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Mensagem de Natal

Chegámos novamente a mais uma quadra
natalícia. Nesta época festiva as famílias
confraternizam e festejam o natal em paz e alegria.
Melhor do que todos os presentes por baixo da
árvore de natal é a presença de uma família feliz.
Assim, a Junta de Freguesia deseja a todos os
seus conterrâneos um bom Natal e um Próspero Ano
de 2009!

Parque da Rua da Cruz
em Construção

Conforme compromisso assumido perante a população, a Junta de Freguesia em colaboração com o
Governo Regional e

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, está a construir um parque de

estacionamento na Rua da Cruz. A segunda fase dos trabalhos já está concluída (aumento do parque e
demolição da habitação existente), aguardando a Junta de Freguesia apoio da Câmara Municipal para
concluir a obra. Prevê-se a sua conclusão para o 1.º semestre de 2009.
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Festa do Santíssimo
Sacramento

Alguns momentos da Procissão no Domingo
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Festa do Santíssimo
Sacramento

Junta de Freguesia

Representante do Governo Regional e Câmara
Municipal de Vila Franca do Campo

Santa Casa Misericórdia Vila Franca do Campo

Grupo Coral de Água d'Alto

Agrupamento 976 de Água d'Alto

Ensino Secundário
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Festa do Santíssimo
Sacramento

No Mês de Agosto realizaram-se as Festas em honra do Santíssimo Sacramento. Tal como nos
anos anteriores, muitos foram aqueles que participaram nas actividades festivas, dando um colorido
especial à nossa freguesia durante aqueles dias. É de realçar a presença de muitos dos nossos
emigrantes, que este ano, tiveram a oportunidade de regressar à nossa freguesia e matar saudades da
nossa Terra!
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Festa das Vindimas

Decorreu no mês de Setembro a III Edição da Festa das Vindimas. A Junta de Freguesia, tal como
nas edições anteriores, associou-se à organização do evento levado a cabo pelo Grupo de Amigos de
Água d'Alto. Apesar das condições meteorológicas não terem sido favoráveis, as festas decorreram
com normalidade, com a participação de várias centenas
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Festa das Vindimas

de pessoas. Durante três dias foi possível saborear diversos produtos caseiros, com especial relevo para
o chicharro assado na sertã e bolo da sertã. As bifanas, a galinha no churrasco, o vinho doce e de cheiro
assim como as tradicionais malassadas fizeram parte da ementa.
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Junta de Freguesia reúne-se com o
Presidente da Câmara Municipal

No mês de Agosto a Junta de Freguesia reuniu-se com Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca do Campo. Durante a reunião a Junta de Freguesia apresentou as
suas propostas relativamente aos projectos previstos no futuro assim como os do presente. Foi
efectuado um breve balanço das actividades da Junta de Freguesia efectuadas ao longo dos
últimos tempos. O Sr. Presidente da Câmara trocou informações com a Junta de Freguesia no
que diz respeito aos novos investimentos previstos para a freguesia, quer da parte da Câmara
quer de privados. Solicitou, também, a colaboração da Junta de Freguesia para a resolução de
pequenas situações relativas à cedência de pequenos terrenos para a construção de novas vias
de acesso na freguesia.
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Manutenção do Cemitério

Uma das competências da Junta de Freguesia é a manutenção do nosso cemitério.
Durante todo o ano, a limpeza daquele espaço é assegurada por um funcionário desta
edilidade. A atenção para o embelezamento e limpeza daquele espaço é redobrada na antes do
Dia de Todos os Santos .

Limpeza de Ribeiras
No âmbito do protocolo assinado com a
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, a
junta de Freguesia procedeu à limpeza das
nossas ribeiras de modo a garantir uma eficaz
circulação do curso de água. Durante todo o
ano várias foram as intervenções realizadas
em diversas ribeiras e também na orla
marítima.
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Actividades da EB1/JI Francisco de
Medeiros Garoupa
Dia da Alimentação

« Ontem, 16 de Outubro de 2008, foi o Dia Mundial da Alimentação e eu mais a minha turma fomos
festejar para Vila Franca do Campo comer uma sopa no Pavilhão Multiusos. O nome da sopa foi “Sopa
do Costume”.
Também comi outra sopa de outra freguesia. Era sopa de abóbora, mas gostei mais da sopa da
minha escola.
Eu adorei deste dia!»

Micalela Gomes, 8 anos, 3º anoSÃO MARTINHO
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Actividades da EB1/JI Francisco de
Medeiros Garoupa
Dia da Alimentação
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São Martinho
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São Martinho

No mês de Novembro a escola comemorou o Dia de São Martinho através da realização de
inúmeras actividades, as quais foram sendo preparadas ao longo deste 1.º período lectivo.
As turmas foram, ao longo da tarde, apresentando os seus trabalhos e, no final, todos tiveram
oportunidade de comer algumas castanhas,
A Junta de Freguesia, tal como no ano anterior, apoiou esta actividade com a aquisição de 30kg
de castanhas.
Os encarregados de educação compareceram na escola a fim de assistirem às actividades dos
alunos e, também, tiveram a oportunidade de comerem as castanhas na companhia dos seus
educandos.
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EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa
Alunos assistem a um concerto de música

No dia 20/11/2008 os alunos da EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa assistiram a um concerto
promovido pela Orquestra Didáctica da Foco Musical no auditório desta freguesia.
Tratou-se de uma experiência inovadora para sensibilizar as crianças para a música.
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Sede dos Escuteiros:
de um sonho à realidade!

No dia 26 de Outubro de 2008, O Agrupamento de Escuteiros da nossa freguesia , em parceria com
várias entidades locais, procedeu ao lançamento da 1ª pedra da futura sede. A cerimónia contou com a
presença dos vários escuteiros, pais e diversos representantes das forças vivas da freguesia. Esta obra,
há muito esperada, será uma mais valia para o desenvolvimento da actividade escutista. A Junta de
Freguesia associou-se ao evento e apoiará aquela infra-estrutura de modo a que tenha as condições
necessárias ao seu bom funcionamento.
Desejamos, pois, aos seus responsáveis felicidades pela iniciativa e também pelo começo das
obras!
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Junta de Freguesia apoia
Equipa de Futsal
A Junta de Freguesia, no âmbito do seu
Plano Anual de Actividades, apoiou a
constituição de uma equipa de Futsal. O apoio
incluiu a inscrição da equipa no INATEL
através da Associação de Jovens e a
aquisição de um equipamento no valor de 200
euros.
Esta equipa participa no campeonato de
S. Miguel do INATEL.
Na próxima edição publicaremos mais
informação sobre a sua participação no
INATEL.

Idosos viajam no âmbito do INATEL

Um grupo de 19 idosos, da nossa freguesia , partiu para S. Pedro do Sul, no âmbito de uma
candidatura efectuada pela Junta de Freguesia ao Programa Inatel. Esta viagem havia sido divulgada
hás uns meses na nossa igreja e era já com alguma ansiedade que os nossos conterrâneos esperavam
o dia de partida!
A Junta de Freguesia apoiou em 1200 euros esta viagem e ainda em alguns transportes e
actividades a serem realizadas em território continental. Na próxima edição daremos mais informação
sobre esta viagem!
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Iluminação de Natal

Nesta época natalícia a Junta de Freguesia, tal como tem feito desde o inicio do seu mandato,
procedeu à instalação da iluminação de Natal. Esta iluminação constituiu um grande investimento por
parte desta autarquia e que, certamente, irá ser melhorada durante os próximos anos.
A instalação do presépio na EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa, é também, uma das actividades
realizadas pela nossa Junta de Freguesia nesta época de Natal.
Certamente que todos estes adereços só contribuem para um embelezamento desta época
festiva!!
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Mensagem de Natal do
Nosso Pároco
Então é Natal!
Há luzes piscando por todos os lugares.
Pessoas correndo apressadas, cheias de pacotes e embrulhos bonitos.
Listas de presentes enormes, muita comida no frigorifico e bebidas especiais.
Então é Natal! Despedida temporária da escola.
Pessoas nervosas nas filas das caixas electrónicas.
Pessoas aborrecidas nos estacionamentos.
Então é Natal!
A tua lista de presentes está pronta?
Não está faltando alguém?
Jesus aparece na tua lista?
Qual é o teu presente para Ele?
Não, não precisas de te desculpares por te teres esquecido Dele.
Nem precisas de sair correndo para o Parque Atlântico, que vai ficar aberto até à meia-noite.
Nem coloques um prato a mais na tua mesa da Ceia.
Basta que coloques Jesus no teu coração e não te esqueças do seu pedido mais marcante:
Ama o próximo como a ti mesmo!
Por isso, se ainda tens alguma desavença, alguma coisa mal resolvida com qualquer
pessoa, antes de comemorares o Natal, antes de abrires os presentes tão caprichosamente
embrulhados, levanta-te e vá em busca daquele que vai estar ausente nesse Natal.
Levanta-te e procura o teu irmão ofendido, procura o teu amigo magoado.
Procura aquele que tem algo contra ti e perdoa.
Procura aquele que ofendes-te e pede-lhe perdão.
Retira qualquer sombra e mágoa do teu coração.
Mesmo que não aceitem o teu perdão, mesmo que a pessoa não acredite no teu pedido, o
teu coração ficará tranquilo e o presente de JESUS garantido.
Adaptado do Texto de Walter Perazzo por Fátima Rocha
Um Santo e Feliz

Natal para todos

Pe. José Borges
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Informações Paroquiais
Dia 17 a 23 – Preparação da festa ao Menino Jesus. Eucaristia às 19H00.
Dia 17 – Legião de Maria. De manhã visita aos doentes. Lado nascente.
Dia 18 – Romeiros. De manhã visita aos doentes. Lado central.
Dia 19 – Grupo Coral. De manhã visita aos doentes. Lado poente.
Dia 20 – Escuteiros. Às 19H00, reunião para baptismos, na Igreja.
Dia 21 – Grupo "Renascer". A Eucaristia é às 10H30.
Dia 22 – Grupo de Jovens. Celebração Penitencial.
Dia 24 – Missa do Galo às 24H00.
Dia 25 – Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Eucaristia às 10H30. Baptismos.
Dia 28 – Dia da Sagrada Família.
Na Eucaristia das 10H30, todos os casais são convidados a participar para aí
renovarem as promessas matrimoniais.
Dia 31 – Eucaristia de Acção de Graças pelo ano que passou.
“TE DEUM” às 19H00.

Mês de Janeiro
Dia 01 – Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
38º. Dia Mundial da Paz. Eucaristia às 10H30.
Dia 06 – Solenidade da Epifania do Senhor.
Dia 07 – Festa do Baptismo do Senhor.
Primeiro Domingo do Tempo Comum.
Dia 18 – Festa de Santo Amaro e Santo Antão. Mês de Janeiro
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