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Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca

EDIÇÃO DO VERÃO – FORMATO ELECTRÓNICO

XXVIII FESTIVAL DE FOLCLORE DE VILA FRANCA
► CULTURA
Integrado no programa da Festa das Rosas 2010, com organização da Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca
e colaboração da Comissão da Festa das Rosas, decorreu no passado dia 08.05.2010, pelas 21h, o XXVIII Festival de
Folclore de Vila Franca. No ano das comemorações do seu trigésimo aniversário, a organização do festival, além do
anfitrião, convocou selectivamente quatro grupos folclóricos representativos do folclore Português, a saber: Grupo
Coral e Etnográfico “Os Trabalhadores” de Ferreira do Alentejo, Rancho Folclórico “Os Avieiros” de Escaroupim de
Salvaterra de Magos, Grupo Etnográfico de Sabogal, Grupo de Pauliteiros de Malhadas de Miranda do Douro. ^

XXX FESTIVAL DE FOLCLORE DE VILA FRANCA: Cerimónia de entrega das lembranças.

UM DIA PELA VIDA
► COOPERAÇÃO

► RECONHECIMENTO
Tendo por base o despacho n.º 8852/2010, do Sr. Secretário de
Estado da Presidência do Conselho de Ministros, foi publicada a
Declaração de Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, no Diário
da República, 2.ª série – N.º 101 – 25 de Maio, pelo
reconhecimento da Associação Cultural e Recreativa de Vila
Franca, no desenvolvimento de “relevantes serviços à
comunidade onde se insere, nas áreas da cultura e do desporto,
promovendo e desenvolvendo um vasto conjunto de
actividades”, além do, “funcionamento do Rancho Folclórico
das Lavradeiras de Vila Franca, a sua actividade mais
marcante”. ^

Por convite da Junta de Freguesia de Vila
Franca, a participação de Vila Franca, nesta
acção de solidariedade aconteceu na tarde do
dia 18.04.2010. Considerando Vila Franca a
Terra da Flor, esta acção denominada: “Vila
Franca: Flores pela Vida”, objectivou a
produção
de
um
coração
florido,
posteriormente, exposto em Viana do Castelo
nos dias 08 e 09
9 de Maio. No mesmo âmbito,,
pelas 22h do dia 24.04.2010, o grupo de teatro
da Associação Cultural e Recreativa de Vila
Franca, participou na promoção de um
espectáculo de variedades na SIRD – Sociedade
de Instrução e Recreio Darquense. ^

ACRVFAGENDA
JULHO

AGOSTO

NA PRÓXIMA EDIÇÃO

24 – às 18h – CELEBRAÇÃO
DO RECONHECIMENTO DE
PESSOA
COLECTIVA
DE
UTILIDADE
PÚBLICA
–
Edifício Casa do Povo. ^

5 a 8 – II SEMANA CONVÍVIO;
27 a 29 – Apresentação do RANCHO
FOLCLÓRICO no FOLKFARO –
Festival de Folclore de Faro. ^

*ASSEMBLEIA-GERAL de 30.01.2010;
*II SEMANA CONVÍVIO. ^
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EXPOSIÇÃO NA CASA DO POVO: “O CICLO DO LINHO”
► CULTURA

Integrada no programa da
Festa das Rosas 2010, esteve
patente no Salão Nobre do
Edifício Casa do Povo, nos
dias 8, 9, 10 e 16 de Maio,
uma Exposição produzida
especialmente
para
o
certame, visando caracterizar
o bonito trabalho do linho,
linho
desde o campo à obra no
tear. No mesmo edifício, em
salas adjacentes, estiveram
expostos trabalhos didácticos
elaborados pelos alunos da
Escola do 1º Ciclo e Jardim
de Infância de Vila Franca,
assim
i
como, esteve notória
ó i
uma pequena apresentação
comemorativa referente ao
trigésimo aniversário da
Associação
Cultural
e
Recreativa de Vila Franca.^

EXPOSIÇÃO: O ciclo do linho desde do campo à obra no tear.

RÁDIO GEICE – Programa “Associações em Movimento”
► DIVULGAÇÃO
A convite da promotora Rádio Geice, pelas 21.30h, do
passado dia 18.05.2010, estiveram em estúdio, na Praça 1º
de Maio em Viana do Castelo,
Castelo elementos directivos com o
intuito de serem gravados registos para divulgação da
colectividade ACRVF, no âmbito do programa “Associações
em Movimento”. Hélder Barbosa , Presidente da Direcção,
deu ênfase aos principais projectos, Raquel Rocha –
Directora do Rancho Folclórico, abordou toda a temática
especifica inerente, Rosa Portela – Relações Públicas, fez o
percurso desde a fundação, passando pela simbiose entre
as duas
d
gerações,
õ
Vi t
Victor
Vi i – Director
Vieira
Di t
d Pelouro
do
P l
Recreativo, apresentou as actividades em curso, em
especial a actividade do grupo de teatro e do grupo
LimaRoques e Miguel Teixeira – Director do Pelouro
Estúdio RÁDIO GEICE: Programa de divulgação.
Cultural, abordou os temas: pedido de Estatuto Utilidade
Pública, Monografia, Rádio ON-Line, Formações, etc.. Um fraterno agradecimento à promotora geicefm pelo convite. ^

CONVÍVIO PAROQUIAL na Praia Fluvial do Barco do Porto
► RECREIO

Organizado pelas “forças vivas da terra”, decorreu no dia 03.06.2010, durante todo o dia, na Praia Fluvial do Barco
do Porto, em Vila Franca, o tradicional convívio paroquial. A Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca, como
tem sido tradição, dinamizou um conjunto de acções de apoio ao evento, desde a montagem das condições físicas para
realização da Missa Campal, equipamentos de som, música gravada, produção de energia eléctrica, etc.. A animação,
ao vivo, esteve a cargo dos cantadores ao desafio e amigos das concertinas de Vila Franca e do grupo musical
LimaRoques.
q
A meio da tarde,, p
para a merenda,, a Associação
ç
Cultural e Recreativa de Vila Franca,, ofereceu
gratuitamente sardinhas assadas e broa a todos os convivas. Para o ano lá estaremos, novamente pelo convívio. ^
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