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SAUDAÇÃO 
 

35º Aniversário de elevação a Vila 
Ano de Pandemia Covid 19 

 
Congratulamos o Executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo 
por, num ano marcado pela pandemia que nos assolou desde Fevereiro/Março 
de 2020, assinalar o 35 aniversário de elevação de Castanheira do Ribatejo a 
Vila, com as devidas medidas de segurança, onde se pautou o distanciamento 
físico, o uso obrigatório de máscara e a utilização de álcool gel. 
 
Nunca é demais assinalar e enaltecer quem, de uma forma ou de outra, luta 
contra esta pandemia, fazendo com que exista estes pequenos apontamentos, 
ainda que de forma simbólica. 
 
No dia 24 de setembro, o Adro da Igreja vestiu-se de “festa”, para enaltecer data 
tão importante para todos os Castanheirenses. 
 
Estiveram presentes quem julgou ser importante estar para marcar a diferença. 
Estiveram presentes quem se juntou ao Executivo da Junta de Freguesia, para 
assistir ao simbolismo da data. Houve hastear das bandeiras, desta vez de forma 
reduzida: Nacional, Concelho e as duas da Freguesia. 
 
Houve também os discursos de circunstância. 
 
Porque o dia era de festa, entendeu o Executivo, e no nosso ver bem, aproveitar 
a data para presentear as coletividades com um troféu, no nosso entender um 
dos mais conseguidos de sempre e também a concessão de Apoios Financeiros, 
com a assinatura de Protocolos. 
 
Assim, a bancada da CDU da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias 
da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras deseja: 
 
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, ainda que de 
forma simbólica. 
 
Saudar o movimento associativo, as coletividades e instituições participantes 
nestas comemorações; 
 
Saudar o público presente nas atividades durante os dias de festa. 
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Este documento, deverá ser enviado para: 
 
- Todo o Movimento Associativo. 
 
O mesmo deverá:  
- Ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras 
 
 
 

Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 
30 de setembro de 2020 
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