Noticias referentes à publicação de Julho, 2006
•

Convívio Sportinguista

Os sportinguistas de Figueiró quiseram associar-se às comemorações dos 100 anos da grande
Instituição que é o Sporting Clube de Portugal, no dia a seguir à fantástica vitória de Portugal sobre
a Inglaterra e para a qual foi determinante a prodigiosa exibição de Ricardo, que encheu todos de
redobrado orgulho. O evento
iniciou-se com uma caminhada das
dezenas dos participantes, pelas
principais ruas da aldeia, ao som
de música a condizer.
Numa lindíssima quinta dos
arredores, com uma soberba vista
sobre o casario da povoação, foi
servido o almoço cujo prato
principal consistiu numa suculenta
chanfana, um das especialidades da
nossa região beirã. Durante o
repasto foram lembrados e
comentados muitos dos feitos
sportinguistas ao longo dos tempos
no futebol, no atletismo, no
andebol, no basquetebol e no
hóquei em patins e os mais recentes êxitos das formações juvenis, no futebol e ainda a conquista da
taça e do campeonato em de futsal.
A festa teve o seu ponto mais alto quando foram acendidas as velas de um delicioso bolo que
algumas das senhoras familiares prepararam, à volta do qual se cantaram os parabéns ao Sporting.
Siga este link para ver as fotos da festa.
•

Festa das crianças

O ano da catequese encerrou-se, no passado 25 de Junho, com uma simpática festa cujo
papel principal coube justamente às crianças. Infelizmente a desertificação que, lentamente, vai
consumindo as nossas aldeias reduz, de ano para ano, o seu número pelo que foram apenas dois os
grupos de frequência.
Assim, cinco crianças celebraram a festa do Pai Nosso e seis fizeram a profissão de fé, numa
comovente cerimónia excepcionalmente participada e a que o coro, constituído por todas as crianças
participantes e ensaiado pela Prof. Maria de Fátima Prata, deu um colorido invulgar.
A solenidade terminou com uma largada de balões que entusiasmou toda a pequenada.

•

Ainda os Santos Populares

Satisfazendo a vontade das Senhoras do Bairro da Quinta da Venda e Rua do Cruzeiro, faço,
com todo o gosto, uma referência às comemorações que também elas ali, à volta da fogueira, levaram
a efeito, nas noites de S. João e S. Pedro, e que decorreram com a costumada animação. Deixo-lhes
apenas um reparo: por enquanto ainda não sou bruxo…

•

Notícias de França

A família Andrade, radicada na região de Le Mans há longos anos, viveu, nos últimos meses,
momentos de rara satisfação. Efectivamente, em 5 de Abril de 2006, a família começou por ser
contemplada com o nascimento da pequena Nola Andrade, filha de David Andrade e Stephanie
Chaze.
São seus avós paternos os Snrs. Alfredo Esperanço Andrade e D. Manuela Salgado Andrade e
maternos os Snrs. Joel Chaze e Maryline Guerin. É ainda bisneta dos Snrs. Joaquim Andrade e D.
Judite Andrade Esperanço.
Seguiu-se o nascimento da Karoll Salgado, filha do Snr. Filipe Salgado e de D. Adeline Geslin
Salgado. Sãos seus avós os Snrs Ângelo Salgado e D. Isabel Esperanço Andrade e o Alain Geslin e D.
Michelle Geslin. Os bisavós, além dos mencionados conterrâneos Joaquim Andrade e D. Judite
Esperanço Andrade são os Snrs. Domingos Salgado, D. Maria Leite Gonçalves, Marcel Bouhours e
D. Maria Bouhours, Marcel Geslin e D. Fernande Geslin.
Por fim, a 24 de Junho último, celebrou-se, na cidade de La Milesse, o casamento dos jovens
Gerald Jouy e Estefânia Andrade. O noivo é filho dos Snrs. Gerard Jouy e D. Francine Cordier e a
noiva é filha dos referidos Alfredo Esperanço Andrade e Manuela Salgado Andrade. São avós do
noivo os Snrs. François Helary e D. Yvete Cordier e da noiva Joaquim Andrade e D. Judite Andrade
Esperanço. Foram padrinos Aline Mottier, Raquel de Moura Gomes, Manuel Mary e Celine Bigot.
A todos os familiares mas muito especialmente aos recém-nascidos e aos noivos as nossas
felicitações e os votos de um futuro venturoso.
•

Campeonato do Mundo de Futebol

No momento em que escrevo estas linhas, sente-se o entusiasmo dos que vão aguardando no
Estádio Nacional o momento de acolherem os bravos portugueses que guiaram o nome de Portugal
ao mais alto nível e encheram de orgulho todos os milhões que acompanharam os seus feitos ao longo
de cerca de um mês. Portugal classificou-se no quarto lugar deste campeonato do mundo, o que
constitui um feito histórico só comparável àquele conseguido em 1966, em Inglaterra. Nem mesmo os
resultados menos felizes das últimas duas partidas ensombram aquela tarde histórica do encontro
com a Inglaterra que encheu de júbilo milhões de portuguesas e que dificilmente será esquecida.
Sobretudo nesse dia, Figueiró ficou completamente deserto, com todos de olhos fixos nas imagens que
nos chegavam da Alemanha.
Por isso, Figueiró junta-se ao país inteiro no seu orgulho pelo feito histórico da selecção de
toso nós!
José M. Mendes

P.S. - Apenas um reparo a RTP: As lindas imagens transmitidas do Hotel Amazónia, o habitual local
de concentração da selecção, e da paisagem envolvente são da vila de Queijas e não de Oeiras. Como
bairrista que sou, residindo em Queijas há mais de trinta anos, embora com o coração sempre em
Figueiró, não posso passar sem este comentário. O seu a seu dono…

