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Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca

EDIÇÃO DE OUTONO – FORMATO ELECTRÓNICO

RANCHO
C O FOLCLÓRICO
O C Ó CO DE VILA FRANCA
C EM ITÁLIA
► CULTURA
No passado mês de Agosto de 2009, o Rancho
Folclórico das Lavradeiras de Vila Franca,
participou no Festival Internazionale del
Folklore "Castello di Bracciano" – que
decorreu nos dias 28,
28 29 e 30,
30 na cidade de
Bracciano – Itália. Nesta participação
Internacional, mais uma vez, foi possível
alcançar assinaláveis êxitos, quer nas
apresentações em palco, quer nos desfiles
etnográficos, onde participaram diversos
países. Para os mais interessados, poderão ser
visionadas algumas das apresentações, no
youtube com através da internet.
youtube.com,
internet

FESTIVAL DEL FOLKLORE “CASTELLO DI BRACCIANO “ 2009
Neste evento, foi possível interagir em espectáculos de rua, com a
população e os demais grupos participantes, de: França, Portugal,
Holanda, Inglaterra, Lituânia, Letónia, República Checa. Em paralelo
com o programa cultural, no programa recreativo, durante o dia
29.08, foi possível visitar as cidades do Vaticano e de Roma. A estadia
do grupo, foi no parque natural, junto ao lago de Bracciano. ^

SEMANA CONVÍVIO
► DESPORTO / CULTURA / RECREIO
Nas noites de 12 a 15.08.2009, decorreu a Semana Convívio da Associação Cultural e
Recreativa de Vila Franca. Esta iniciativa, pretendeu dinamizar as noites de Verão num
ambiente de profícuo convívio entres os Vila-franquenses residentes e os congéneres
emigrantes. As noites de festa, iniciavam cerca das 21h, com as jornadas do Torneio de
Futebol Feminino, seguidas, cerca das 22.30h, de um espectáculo com música ao vivo,
dos fados à música ligeira, em frente ao edifício Casa do Povo. Neste mesmo ambiente,
esteve montada, durante todos os dias do evento, uma esplanada apoiada por dois
serviços de bar, coordenados pelo Moto Clube Foz do Lima e Café Rosas, e também, um
serviço de buffet, coordenado, pela Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca.
Associado a este evento, registe-se o apoio da Junta de Freguesia. Pela adesão do
público presente, ao longo dos quatro dias de convívio, ficou assumido o compromisso
público de, no próximo ano, levar a cabo uma edição melhorada deste evento. ^

ACRVFAGENDA

INÍCIO A 09.11 – FORMAÇÃO FINANCIADA SAÚDE E SOCORRISMO (25h)
CURSO DE INGLÊS INICIAÇÃO (25h) – INSCRIÇÕES ABERTAS

NOVEMBRO

DEZEMBRO

NA PRÓXIMA EDIÇÃO

14 a 15.11 – Excursão e
Espectáculo no Teatro Politiama;
Durante o mês – Actuações do
Rancho Folclórico na Quinta de
Santoinho. ^

12.12 – Festa/Convívio de Natal da
ACRVF;
19.12 – Festa de Natal para as
Crianças , na Casa do Povo. ^

II Passeio BTT (a 17.10);
Conv. Qta SANTOINHO (a 17.10);
II Noite de Fados (a 23.10);
Festa anos 60/70 (a 17.10). ^
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ESPECTÁCULO NO TEATRO RIVOLI – PORTO

► TEATRO
N âmbito
No
â bit das
d
t di õ
tradições
e
gosto pela arte do teatro, no
passado dia 05.08.2009, a
Associação
Cultural
e
Recreativa de Vila Franca,
organizou uma deslocação ao
Teatro Rivoli – Porto.
A adesão ao evento, incluiu
viagem em autocarro
e
bilhete para o espectáculo. A
saída de Vila Franca foi pelas 19.30h , com regresso no fim do espectáculo e passeio pela Ribeira do Porto. Os preços
foram bastante atractivos, considerando a viagem e o bilhete do espectáculo: 2.ª plateia, sócios:30€, não-sócios:35€;
3.ª plateia, sócios:25€, não-sócios:30€. ^

FESTAS D’AGONIA 2009
► CULTURA

A participação, da Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca através do
seu Rancho Folclórico, na edição 2009 das Festas D’Agonia, foi a mais efusiva,
dos últimos tempos. Este ano, iniciou-se na
madrugada do dia 20.08, com a montagem da
Tasca Típica, junto à Capela de Sta Catarina no
campo da Sr.ª D’Agonia. No mesmo dia, o Rancho
Folclórico participou,
Folclórico,
participou com os trajes ricos,
ricos no
desfile da mordomia pelo centro da cidade. No
sábado, marcou a sua presença no Cortejo
Etnográfico, integrando vários quadros temáticos
representativos, destacando-se a participação de
um Cesto Florido de Mordoma. À noite, cooperou
na Festa do Traje, nos quadros da feira, da festa,
da mordomia, entre outros de relevante interesse.
No domingo,
domingo 23.08,
23 08 desfilou
desfilo pela Avenida
A enida dos
Combatentes e actuou no Festival de Folclore do
Jardim – Anfiteatro, onde fez aparecer, mais uma
vez, o tradicional Cesto Florido de Mordoma. ^

cartoon

SABORES DA NOSSA TERRA

NAS FESTAS D’AGONIA

► CULTURA
Pela primeira vez , e sob coordenação da VIANAfestas, a Associação
Cultural e Recreativa de Vila Franca e o seu Rancho Folclórico, dia 20.09,
dinamizaram a montagem de
uma Tasca Típica, com produtos
gastronómicos da região, junto à
Capela de Sta Catarina no campo
da Sr.ª D’Agonia. De entre as
ofertas bom vinho,
ofertas,
vinho melões,
melões
melancias, chouriços fumados,
bifanas, pataniscas de bacalhau,
fêveras panadas, arroz doce,
bolos e doces variados, entre
muitas outras deliciosas iguarias.
A animação, esteve a cargo da
tocata do Rancho Folclórico das
TASCA TÍPICA: Campo da D
D’Agonia
Agonia
L
Lavradeiras
d i
d Vila
de
Vil Franca.
F
^

ACRVFCONTACTOS
Morada: Adro da Paróquia de S. Miguel, n.º 57, 4935 – 653 Vila Franca | Tel. 258 777 144 | TMN. 968 769 118 | email.: geral@acrvf.pt

