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CONTACTOS ÚTEIS

NATACHA
PATINHA

Junta de Freguesia
de Alcochete
212 341 040/913 644 680

Presidente da Junta
de Freguesia de Alcochete

Câmara Municipal
de Alcochete
212 348 600

Caríssimos fregueses,

U

m ano após a declaração de Pandemia provocada por SarCov2-Covid19 e de um
ano inteiro que mudou a vida de toda a população mundial, as nossas primeiras
palavras de conforto e afeto vão para todos aqueles que perderam um ente querido.
A todos aqueles que ficaram doentes, mas recuperaram com ou sem sequelas, os
que ainda se encontram doentes, os que ficaram ou que se encontram confinados,
isolados dos seus familiares mais próximos ou aqueles que se vêm confrontados
com atrasos em consultas, tratamentos ou cirurgias provocadas pelas “ondas de
choque” da Pandemia, dizemos “Coragem”.
Na certeza de que os dias passados não foram bons, certo é que a esperança renasceu com a chegada das vacinas para o vírus e que já se encontram a ser administradas à nossa população.
Avista-se assim uma luz ao fundo do túnel de que nos próximos meses possamos
voltar a uma certa normalidade.
Que possamos retomar a vida em sociedade, que o distanciamento físico não signifique distanciamento social e que tal regresso possa significar uma retoma na esperança de mais emprego, melhores condições de saúde e melhores condições de vida.
O ano de 2021 será ainda um ano de enormes dificuldades para todos nós, sendo
que os investimentos e atividades previstos pela Junta de Freguesia terão de ser,
permanentemente, conciliados com as necessidades do nosso movimento associativo e de quem carece de apoio social.
Os serviços e os funcionários da Junta de Freguesia estiveram e estarão sempre
disponíveis para o atendimento de todas as questões que necessite e esperamos retomar as atividades lúdicas e desportivas da Junta de Freguesia logo que possível
e com toda a segurança.
Até lá, continuemos o esforço de adotar o comportamento mais adequado à segurança individual e coletiva que nos permitirá certamente retomar a vida em sociedade em segurança.
Continuamos e continuaremos consigo!
Votos de confiança e de saúde!
Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Alcochete,
A Presidente
Natacha Patinha

Gabinete de Inserção
Profissional da Junta
de Freguesia de Alcochete
960 089 442
gip.jfa@gmail.com
GNR – Guarda Nacional
Republicana
217 657 600
Bombeiros Voluntários
de Alcochete
212 340 229
Centro de Saúde
de Alcochete
212 349 320
Farmácia Nunes
Alcochete
212 341 562
Farmácia Cavaquinha
Alcochete
212 348 350
Centro Comunitário
Cais do Sal
212 340 380
Gabinete de Atendimento
a Beneficiários de RSI
912 329 677
Santa Casa
da Misericórdia
de Alcochete
212 340 120
Fundação João
Gonçalves Júnior
212340247
Mais contactos úteis em
https://www.freguesiadealcochete.pt/freguesia/contactos-uteis

RUA RUY DE SOUSA VINAGRE | 2890-017 ALCOCHETE
T. 212 341 040 | E. geral@freguesiadealcochete.pt

E-mail da Assembleia de Freguesia: assembleiafreguesiaalcochete@gmail.com
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ORÇAMENTO PARA 2021 APROVADO
EM ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
A JUNTA DE FREGUESIA de Alcochete, aprovou, em Assembleia de Freguesia, no mês de Dezembro 2020, o seu
orçamento no valor de 280.369,97€,
plano plurianual de investimentos e plano de atividades para o ano de 2021.
Um ano que será certamente marcado
pela Pandemia mas no qual o movimento associativo, as IPSS's da Freguesia (Santa Casa da Misericórdia e Fundação João Gonçalves Júnior), a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e a população
em geral poderá contar com o apoio
financeiro e social por parte da Junta.
Os empresários locais e os desempregados poderão continuar a contar com
o apoio por parte do Gabinete de Inserção Social.
Para a Fonte da Senhora, que já beneficiou da colocação de quatro equipamentos de ginástica localizados no parque
infantil, está prevista a substituição de
abrigos de passageiros e pintura do parque de merendas. Para o Passil, que já
foi alvo de intervenção da Junta com a
substituição de bebedouro e de papeleiras, reparação de bancos e pintura da
bancada em frente ao palco, muretes e
floreiras, prevê-se para 2021 a requalificação do espaço térreo na Praça do
Rancho Folclórico, que se encontra
atualmente em fase técnica, de proje-

to, com o apoio da Câmara Municipal.
Em Alcochete, será retomado o rebaixo de passeios e pintura de passadeiras de forma a melhorar a segurança e
mobilidade dos cidadãos.
Está ainda prevista a criação de um
Banco de Ajudas Técnicas, o apoio ao
comércio local e a divulgação da gastronomia tradicional alcochetana, com
a rubrica semanal, divulgada no site
institucional da Junta e redes sociais,
"Sabores de Alcochete". Será mantido
o apoio aos estudantes da freguesia
com a impressão de fotocópias, fornecimento de álcool gel e disponibilização dos computadores existentes na
sala de informática.
Logo que possível serão retomados os
eventos ao ar livre, nomeadamente, a

Feira do Livro Usado Itinerante, o Cinema ao Ar Livre e os ateliers de artes
decorativas de Alcochete e da Fonte da
Senhora, os Cursos de Costura, Arraiolos, Informática em Alcochete e Passil,
a Zumba, o Yoga e o Dance Kids.
Sempre na expectativa da prestação
de um serviço público de excelência, o
Executivo da Junta de Freguesia de Alcochete e os seus funcionários estarão
sempre disponíveis para responder às
necessidades dos seus fregueses e ajudar em tudo o que for necessário.
Consulte no site da Junta de Freguesia
de Alcochete a documentação referente às sessões da Assembleia de Freguesia, através do Link:
https://www.freguesiadealcochete.pt/
assembleia/documentos

APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOCHTE
A Junta de Freguesia de Alcochete deliberou a atribuição de
um apoio financeiro extraordinário, destinado aos Bombeiros
Voluntários de Alcochete, no valor de 2.000,00€.
Homens e Mulheres da "linha da frente" da Pandemia que
assola o Mundo, não sendo a freguesia de Alcochete, naturalmente, uma exceção. A verba ajudará assim a fazer face ao
aumento dos custos desta entidade com material de equipamento de proteção individual.
O apoio agora atribuído complementa o apoio anual de
12.000,00€ concedido pela Junta de Freguesia ao abrigo do
Protocolo assinado entre as duas entidades.
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OBRAS
DE MELHORAMENTO
NO EDIFICADO DA JUNTA
Com vista a contribuir para
a melhoria das condições
de trabalho dos trabalhadores
da Junta de Freguesia
e, simultaneamente, conservar
o edificado da Junta,
encontram-se a decorrer
as obras de melhoramento
do WC dos funcionários, sito
no edifício sede da Junta.
Esta obra será seguida de uma
outra que consistirá na criação
de um espaço de copa.
Pretende-se assim criar
no interior do edifício sede
da Junta, um espaço de refeição/
lazer onde os funcionários
poderão usufruir dos seus
momentos de pausa.
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ENTREGA DE ROUPAS
PARA CRIANÇAS E ADULTOS
NA GNR DO MONTIJO
CONTRIBUINDO para um Natal mais
solidário e no âmbito do projeto solidário de Natal do Comando Territorial de
Setúbal, a Junta de Freguesia de Alcochete entregou no Destacamento do
Montijo da GNR uma quantidade considerável de roupas para criança e adultos e diversos brinquedos.
Uma força de segurança da linha da
frente nesta Pandemia a vários níveis e
que, com os bens angariados, irá certamente ajudar todos aqueles que sejam
sinalizados nas carências identificadas.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

ENTREGA DE ROUPA DE CRIANÇA
À LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DO BARREIRO
Na sequência da campanha solidária levada a cabo pela Junta de Freguesia de Alcochete de angariação de roupa de criança, foi entregue à Liga dos Amigos do Hospital do Barreiro –
CHBM, Instituição de Solidariedade Social e Hospital onde
funciona o serviço de obstetrícia e maternidade, diversas roupas para bebés, malas de maternidade e uma banheira.
A Junta de Freguesia foi gentilmente recebida nas instalações da Liga dos Amigos, sitas no Hospital do Barreiro, pela
sua presidente Maria Leonor Castro e enfermeiras de serviço
e teve oportunidade de conhecer o espaço e ficar a conhecer
algumas das necessidades da Liga e de crianças e famílias a
quem prestam apoio.
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LEMBRANÇA DE NATAL
PARA OS ALUNOS DA FREGUESIA

"LEITURAS EM LINHA"
Natacha Patinha, Presidente
da Junta de Freguesia de Alcochete,
participou no "Leituras em Linha",
via página de Facebook, no dia 11
de Março, dia dedicado à Poesia.
Uma atividade de Leitura da Rede
de Bibliotecas de Alcochete.
Na procura de esperança por dias
melhores no futuro, depois
da Pandemia, a escolha foi para
"Recomeça" de Miguel Torga.

A JUNTA DE FREGUESIA procedeu
à entrega das lembranças de Natal
para os alunos do Jardim de Infância e
Ensino Básico da Freguesia.
Num ano em que devido à pandemia não
se realizaram as habituais festas de
Natal das escolas, a Junta de Freguesia teve a colaboração das associações
de pais e encarregados de educação das

Escolas do Monte Novo, da Escola do
Valbom e da Escola da Restauração
que procederam à entrega dos presentes, este ano canetas do Pai Natal, a
todos as crianças. Também na Escola
do Passil os presentes foram entregues.
Uma lembrança de Natal de forma a
proporcionar momentos de alegria aos
meninos da Freguesia.

SOLIDARIEDADE

JUNTA ASSOCIA-SE A CAMPANHA SOLIDÁRIA
DA APEE DA ESCOLA DA RESTAURAÇÃO

CAMPANHA «ESTE NATAL
APOIE O COMÉRCIO LOCAL»
A Junta de Freguesia de Alcochete,
solidária com os comerciantes
locais da freguesia, lançou o apelo
à população para que no Natal
descobrissem as lojas e os
comerciantes locais e que
comprassem em segurança,
ajudando a economia local. Para
o efeito foram distribuídos
cartazes pelos estabelecimentos
e publicadas fotografias
das fachadas dos mesmos
de forma a ajudar na divulgação.

As circunstâncias atípicas, provocadas pela pandemia, que vivemos
impuseram e impõem ainda o reforço da solidariedade.
Multiplicaram-se as campanhas solidárias com a chegada da época natalícia.
Sensível a esta problemática, a Junta de Freguesia de Alcochete não
deixou de responder afirmativamente ao desafio lançado pela Associação
de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Restauração: No Natal
passado foram as crianças quem entregou bens alimentares não perecíveis,
que foram depositados na árvore de Natal da Junta e, mais tarde, entregues
a quem deles mais necessitou. Não faltou a ajuda da mascote da Junta,
a "Fogacinha", na recolha e entrega dos alimentos. Foram entregues
canetas de Pai Natal, uma pequena lembrança da Junta a todas as crianças
do Jardim de Infância e do ensino básico das escolas da freguesia.
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JUNTA DELIBERA APOIO FINANCEIRO
À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
NUMA ALTURA em que a Santa Casa
da Misericórdia de Alcochete atravessa
um período bastante difícil, quer em
termos de auxílio no apoio aos mais carenciados com alimentação confecionada, quer com a aquisição de quantidades consideráveis de equipamento de
proteção individual, de forma a proteger
utentes e funcionários da infeção provocada por Covid-19, a Junta de Freguesia
de Alcochete deliberou, na sua última
reunião, conceder um apoio financeiro a
esta instituição no valor de 2.000,00€.
Uma instituição que merece toda a
atenção e ajuda por parte da comunidade pelo importante serviço e ajuda que
presta aos mais carenciados e aos mais
idosos.

SOLIDARIEDADE

JUNTA COLABORA COM A PARÓQUIA
NA RECOLHA BENS ALIMENTARES
VISITA
DA FOGACINHA
À ESCOLA
DA RESTAURAÇÃO
A Fogacinha esteve, em nome
da Junta de Freguesia
de Alcochete, a presentear
as crianças da Escola Básica
da Restauração e recolher
os bens angariados pela
comunidade, que foram
entregues na Santa Casa
da Misericórdia de Alcochete.
Um agradecimento a todos
os encarregados de educação
que contribuíram para a iniciativa
do Dezembro Solidário.

Numa altura em que a crise sanitária afeta cada vez mais famílias,
muitas vêm-se forçadas a recorrer aos apoios sociais para alimentação,
nomeadamente, ao apoio que é prestado à população na Paróquia
de Alcochete.
Perante esta situação a Junta de Freguesia, apelou à entrega de bens
alimentares não perecíveis na Junta, para serem posteriormente entregues
no Centro Paroquial.
A campanha continua a decorrer sendo que, se não puder deslocar-se para
entregar os alimentos, contacte-nos, que nós iremos recolhe-lhos.
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DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

PRIMEIRA FEIRA DO LIVRO USADO
ITINERANTE DA FREGUESIA
NO DIA 26 de setembro teve lugar, durante todo o dia, no Jardim do Rossio,
a Primeira Feira do Livro Itinerante organizada pela Junta de Freguesia de
Alcochete com o apoio da Escola Comunitária de Alcochete.
Uma feira em que consistiu na troca de
livros de temas variados por géneros
alimentares, a serem entregues a ins-

tituições particulares de solidariedade
social (IPSS) da freguesia de forma a
ajudar na resposta social que as mesmas dão a situações de carências alimentares.
Nesta edição, a Junta de Freguesia procedeu à entrega dos bens alimentares
angariados à Santa Casa da Misericórdia de Alcochete.

Este ano a Junta de Freguesia
de Alcochete assinalou com um vídeo
o Dia 8 de Março, Dia Internacional
da Mulher.
Uma homenagem a todas as
Mulheres mas também a todas
aquelas que nos anos anteriores
colaboraram com a Junta na entrega
de flores na rua, assinalando
o Dia Internacional da Mulher.
O vídeo, que se encontra disponível
no site e redes sociais da Junta
de Freguesia, teve os contributos
da Escola Comunitária de Alcochete
e do Movimento Democrático
das Mulheres.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOCHETE

APOIO FINANCEIRO
DE 2500€ À FUNDAÇÃO
JOÃO GONÇALVES JÚNIOR

A Junta de Freguesia de Alcochete
deliberou a atribuição de um apoio
financeiro à Fundação João
Gonçalves Júnior, Instituição
Particular de Solidariedade Social
da Freguesia, no valor de 2.500,00€.
Uma instituição com décadas
de existência cujo prestígio e mérito
reconhecidos fazem dela um exemplo
na resposta social que presta
à comunidade nas valências
de creche, pré-escolar e CATL.
Desempenha ainda um papel
na identificação de situações sociais
que carecem de intervenção a vários
níveis trabalhando em cooperação
com várias entidades.

JUNTA OFERECEU CASTANHAS
A IDOSOS E FUNCIONÁRIOS

Na impossibilidade de realizar uma atividade própria para festejar
o São Martinho, no dia 11 de Novembro, a Junta de Freguesia
de Alcochete decidiu oferecer à Santa Casa da Misericórdia de Alcochete
castanhas assadas.
No portão da entrada da instituição esteve presente o assador
de castanhas e a senhora Provedora Manuela Boieiro que gentilmente
recebeu a Presidente Natacha Patinha e Paulo Ribeiro do executivo
da Junta, a qual, em nome da instituição agradeceu o gesto.
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JUNTA DE FREGUESIA
PROMOVE BANCO
DE AJUDAS TÉCNICAS

A Junta de Freguesia
de Alcochete terá disponível,
muito em breve, um Banco
de Ajudas Técnicas.
Um serviço destinado a facilitar
a vida das pessoas que
se encontrem em situação
de dependência física
temporária, cujo estado
de saúde imponha a utilização
de equipamentos como
cadeiras de rodas, muletas,
andarilhos, etc.
Os equipamentos serão cedidos,
por empréstimo gratuito
e temporário, aos cidadãos que
residam e estejam recenseados
na freguesia de Alcochete
e sejam portadores
de incapacidade temporária por
motivos de perda de autonomia
clinicamente comprovada.
Qualquer entidade individual
ou coletiva pode fazer doações
de equipamento que já não
precisa ao Banco de Ajudas
Técnicas da Junta de Freguesia
de Alcochete. O material
entregue será inventariado
e incorporado na lista
disponibilizada publicamente.
Ajude-nos a ajudar! Vai ver que
não dói!

CAMPANHA SOLIDÁRIA – RECOLHA
DE ALIMENTOS PARA CÃES E GATOS
TENDO em conta que dia 4 de Outubro assinalou-se o Dia Mundial do Animal, a
Junta de Freguesia, solidária com todas as Associações da Freguesia que se
dedicam ao apoio e tratamento de animais abandonados, retomou a sua
campanha de angariação de alimentos para animais, com vista a ajudar os
animais que mais precisam.
A campanha decorreu até dia 31 de Dezembro, onde os bens foram entregues na
Junta de Freguesia dentro do seu horário normal de funcionamento.

ESTE NATAL ADOTE UM ANIMAL!

A Junta de Freguesia de Alcochete em colaboração com a Associação
"Os Canitos", divulgou semanalmente, na página de Facebook da Junta
de Freguesia e até ao Natal, os animais que estavam para adoção.
Sob o lema "Este Natal adote um animal!" procuramos encontrar famílias
responsáveis que pudesses dar a estes animais um lar e todos os cuidados
necessários a uma vida condigna e feliz!
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INVESTIMENTOS DA JUNTA
NA FONTE DA SENHORA
INVESTIR na Fonte da Senhora tem
sido, ao longo do tempo, uma prioridade da Junta de Freguesia.
O investimento mais recente traduziu-se na aquisição de quatro equipamentos de ginástica localizados no espaço
do parque infantil, recentemente requalificado pelo Município.
A par dos investimentos já realizados no
edifício da Junta na Fonte, nomeadamente pinturas e requalificação dos WC's,
foi adquirida uma passadeira de ginástica para a ginástica sénior, sendo ainda intenção da Junta, no decorrer do presente ano, proceder à pintura do Parque de Merendas e substituir os atuais
abrigos de passageiros por abrigos novos.

JUNTA DE FREGUESIA MANTÉM
APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Foto: Paula Correia

Num ano que continua a ser marcado pela Pandemia, a qual não permitiu
os tradicionais festejos do 15 de janeiro e a celebração de outros eventos já
agendados por diversas coletividades, a Junta de Freguesia de Alcochete
manteve os habituais apoios ao movimento associativo.
Deliberou-se, como habitualmente, a atribuição do valor de 1.500,00€ para
a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 por ocasião do seu aniversário,
destinado à ajuda na aquisição de um instrumento musical. Foi também
deliberado um apoio no valor de 1.500,00€ para o Grupo Desportivo
Alcochetense para ajuda na aquisição dos bancos de suplentes. Ambas as
coletividades beneficiam ainda de uma ajuda mensal no valor de 600,00€
ao abrigo de Protocolos assinados que lhes permite fazer face às despesas
mensais com a escola de música e atletas em formação. Mantem ainda em vigor
o protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete
através do qual é concedido apoio no valor de 1.000,00€ mensais, bem como
o Protocolo com o Grupo Desportivo da Barroca d'Alva no valor de 300,00€.
A Junta de Freguesia manterá ao longo do ano o apoio ao movimento associativo,
que sabemos ser de extrema importância, numa altura em que todos
se ressentem com a crise pandémica.

AUXÍLIO À MARCAÇÃO
ONLINE DOS SERVIÇOS
DE FINANÇAS E REGISTO
CIVIL

A Junta de Freguesia de Alcochete
encontra-se a prestar auxílio
a todos aqueles que não
conseguem ou não sabem como
fazer uma marcação online para
os serviços de finanças ou para
a conservatória do registo civil.
A ajuda prestada vem na
sequência do encerramento
daqueles serviços ao público em
geral, realizando os atendimentos
apenas mediante agendamento
prévio.
Para mais informações contacte
a Junta de Freguesia.
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ATENDIMENTO
E ESCLARECIMENTO
DE DÚVIDAS A VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E BULLYING

No primeiro dia útil de cada mês,
entre as 14h00 e as 15h00, na
sede da Junta de Freguesia, sem
necessidade de marcação prévia,
está disponível o serviço jurídico
de atendimento e esclarecimento
de dúvidas a vítimas de violência
doméstica e bullying. O serviço
teve início em fevereiro e é gratuito.
Pratica o crime de violência
doméstica quem infligir maus
tratos físicos ou psíquicos, uma
ou várias vezes, sobre cônjuge ou
ex-cônjuge, unido/a de facto ou
ex-unido/a de facto, namorado/a
ou ex-namorado/a ou progenitor
de descendente comum em 1.º
grau, quer haja ou não coabitação.
Também pratica o crime de
violência doméstica quem infligir
maus tratos físicos ou psíquicos,
uma ou várias vezes, sobre pessoa
particularmente indefesa em
razão da idade, deficiência, doença,
gravidez ou dependência económica,
desde que com ela coabite.
O bullying é uma forma de violência
contínua que acontece entre
colegas da mesma turma, da
mesma escola ou entre pessoas
que tenham alguma característica
em comum (por exemplo: terem
mais ou menos a mesma idade;
estudarem no mesmo sítio).

«SABORES DE ALCOCHETE»
PROMOVE RECEITAS
TRADICIONAIS ALCOCHETANAS
A JUNTA de Freguesia de Alcochete, com o objetivo de dar a conhecer à população as receitas tradicionais de Alcochete, lançou a atividade «Sabores de
Alcochete». Desde o dia 19 de Fevereiro, todas as sextas-feiras, é lançado no site
e redes sociais da Junta um vídeo com a execução de uma receita típica de Alcochete.
Aproveitando esta altura de Pandemia que a todos obriga a um confinamento,
esperamos que através do mote «fique em casa», possa assim aproveitar o tempo para conhecer e confecionar as receitas tradicionais alcochetanas.
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FESTAS
DO BARRETE VERDE
E DAS SALINAS 2020

JUNTA ESTEVE PRESENTE
NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA
DA ATALAIA 2020
A CONVITE do Santuário de Nossa Senhora da Atalaia, na pessoa do senhor
Padre Miguel d'Aguiar, a Presidente da
Junta, Natacha Patinha, esteve presente na Santa Missa do Domingo da Festa Grande, que decorreu no Adro do Santuário, Missa que foi presidida pelo senhor Bispo de Setúbal D. José Ornelas.
A Missa encontrava-se integrada na programação religiosa da Festa Grande –

Festas de Nossa Senhora da Atalaia,
que, devido à atual situação de pandemia, não contou com a habitual procissão de Domingo com passagem pelo
altar da Fonte da Senhora.
Uma Missa que contou com medidas
sanitárias de segurança decorrentes
da Pandemia e onde foi passada aos
presentes uma mensagem de confiança e esperança no futuro.

VERÃO EM ALCOCHETE
COM "CINEMA AO AR LIVRE"

Em agosto, na Praceta dos Flamingos, e em setembro na Praça do Rancho
Folclórico do Passil, decorreu a atividade de Verão da Junta de Freguesia
"Cinema ao Ar Livre". A atividade decorreu nos dois locais com medidas
de segurança sanitárias derivadas da situação de Pandemia em que vivemos
tendo os participantes cumprido as regras impostas de uso de máscara,
colocação de álcool gel, medição da temperatura e distanciamento social.
As duas comédias «A Mãe é que Sabe» e a «A Gaiola Dourada» foram
assistidas por dezenas de pessoas que puderam assim, num ambiente
descontraído, usufruir da atividade.
Este ano está previsto a realização de três sessões de cinema ao ar livre, em
locais e datas ainda por definir e contará, uma vez mais, com as necessárias
medidas de segurança sanitária.

Em 2020, num ano
absolutamente atípico, o mês
de Agosto chegou ao fim sem
as tradicionais Festas do Barrete
Verde e das Salinas, que
se deixasse, contudo, de assinalar
a sua existência.
Num ato simbólico de início das
Festas, no dia 7 de agosto, na Rua
José André dos Santos,
o Aposento do Barrete Verde
tocou o Fado do Barrete Verde
e no final ouviram-se palmas.
A feira do Toiro-Toiro também
se realizou e, em cumprimento
das regras sanitárias, teve lugar
no dia 8 de agosto, o tradicional
Concurso de Ganadarias com
as pegas a cargo do Grupo
de Forcados Amadores.
No dia 14 de agosto teve lugar
a corrida de toiros comemorativa
do 55.º aniversário do GFA do
Aposento do Barrete Verde. Para
assinalar a passagem da data foi
pela Junta oferecido uma salva
em vidro e um ramo de flores
com a imagem de um Barrete
Verde. A entrega das ofertas foi
feita em Praça, antes do início
do espetáculo pela Presidente
da Junta, Natacha Patinha
ao cabo dos forcados do Barrete
Verde, Marcelo Lóia.

www.freguesiadealcochete.pt

SERVIÇO DO BANCO
DE AJUDAS TÉCNICAS
VAI VER
QUE NÃO
DOI!

AJUDE-NOS COM:
Andarilhos;
Cadeira de rodas;
Carrinhos de bebe;
Cama articulada;
Cama eléctrica;
Canadianas;
Grades laterais;
Muletas axilares;
Suportes de soro;
Tripé.
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Rua Ruy de Sousa Vinagre, 2890-017 Alcochete
Telefone: 212 341 040 | E-mail: geral@freguesiadealcochete.pt
Facebook: www.facebook.com/jfalcochete | Instagram: www.instagram.com/jfalcochete | Twitter: twitter.com/jfalcochete

