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SAUDAÇÃO 

TERTÚLIA “O PÁTEO DAS CADELAS” 

 

A Bancada da Coligação Democrática Unitária saúda a Tertúlia “O Páteo das 

Cadelas”, por mais uma iniciativa que mexeu com a nossa União de Freguesias. 

Desta vez, pela realização do 3º Passeio de Pasteleiras, integrado nas 

comemorações do 34º aniversário de elevação a Vila de Castanheira do 

Ribatejo. 

 

A esta atividade juntaram-se pessoas vindas de todo o nosso Concelho, do 

concelho vizinho Alenquer e até do Pinhal Novo, uma freguesia Setubalense. 

Num dedicado ambiente de festa e cordialidade foram recebidos pelas nossas 

gentes, que nos representaram tão bem. 

 

O dia teve o seu início à porta da Tertúlia, junto ao Centro de Saúde da 

Castanheira, passando pela rotunda sul até à Estrada do Apeadeiro, mesmo à 

porta da nossa Estação de Comboios da Castanheira do Ribatejo. Depois, com 

um desvio pela antiga Estrada do Bairro até à Vala do Carregado, onde se 

efetuou uma paragem no nosso parque de merendas. Entre a Estrada Nacional 

e secundárias lá foram até ao Lugar das Quintas e por fim como marco final, o 

recinto do Adro da Igreja, local das comemorações, para o tão desejado almoço 

e desfrutar das Tasquinhas e demais programa. 

 

O esforço realizado pelos membros e simpatizantes desta tertúlia foi enorme. 

Realçamos e agradecemos, essa postura e que, no futuro, continuem a dar vida 

à nossa terra, assim como dá-la a conhecer e elevar cada vez mais a 

hospitalidade e benquerença das nossas gentes.  
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Documento a ser enviado para: - Tertúlia Páteo das Cadelas.  

 

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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