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As Janeiras estão na rua

A
Associação
Desportiva, Cultural e
Social de Subportela
( A D C SS ) d e s e j a a
todos os seus sócios,
apoiantes, leitores e
colaboradores do
Arauto de Roques, um
Ano 2011 cheio de
coisas
boas,
momentos muito bons
c o m a m o r, p a z e
felicidade.

Moche Tmn

Se ainda não tens o
cartão
moche
aproveita rapidamente
esta regalia que a
associação te oferece
até 31 de Janeiro.
Os cartões moche, de
distribuição gratuita
têm um tarifário da
TMN particularmente
atraente e competitivo
com descontos especiais e comunicações
gratuitas
entre
utilizadores do produto,
o f e r t a d a p r i m e i ra
mensalidade
e
possibilidade de pedir
portabilidade de
número de outras redes
e de números TMN.

O Grupo de Janeiras da
Associação Desportiva
Cultural e Social de Subportela (ADCSS) já está na
rua. Para além do divertimento, um dos objectivos
da campanha é o mesmo
ano após ano: preservar e
dar continuidade à tradição
do cantar das Janeiras.
O grupo iniciou as
cantadas a 26 de Dezembro
no Lugar do Monte para vir
terminar no Lugar da
Lomba. As intempéries
parecem também já fazer

parte da tradição. Tem sido
debaixo de chuva, geada e
frio que o agrupamento tem
actuado. É ao som do toque
dos
instrumentos
tradicionais
nesta
actividade, que se entoam
lindas cantigas tradicionais
referentes às Janeiras,
escolhidas para alegrar e
aquecer todos aqueles que
as queiram escutar.
Desde já, a Associação
pede a máxima recepção
por parte de todos os
paroquianos e se possível,

generosidade nas ofertas.
Porque o grande objectivo
das tradicionais janeiras na
nossa freguesia, é a
angariação de fundos para
terminar a construção da
Sede da Associação.
Importa referir a urgência
em abrir as portas da Sede
para iniciar as actividades
para lá previstas, e dar
melhores condições às
existentes. Fica aqui o nosso
agradecimento pelas ofertas
já recebidas e pelas que
esperamos ainda receber.

Sede da Associação
Obras não podem parar.
Para grandes obras, grandes trabalhos. E a
nossa Associação não é excepção. Os contratos
relativos à empreitada e permuta, cujos
trabalhos deviam findar em 2010, foram
cumpridos. No que concerne aos alinhos
exteriores, um compromisso entre a Junta de
Freguesia e a Associação, vai permitir a sua
execução no prazo acordado. E aqui se coloca
uma grande e pertinente questão:
Continuação na pág. 4
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Associativismo Jovem e República
No Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa (ISCTE),
em Lisboa, decorreu no passado dia
29 de Outubro o seminário
organizado em parceria pelo IPJ 
Instituto Português da Juventude, o
CNJ  Conselho Nacional da
Juventude e a FNAJ  Federação
Nacional de Associações Juvenis,
dedicado à temática da relação entre
o Associativismo Jovem e a República,
integrado nas comemorações do
Centenário.
O seminário, que integrou as
actividades mensais do Ano
Internacional da Juventude, assumiu
uma expressão de participação
bastante significativa, tendo estado
presentes cerca de 400 participantes,
oriundos de todo o país, entre eles:
dirigentes associativos, jovens
envolvidos na actividade associativa,
técnicos da área da juventude,
professores, investigadores e alunos
de escolas profissionais e do ensino
secundário.
A nossa Associação esteve
presente com cinco participantes,
sendo quatro dos corpos sociais
gerentes.
Foi um dia exclusivamente dirigido
à reflexão, com os jovens, sobre a
Juventude, a participação cívica e o
exercício da cidadania, onde foi
possível assistir a uma exposição

dedicada à República e verificar o
bom trabalho desenvolvido pelas
associações de jovens, em todo o
país, designadamente através da
apresentação, por Associações das
diversas regiões, de projectos
significativos subordinados ao tema
do seminário, os quais haviam sido
desenvolvidos no inicio de Outubro.
Fo i t a m b é m p o s s í v e l o u v i r
intervenções estimulantes por parte
de dois investigadores experientes,
os professores doutores Rogério
Roque Amaro (ANIMAR) e Pedro
Moura Ferreira (Instituto de Ciências
Sociais), os quais sublinharam a

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente da Mesa da Assembleia da Associação Desportiva
Cultural e Social de Subportela, em cumprimento do número
dois do artigo décimo sétimo, convoca a Assembleia Geral,
para uma reunião ordinária, na sua sede no lugar da Lomba,
freguesia de Subportela pelas 10 horas, do dia 20 de
Fevereiro de 2011, com a seguinte ordem de trabalhos:
1  Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de
Actividades e Contas do ano 2010.
2  Ponto da situação sobre o andamento da construção do
Edifício Sede da Associação com visita à obra.
Se no dia e hora acima designados a reunião não poder realizarse por falta de maioria dos sócios inscritos, far-se-á com
qualquer número de sócios uma hora depois, nos termos
do número três do artigo décimo sexto.
Subportela, 16 de Janeiro de 2011
O Presidente da Assembleia Geral

importância do Associativismo para
o desenvolvimento da economia
social e novas formas de participação
cívica e democrática, bem como para
o desenvolvimento local.
Os diversos workshops temáticos
foram bastante participados e
dinamizados por profissionais
experientes, tendo no final sido
apresentados resultados que
sublinham o contributo do
Associativismo
para
o
desenvolvimento social em áreas
como a multiculturalidade, a
educação, a cultura, as novas
tecnologias e redes, entre outras.

Legalização
de poços
As pessoas que
solicitaram
a
legalização de
poços, furos, minas
ou fossas sépticas
devem levantar a
documentação
relativa ao processo,
a qual estará
disponível na Sede
da Associação, no
próximo Domingo,
dia 23 de Janeiro,
entre as 10 e as 12
horas.
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OLEMS no Teatro Municipal de Beja
A Associação Desportiva, Cultural
e Social de Subportela (ADCSS),
representada pelo grupo musical
OLEMS (Orquestra Ligeira da Escola
de Música de Subportela), atuou no
C i n e -Te a t r o Pa x J ú l i a , Te a t r o
Municipal da cidade, no passado dia
20 de Novembro.

Participaram nesta Final Nacional
de Música, na vertente Bandas e
Orquestras, os grupos apurados nas
eliminatórias regionais. A região sul
esteve representada pela Sociedade
Musical Instrução Recreio
Aljustrelense do distrito de Beja; de
Lisboa e Vale do Tejo veio a Academia
de Música Banda de Ourém de
Santarém; a região centro foi
representada pela Associação
Juventude Activa da Castanheira do
Distrito da Guarda e a Associação de
Subportela representou e muito bem
o distrito do Norte. O grande
vencedor do concurso foi a Associação
da Castanheira, pertencente à cidade
da Guarda.
O Concurso Nacional de Música
tem por objetivo a criação e produção
de espectáculos inovadores.
Integrado no âmbito da acção cultural
da Fundação INATEL, importa referir
q u e o o b j e t i vo é p r o m ove r o
associativismo e apresentar o
trabalho desenvolvido pelos grupos
de música seus beneficiários
coletivos.
O Concurso Nacional de Música
é dividido em três vertentes: Banda
Filarmónica Orquestras de Sopros e
outras congéneres, Coro e Outras

Concurso Nacional de Música

Formações Musicais. O agrupamento
musical OLEMS, pertencente à escola
de música da ADCSS, formada com
instrumentos de sopro, cordas, teclas
e precursão, interpretou em palco
dois temas musicais: um medley de
Carlos Santana e outro dos Queen.
Santana,
quase
dispensa
apresentações. Conhecido guitarrista
de rock mexicano, foi considerado
pela revista Rolling Stone um dos
maiores guitarristas de sempre,
ficando em 15º lugar em 100
candidatos. Foi ainda o pioneiro do
rock, salsa e jazz fusion, atingindo
a ribalta no final dos anos 60 e ínicio
dos 70. O segundo medley

interpretado, pertence a uma das
mais carismáticas bandas de todos
os tempos, os Queen. Banda rock
dos anos 70 e 80, ficou conhecida,
para além do enigmático vocalista,
pelos seus concertos e videoclipes
efusivos e teatrais.
Apesar do grupo OLEMS não ter
arrecadado o primeiro prémio,
importa aplaudir o trabalho e
dedicação de todos os membros,
refletido na excelente actuação no
referido concurso, sem esquecer o
empenho e o ensino do professor
Alvaro Sousa.A todos eles um bemhaja de mérito e reconhecimento.

Calendário das Actividades mais significativas a realizar em 2011
* CANTAR DAS JANEIRAS  De 26 de Dezembro de 2010 a 31 de Janeiro de 2011.
* PROVA DE BTT  Dia 3 de Abril de 2011  09 horas  Local: Monte de S. João
* JOGOS TRADICIONAIS  Dia 10 de Abril de 2011  15 horas  Local: Monte de S. João.
* ENCONTRO DE MARCHAS POPULARES  Dia 23 de Junho de 2011  22 horas  Local: Monte de S. João.
* PROVA DE ATLETISMO  Dia 26 de Junho de 2011  10 horas  Local: Monte de S. João.
* PASSEIO CICLOTURISTICO  Dia 31 de Julho de 2011  09h.30m  Local: Monte de S. João / Bertiandos.
* 30º ANIVERSÁRIO  Dia 14 de Outubro de 2011  Programa a definir.
* MAGUSTO DE S. MARTINHO - Dia 13 de Novembro de 2011  15 horas  Local: Monte de S. João.
* FESTA DE NATAL  Dia 18 de Dezembro de 2011  15 horas  Local: Salão multiusos da sede da Associação.
* BOLETIM INFORMATIVO ARAUTO DE ROQUES  Publicação trimestral.
* ESCOLA DE MÚSICA  Segundas, Terças, Quintas e Sextas  Horário a consultar na escola, com aulas de
Concertina, Acordeão, Guitarra, Cavaquinho, Teclado, Bateria, Saxofone, Trombone, Clarinete, Trompet, Flauta
Transversal e Trompa.
* ACTIVIDADES EM PROJECTO  Danças de Salão, Ténis de Mesa, Ginástica e Formação.
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Sede da Associação-obras não podem parar.
(Continuação)
que utilidade dar a uma
construção que só tem o
lado exterior finalizado,
quando o interior continua
inacabado, sem condições
para funcionar?
Como toda a gente
sabe, a Associação não
tem qualquer fonte de
rendimento e funciona
sem fins lucrativos. Daí
que os trabalhos que têm
vindo a ser executados,
referentes a acabamentos,
só têm sido possíveis com
as ajudas do Estado. E
estas advêm através da
Câmara Municipal e do
Instituto Português da
Juventude que são as
duas maiores fontes

financiadoras. Mas há
muito ainda por fazer.
Importa referir que são
precisas várias dezenas
de milhares de euros para
as portas da Associação
serem abertas e não é só
a cantar as Janeiras que
os fundos vão ser
angariados.
E porque quando o
H o m e m q u e r, a o b ra
nasce, a nossa vontade
em terminar a empreitada
é muita, daí que o apelo
seja para que as ajudas
monetárias não cessem.
Porque esta é uma obra
que quase se confunde
com o tempo, e para não
ser comparada às obras
de Santa Engrácia, não se

pode deixar alongar mais,
até porque as vontades
fraquejam e o projecto
aborta. Importa acreditar
que o povo de Subportela

Jovens subportelenses
participam na MANIFesta Jovem

JA Associação Desportiva Cultural
Social de Subportela, participou nos
passados dias 30 e 31 de Outubro
em mais uma MANIFesta Jovem. Este
ano o encontro realizou-se na EB
2,3/ S de Lanheses, sede do
Agrupamento de Arga e Lima e
permitiu aos nossos jovens
expressarem a sua opinião sobre o
Associativismo Juvenil como agente
importante na inclusão social e na
promoção de iniciativa e capacidade
empreendedora dos jovens.
Organizado pela Associação Juvenil
de Deão, o evento teve como
principal objectivo dar visibilidade a
i n i c i a t i va s , n ovo s c o n c e i t o s e
projectos colectivos ou individuais,
com ênfase no desenvolvimento local.
Durante dois dias, foram muitas as

entidades que partilharam
conhecimentos, divulgaram
informação social e participaram em
iniciativas de sensibilização cívica e
ecológica, sempre com os olhos

é solidário e com a ajuda
de todos, a Sede seja
finalmente inaugurada
este ano.

postos nas transformações
económicas e sociais actuais, que
trazem os mais diversos desafios à
Juventude.
O
dilema
da
empregabilidade definitiva e a
flexibilidade multi-laboral foram
alguns dos temas discutidos nos
painéis e fóruns que permitiram que
os jovens partilhassem medos e
receios e percebessem em que
consiste o Empreendedorismo
Juvenil.
Os participantes tiveram
oportunidade de usufruir de
verdadeiros momentos de partilha e
descontracção permitida pela
actuação de grupos musicais e por
uma visita guiada ao Museu do Traje,
Navio Gil Eanes e a outros recantos
históricos da cidade vianense. No
final, os jovens da Associação
Cultural, Desportiva e Social de
Subportela ainda tiveram
oportunidade de passar uma noite
diferente, na Pousada da Juventude
da cidade.
Gilberto Ribeiro
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A prenda da ovelha do meu avô
No dia dezanove de Novembro, foi
um dia muito especial, porque o meu
avô paterno deu-me uma ovelha
prenha.
Eu e a minha avó, tivemos de fazer
uma corte grande, com palha, um
comedouro, um bebedouro e uma
grande porta.
Essa ovelha, tinha uma prenda para
me dar da qual eu não sabia. Passado
algum tempo, a minha ovelha
chamada Pintas, ofereceu-me uma
mica bebé muito pequenina e fofinha.
No outro dia, pensei num nome para
lhe dar. Fiz-lhe o baptizado e chameilhe Estrelinha.
De vez em quando, ia eu com a
minha prenda para o campo para ela
pastar. Ela gosta muito de comer
erva verde, fresquinha e tenrinha.
Dia a dia ela foi-se desenvolvendo.
Crescia e ficava com um pêlo fofo e
encaracolado. Cada vez gostava mais
da minha prenda.
Foi a melhor prenda que um animal

me podia ter dado, por isso todos os
dias eu ia lá visitá-la, dava-lhe erva
tenrinha e outras vezes palhinha.
A minha prenda é muito especial,

porque um dia me irá dar muitas
mais prendas.
Camila Salgueiro

Turma SU (3,4)

Curiosidades:
Por que razão bocejas?
Porque te aborreces ou porque estás cansado. Bocejar é um reflexo: um sinal
de alarme que o teu cérebro envia quando detecta que a tua atenção está em
baixo. Assim, ele dá ordem à tua boca para abrir, o que permite a entrada de
uma grande lufada de ar fresco nos teus pulmões. Isso dá um pouco de
Turma SU 3,4
energia pelo menos durante algum tempo!

1,4 m de comprimento
O recorde em comprimento de unhas foi ganho por um indiano que as deixou
crescer desce 1952! As unhas das mãos crescem aproximadamente 4 cm por ano
e as dos pés 2 cm. Como tal, é necessário um ano para que a unha do polegar
do pé se renove completamente.
Turma SU 3,4
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Olhos mais bonitos

SAÚDE
A cenoura é uma grande fonte de
vitamina A, cujas necessidades
diárias podem ser quase totalmente
supridas com apenas 100 gramas
deste legume.
Pela sua grande quantidade de
substância antioxidante e de
betacaroteno, a cenoura é
considerada como um dos legumes
mais importantes para manutenção
da saúde. Atém disso, traz benefícios
para os olhos e a pele, sendo indicada
para o bom funcionamento do fígado.
Também se usa para aliviar a prisão
de ventre e reduzir a taxa de
colesterol no sangue. De baixo valor
calórico indispensável em qualquer
dieta de emagrecimento. A vitamina
A contribui para o bom estado da
vista, da pele e das mucosas, razão
pela qual o seu consumo foi desde
sempre associado aos "olhos bonitos"
e à manutenção de um bronzeado
saudável e duradouro. Mas, além
disso, a cenoura contém muitos sais
minerais, como Fósforo, Cloro,
Potássio, Cálcio e Sódio, necessários
ao bom equilíbrio do organismo, e
vitaminas do Complexo B, que
ajudam a regular o sistema nervoso

e a função do aparelho digestivo.
Crua, ralada e bem lavada, a cenoura
limpa os dentes e desenvolve os

músculos mastigadores; o seu sumo
ouo caldo concentrado da sua
coozedura adicionado ao mel ou sumo
de limão aliviam os sintomas da
bronquite; é indispensável para
grávidas e mulheres a amamentar,
pois aumenta o volume sanguíneo
o que, consequentemente, melhora
a produção do leite.
A cenoura funciona como laxante,
sendo que o seu sumo ajuda no
combate à prisão de ventre e

favorece o bom funcionamento do
fígado, purificando a bílis. A cenoura
é um dos legumes que se conserva
por mais tempo e o seu sabor,
levemente adocicado, combina com
inúmeros outros alimentos, podendo
ser preparada sob a forma de sopas,
saladas, cremes, suflês ou doces. Por
ser tão nutritiva, recomenda-se que
seja ingerida pelo menos três vezes
por semana.
N a a l t u ra d e c o m p ra r, d e ve m
escolher-se cenouras lisas, firmes,
sem irregularidades ou rugas e de
cor uniforme (manchas verdes dãolhe um sabor forte e desagradável).
Quando conservada no frigorífico
pode permanecer em boas condições
por 1 a 2 semanas.
No seu preparo devem-se cortar as
folhas verdes e lavar as cenouras em
água abundante, com uma escova.
É preferível não as descascar, porque
grande quantidade das suas
substâncias nutritivas encontra-se
justamente sob a casca. É
recomendado servi-las sempre com
um pouco de azeite ou manteiga para
facilitar a conversão do betacaroteno
em vitamina A. "in Farmácia saúde"

Feijoada de entrecosto

INGREDIENTES Para 4 Pessoas

1, 5kg de entrecosto.
1 dl de azeite
Sal
2 Tomates maduros
Pimenta
2 cravinhos
2 c. (sopa) de
1 c. (sopa) de massa de pimentão
Polpa de tomate
800 g de feijão branco cozido
1 malagueta
4 dentes de alho
200g de couve para caldo-verde
1 cebola
2dl de vinho branco
5dl de caldo de carne
CONFECÇÃO
Corte o entrecosto aos pedaços pequenos
e tempere com sal, pimenta, os cravinhos
moídos, a massa de pimentão, a
malagueta, os alhos e a cebola picados.
Regue com o vinho e deixe tomar gosto,
durante cerca de quatro horas. Aqueça o azeite e aloure a linguiça às rodelas e o tomate cortado aos pedaços
e limpo de pele e sementes. Adicione a polpa de tomate e a carne com o tempero. Deixe cozinhar durante 20
minutos. Acrescente o feijão e a couve para caldo-verde, regue com o caldo de carne quente e cozinhe por mais
dez minutos em lume brando. Findo o tempo, rectifique os temperos.
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P A S S A T E M P O S
PALAVRAS CRUZADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Para rir

O sujeito bate à porta de uma casa e
assim que um homem abre ele diz:
- O senhor poderia contribuir para o Lar
dos Idosos?
- É claro! Espere um pouco que eu vou
buscar a minha sogra!
A loira passeava pelo shopping quando,
de repente, encontra uma velha amiga:
- Nossa, maravilhosa! Como tu
emagreceste!!!
- Pois é... Perdi quinze quilos! Tive de
extrair um rim!
- Credo! Eu não sabia que um rim pesava
tanto...

Socialistas

HORIZONTAIS: 1Infligir pena, castigar. Sai
do ovo ou da semente. 2Imposto europeu.
Perpetuidade. 3Utensílio de ferro ou madeira.
Ferro argiloso. Frei (abrev.). 4Letra grega. Arco
de cabaz. Pequeno círculo. 5Atado. Prezar,
venerar. 6Auge, zénite. Membrana interna dos
olhos. 7 Expressão que se diz. Nomeou por
eleição. 8Palhota de indígenas (Bras.). As Nações
Unidas. Árvore anacardiácea cuja casca se
emprega para aromatizar o vinho. 9Articulação
das falanges dos dedos. Obeso, balofo. Culpada.
10Bagatela. Encoleriza. 11Freira. Inclinação.
ladeira.
VERTICAIS: 1Tudo o que representa dinheiro
(cheques, letras, etc.). Senhores, possuidores.
2Que não tem período certo para sobrevir
(Med.). 3Níquel (s.q.). Move com frequência,
sacode. Aparência. 4Nome de homem.
Calendário completo. Princípio (Fig.). 5Roído
pelos ratos. Objectar, impugnar. 6Igual (Pref.).
Eia!. 7Netinha. Produzir ilusão. 8Vertebrado
ovíparo. Um decámetro quadrado. Pede, prega.
9Desamparado. Mulher que tem amizade a
alguém. Antes do meio-dia (abrev.). 10Fazer
frases. 11Viagem sem rumo (Ant). Teólogo
muçulmano.

S U D O K U

Preencha as casas vazias com
algarismos de 1 a 9 de forma a
que o mesmo número não se
repita em cada linha, coluna ou
quadrado.

7 3

9 4
6

6 1

1 5
2 3 5
8
1
2 4
8
7
7
3
4
2 9
8 5 1 3
3
4
4
7

Quando Deus fez o mundo, para que os homens prosperassem,
decidiu dar-lhes apenas duas virtudes. Assim, mandou ao seu
anjo-secretário que anotasse quais seriam os dons:
- Aos Suíços, os fez estudiosos e respeitadores da lei.
- Aos Ingleses, organizados e pontuais.
- Aos Argentinos, chatos e arrogantes.
- Aos Japoneses, trabalhadores e disciplinados.
- Aos Italianos, alegres e românticos.
- Aos Franceses, cultos e finos.
- Aos Portugueses, inteligentes, honestos e socialistas.
O anjo anotou, mas logo em seguida, cheio de humildade e de
medo, indagou:
- Senhor, a todos os povos do mundo foram dadas duas virtudes,
porém aos portugueses, foram dadas três ! Isto não os fará
soberbos em relação aos outros povos da terra ?
- Muito bem observado, bom anjo! exclamou o Senhor.
- Isto é verdade!
- Façamos então uma correcção ! De agora em diante, os
portugueses, povo do meu coração, manterão esses três dons,
mas nenhum deles poderá utilizar, simultaneamente, mais de
dois, como os outros povos!
- Assim, o que for socialista e honesto, não pode ser inteligente.
O que for socialista e inteligente, não pode ser honesto. E o que
for inteligente e honesto, não pode ser socialista !!!!
Palavra do Senhor !!!...

Ministro das finanças:

Vai a uma churrasqueira e pede ao empregado que
embrulhe dois frangos.
Enquanto o empregado embrulha os frangos, o
ministro repara numas belas codornizes e pergunta
ao empregado se pode trocar os 2 frangos por 4
codornizes, ao que o empregado responde: - Claro
que sim.
Depois de embrulhadas as codornizes e entregues
ao cliente, este vai-se embora, quando o empregado
irrompe:
- Desculpe, mas o senhor esqueceu-se de pagar as
codornizes.
- Mas eu troquei-as pelos frangos! Disse o ministro,
"indignado" com a petulância do empregado.
- Mas também não pagou os frangos!
- Correcto, mas também não os levo...
(SÃO MUITOS ANOS .....)
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Festa de Natal com muita música
e animação teatral

A tradição ainda é o
que era. Todos os anos, a
festa repete-se. Falamos
do festejo natalício que
decorreu no passado dia
19 de Dezembro, no salão
da junta da freguesia. A
plateia não faltou à
chamada e assistiram ao
evento mais de duas
centenas de pessoas. O
cartaz também não
defraudou as expectativas
e houve actuações para
todos os gostos.
A festa principiou com
a declamação de um
poema alusivo ao Natal.
Seguiram-se várias
actuações dos alunos de
música, com interpretações

acompanhadas
de
concertina, acordeão e

guitarra. Destaque para a
actuação do grupo OLEMS

( O r q u e s t ra L i g e i ra d a
Escola de Música de
Subportela), que para além
das músicas natalícias,
presenteou os convidados
com dois medleys que
levou ao Concurso Nacional
de Música, realizado em
Beja.
O momento mais
esperado pelos mais novos
foi sem dúvida a actuação
da parelha de palhaços,
seguida da chegada do Pai
Natal, que distribuiu
chocolates por todas as
crianças. A encerrar as
actuações, estiveram todos
os participantes que

subiram ao palco para
interpretarem
o
emblemático tema do Coro
de Santo Amaro de Oeiras
A todos um Bom Natal.
No final, todos os
convidados puderam
de g ust a r um pequeno
lanche oferecido pela
organização. De salientar
que a realização da festa
natalícia teve organização
conjunta da associação e
da junta da freguesia. E
porque a adesão foi boa,
ficou já a promessa do que
para o ano há mais já com
data marcada e também
com uma novidade: será
no domingo antes do Natal
e realizar-se-á no salão
multiusos, da nova sede
da associação, que
esperamos ver concluída
brevemente.

