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SAUDAÇÃO 
Festas Em Honra Da Nossa Senhora Da 

Purificação 
 

Nos passados dias 13, 14 e 15 de Setembro de 2019, realizaram-se nas 
Cachoeiras as Festas em Honra de Nossa Senhora da Purificação, organizadas 
pela Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense. 
 
Foi com muito agrado, que a Bancada da C.D.U. viu serem realizadas estas 
Festas que desde 2011, não se realizavam. 
 
Sabemos que esta festa foi feita com muito trabalho da parte de homens e 
mulheres, habitantes das Cachoeiras e elementos da ADRC e que, desde a 
primeira hora, contou com o apoio do Executivo da União de Freguesias de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 
 
De salientar que o Executivo da Junta de Freguesia, desde o início do mandato 
2013-2017, que foi falando e reunindo com elementos da população, de modo a 
que reerguessem a coletividade e que a mesma levasse a efeito, de novo, as 
Festas em honra de Nossa Senhora da Purificação. 
 
Parabenizamos a maneira ordeira e o ambiente festivo com que este evento 
decorreu. 
 
A nossa bancada deseja que esta bela tradição se mantenha e que o interregno 
do passado não volte a acontecer. 
 
Assim, a bancada da CDU da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias 
da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras propõe: 
 
Saudar a Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense, pelo excelente 
trabalho na organização e o Executivo da União de Freguesias de Castanheira 
do Ribatejo e Cachoeiras, pelo apoio prestado na organização deste evento. 
 
Este documento deverá ser enviado para: e Associação Desportiva e Recreativa 
Cachoeirense. e União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 
e Imprensa regional 
 
O mesmo deverá: - Ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 
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