ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

SAUDAÇÃO
33º Aniversário de elevação a vila sob o tema “+ RECICLAGEM, MELHOR AMBIENTE”
No passado fim de semana, de 21 a 24 de setembro, celebrámos o 33º Aniversário da
Elevação de Castanheira do Ribatejo a Vila.
O tema - “+Reciclagem, Melhor Ambiente” - escolhido pela Junta de Freguesia e pelo
movimento associativo, foi demonstrativo da democracia, que um povo conquistou e
que continua a ser posto em prática na nossa freguesia.
Desse modo a Junta de Freguesia, encetou a construção de um vasto programa de
espetáculos para as comemorações, contando com a colaboração e participação das
coletividades e instituições da Freguesia, com os seus utentes, atletas e direções.
A Junta de Freguesia dotou o espaço com todas as condições técnicas, logísticas e físicas
para que o movimento associativo pudesse desenvolver o trabalho nas Tasquinhas e
stands de exposição.
Assim, os Eleitos da bancada da CDU da Assembleia de Freguesia da Freguesia da
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras:
Saúda o Executivo da Freguesia da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras pelo excelente
trabalho na organização deste evento. Este ano, em particular, com um leque de
espetáculos, com especial enfoque, na noite de sábado, que foi de grande aceitação e
proporcionou uma noite excecional, na opinião generalizada da população.
Saúda, especialmente os funcionários da Junta de Freguesia pelo trabalho executado
antes, durante e após as festividades (trabalhos que ainda decorrem). Os mesmos vão
muitas vezes para além das tarefas e das funções que lhes estão atribuídas, mostrandose sempre disponíveis para trabalhos adicionais.
Saúda e felicita todo o movimento associativo - associações, instituições religiosas e
forças de segurança participantes, pelo empenho, disponibilidade, aleada à alegria
demonstrada durante os dias das comemorações.
Saúda toda a população em geral que participou em massa, como habitualmente, nas
comemorações de Elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo, e também, da forma
ordeira como decorreram as Comemorações, não tendo havido por parte das forças de
segurança e de socorro, notas de destaque.
•

Enviar para todos os participantes nas comemorações
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