecimentos de equipamentos e vontades. É com este
sentimento e entendimento que se constrói e se fortalece um Movimento Associativo
mais unido e uma população mais ligada. Assim se criam raízes!
Foi efetivamente um ano muito preenchido!
Enaltecemos a ajuda imprescindível, que a Junta de Freguesia deu, dá e dará, para a
realização destas atividades, assim como a atividade desenvolvida pela GNR que mais
uma vez está de parabéns.
O presente documento deverá ser enviado para:
• Todo o Movimento Associativo (Associações culturais e recreativas, etc..);
•

Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;

•

Guarda Nacional Republicana (GNR – Castanheira do Ribatejo e Comando)

•

Ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras e opcionalmente nas redes sociais.
Castanheira do Ribatejo, 18 de dezembro de 2019
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