Noticias referentes à publicação de 15 de Dezembro, 2006

FIGUEIRÓ DA SERRA

Natal
Os cristãos, espalhados por todo o mundo, preparam-se para celebrar o nascimento de
Cristo ocorrido há 2000 anos na terra mítica de Belém. A comunidade de Figueiró vai
acompanhar essa celebração cumprindo algumas tradições características que remontam a
momento longínquo do seu passado.
Aproveito o ensejo para saudar os figueiroenses e os meus leitores em particular, onde
quer que residam, desejando-lhes um Natal Feliz e um 2007 cheio de paz e de saúde.

Contas da festa de Santa Eufémia de 2006
A pedido da respectiva Comissão, publicamos as contas relativas à festa de Santa
Eufémia de 2006

Receitas – 33.286,80 euros, assim distribuídas:
Janeiras – 4.390,50; Bar – 5.638,50; Câmbios – 646,48; Mordomos fora de Portugal – 2.933,00;
Bandeja e Igreja – 3.408,32; Quermesse - 995,00; Arrematações - 6.496,00; Malhas e Sueca –
220,00; Patrocínios – 725,00; Relação da Bolsa - 7.834,00;

Despesas – 21.761,75 euros, como se indica:
Arranjo da Sineta – 80,00; Arca Frigorifica – 375,00; Conjuntos – 4.960,00; Fogo – 6.800,00;
Banda – 1.800,00; Serviços Religiosos - 310,00; Seguro de Lançamento de Foguetes - 152,00;
Direitos de Autor - 120,00; Electricidade - 335,85; Bombeiros - 250,00; Bar - 2.980,59; Refeições
- 875,50; Tuna e Insufláveis - 1.000,00; Tipografia - 532,50; Despesas Diversas - 1.190,31,
O resultado positivo foi, assim, de 11.525,05 euros.
A Comissão de Festas de Santa Eufémia de 2006 agradece a todos os que ajudaram.
É um resultado notável o apresentado pela Comissão, bem demonstrativo do empenho
que pôs na realização da tarefa que lhe coube. Está de parabéns e merece o nosso inteiro
apreço.
Entretanto, todos ficamos à espera da decisão sobre o destino desse saldo, convictos de
que o mesmo será utilizado em obras de real interesse.
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