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SAUDAÇÃO 

 
 

Comissão de Festas de São João de Castanheira do Ribatejo 

 
Os eleitos da Coligação Democrática Unitária (CDU) da Assembleia de 
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, saúdam a Comissão de 
Festas de São João e também a Junta da União de Freguesias de Castanheira 
do Ribatejo e Cachoeiras, pela forma esforçada, empenhada e ordeira como 
decorreram as Festas de São João 2019.  
 
As mesmas decorreram duma forma geral, do agrado dos habitantes da 
Freguesia e dos muitos forasteiros que continuam a visitar-nos durante os 
festejos em honra de são João Baptista.  
 
Realçamos um pormenor: a crescente participação dos jovens e a maneira 
ordeira como eles se comportaram.  
 
A Comissão de Festas continua de parabéns por continuar teimosamente a 
fazer as festas em de São João Baptista, mesmo com as dificuldades 
financeiras que atingem o comércio.  
 
Um agradecimento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Castanheira do Ribatejo, pela ajuda que deram e o empenho que 
colocaram na prestação das diversas tarefas que lhe foram solicitadas, 
nomeadamente com a constituição da fanfarra em tempo recorde, de 
maneira a que os atos oficiais, como a inauguração das festas, tivesse o 
brilho que todos testemunharam.  
 
Um agradecimento especial à Junta de Freguesia. 
 
Também ela está de parabéns, com o apoio logístico e, desse modo, ajudar 
a Comissão de Festas e o grupo de voluntários: homens, mulheres e jovens 
que dedicaram muito do seu para a organização do evento.  
Deve-se aqui, também, realçar o profissionalismo dos trabalhadores desta 
Autarquia. 
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Documento a ser enviado para:  
- Comissão de Festas de São João.  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo.  
 
O mesmo deverá:  
- Ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 
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