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Silvestre Matos, Coordenador da Comissão de Festas

As Festas neste momento têm condições
para avançar com regularidade
Silvestre Matos, Coordenador da Comissão de Festas da Baixa da Banheira,
recorda que as festas começaram “há
50 anos, no dia 11 de Julho de 1959”,
num projecto animado pelo Padre José

Feliciano, pároco de Alhos Vedros ( a
que a Baixa da Banheira, então pertencia).
As festas no seu arranque visavam
“unir os trabalhadores da Baixa da

Banheira e a recolha de fundos que se
destinavam à construção da Igreja”.
A primeira Comissão de Festas contou
com o apoio do Núcleo de Amigos da
Baixa da Banheira, que editou um jornal, número único comemorativo da
Festa.
“Já lá vão 50 anos, com algumas falhas” – refere Silvestre Matos.

evento de grande importância para a
comunidade.
“Ligam-me laços fraternos ao presidente da Junta” – sublinha, acrescentando, que está disponível para
continuar para o próximo ano, mas,
que deixa em aberto uma tomada de
decisão após a realização das eleições
autárquicas em Outubro.

Homenagem ao Padre José Feliciano
De referir que, neste ano que se comemora o cinquentenário das Festas,
no âmbito da programação será prestada uma homenagem ao Padre José
Feliciano, no sábado, dia 11 de Julho,
com a colocação de coroa de flores, no
Monumento, localizado na Praceta de
Portugal.
“As Festas neste momento têm condições para avançar com regularidade.
As Festas têm uma estrutura” – sublinha o coordenador, recordando que
está neste projecto de forma solidária
com a Junta de Freguesia da Baixa da
Banheira, com quem assumiu o compromisso de levar a bom porto este

BxB-Interface - Plataforma Comunitária Virtual da Baixa da Banheira

“Um elo de comunicar a cultura
e identidade da freguesia”
Desde o início do ano que o site da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira inclui uma Plataforma Comunitária Virtual, de
nome: “BxB-Interface” e que Daniel Vaz Figueiredo diz ser “uma forma muito natural de comunicação”, que permite o “registo
de salvaguardar o património e ao mesmo tempo um elo de comunicar a cultura e identidade da freguesia”. Nesse local, podese consultar centenas de fotografias que são o “retrato” vivo da história e identidade local, que “declamam” poesia e reportam
as “gentes”, os locais e a cultura de uma terra apelidada de “singular”.
Quanto a próximos desafios, diz passarem pela criação de narrações das fotografias e depois a aposta no audiovisual e multimédia.
Daniel Vaz Figueiredo e João José da Silva
representam o Grupo de Trabalho Cultural da Junta de Freguesia da Baixa da
Banheira, que lançou aos banheirenses
um desafio: “Partilharem fotografias que
estavam na sua caixa de recordações”. E
a partir dessa ideia, que surgiu em 2006,
e que Daniel Vaz Figueiredo diz ter resultado após uma prospecção sobre o património fotográfico que a Junta de Freguesia tinha, arrancou a exposição itinerante
“Memórias da Nossa Terra“, pelos bares
das 28 colectividades da freguesia, que
durou um ano e que culminou numa exposição no Fórum Cultural Manuel Figueiredo, no 42.º aniversário da Freguesia, e
que Daniel Vaz Figueiredo diz ter sido
“não o fim mas uma etapa de trabalho”.
“Um elo de comunicar a cultura e
identidade da freguesia”
A etapa seguinte arrancou logo nessa mesma altura, com o nascimento da
Plataforma Comunitária Virtual no site
da Junta de Freguesia, ao que adverte:

“ainda não está concluída”. E sobre este
projecto diz: “Como não existia um espaço físico para expor e não queríamos
ficar com as fotografias mas sim com um
registo, então surgiu como uma forma
muito natural de comunicação”, com o
intuito de “salvaguardar o património”
e ao mesmo tempo constitui “um elo de
comunicar a cultura e identidade da freguesia”.
Próximos desafios
A plataforma já reúne centenas de fotografias que retratam diferentes tempos e
a sua passagem. São elementos de vivência. “A Fotografia funciona como um testemunho, um documento e muitas vezes
até é poético”, expressa Daniel Figueiredo
que em relação ao futuro do projecto diz
passar primeiro pelo desafio da criação
de narrações das fotografias e depois a
aposta no audiovisual e multimédia: “Tal
como existem fotografias, existem registos áudio que registam a história de um
tempo”.

“Aproximação não só do
passado e daquele passado,
mas também o que podemos fazer no
presente e o que
podemos pensar sobre o futuro”
Sobre o “BxB”, cujo nome diz ter surgido naturalmente por uns jovens durante
um concerto de hip hop, refere que tem
como objectivo, para além de mostrar
através da fotografia um pouco a história, através da recuperação do passado,
ser um trabalho de aproximação às pessoas. “Não só recuperação mas também
aproximação não só do passado e daquele passado, mas também o que podemos
fazer no presente e o que podemos pensar sobre o futuro.”
E no prosseguimento do trabalho, que
conta com o apoio técnico da Direxis,
uma empresa da Baixa da Banheira, continuam a solicitar fotografias, que não
têm de ser necessariamente antigas, podem ser actuais e uma vez que se fala de

elementos pessoais, João José da Silva
sublinha: “as fotografias depois são devolvidas, são reproduzidas e devolvem-se
as originais, porque fazem parte do património de cada um”.
Andreia Catarina Lopes
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Fernando Valente Carrasco, presidente da
Junta de Freguesia da Baixa da Banheira

Queremos o melhor para a
Baixa da Banheira
de férias.
“Nós na Baixa da Banheira, não temos
monumentos, mas temos as pessoas e
o movimento associativo que são a nossa força. As Festas são uma das nossas
características, por que enchem as ruas
da Baixa da Banheira com muitas pessoas, num grande momento de convívio e muita animação. Acredito que depois de alguns anos de altos e baixos, a
partir de agora as Festas têm estrutura
e bases sustentáveis para avançar. Hoje
já temos coisas que não tínhamos em
2001” – sublinha.
Na conversa é recordado António Gomes, um homem que é uma referência
nas festas da Baixa da Banheira que
será este ano homenageado.
Torneio de Ténis anima as Festas

A Baixa da Banheira conta com 35 mil
habitantes e este ano está a viver o cinquentenário das suas Festas Populares.
Fernando Valente Carrasco, presidente
da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira, refere a importância deste evento para a promoção da vida local.
Parar para fazer melhor
Fernando Valente Carrasco, recorda
que quando tomou posse no ano de
2002, na altura repensaram a situação
das Festas da Baixa da Banheira.
“Na nossa opinião as festas da forma
como estavam a ser feitas não podiam
continuar. As festas andavam a balões
de soro, existiam problemas monetários.
Não existia uma Comissão de Festas
estruturada e por essa razão considerámos que a hora era de parar, ter a
coragem de parar e trabalhar de forma
serem criadas as condições para que as
Festas da Baixa da Banheira se transformassem num evento sustentável.
Nós não tínhamos um espaço para realizar as Festas, com condições.
Para nós era possível fazer melhor, foi
que divulgámos num comunicado que
distribuímos à população e em entrevistas aos órgãos de comunicação social.” – sublinha o presidente da Junta
de Freguesia da Baixa da Banheira, recorda que esta foi “uma medida antipopular, mas foi pensada e repensada”
Comissão de Festas
tem um empenho enorme
Fernando Valente, salienta que as Festas devem ter por base a colaboração
do Comércio Local e do Movimento
Associativo, sendo constituída uma Comissão de Festas sustentável –“posso
dizer que é o caso da Comissão de Fes-

tas que está a trabalhar actualmente.
Esta é uma Comissão de Festas estruturada, que tem tido um empenho enorme, com o Silvestre como um grande
dinamizador do grupo de trabalho, que
são um total de 10 pessoas“.
Um espaço digno para as festas
O presidente da Junta de Freguesia da
Baixa da Banheira salienta que “nós
pressionámos a Câmara Municipal da
Moita, porque nós não pressionamos
só o Governo, também pressionamos a
Câmara, porque queremos é o melhor
para a Baixa da Banheira”
Sublinha Fernando Valente que o objectivo era exigir um espaço condigno
para a realização das Festas da Banheira, “coisa que nunca teve ao longo de
33 anos.”
Salienta o autarca que actualmente
existe “uma Comissão de Festas estruturada e um espaço condigno, que está
no espaço nobre, junto á zona ribeirinha, onde vão funcionar as Festas, o
mercado Semanal e outros eventos ao
longo do ano”.
Por outro lado, o presidente da Junta
de Freguesia sublinha que não esticámos o orçamento, dimensionámos as
Festas dentro das “nossas possibilidades e da Câmara”.
“São umas festas modestas, mas são
umas festas com estrutura e um espaço
condigno – junto ao Parque José Afonso – refere o autarca.
Vida cultural da freguesia
O presidente da Junta de Freguesia da
Baixa da Banheira, salienta as “festas
são um aspecto importante na vida cultural da freguesia”, acrescentando que
“existem dificuldades das colectividades em envolver-se devido ao período

João José, sublinha a importância do
desporto nas Festas da Baixa da Banheira, com relevo para actividades que
aconteceram em períodos antes da realização das Festas – Concurso de Pesca
e o Passeio BTT.
“O VI Torneio de Ténis que vai decorrer

durante os dias das Festas, no Parque
José Afonso, são um evento muito positivo. Um Torneio que foi promovido
pelas Comissões de Festas ao longo dos
anos e que movimenta dezenas de pessoas” – sublinha.
Registamos que há uma equipa que
trabalha de mãos dadas, os autarcas e
a Comissão de Festas, com o objectivo
de animar a vida da freguesia e promover dinâmicas solidárias.
Uma coisa ficou claro – “estas festas fecham um ciclo” mas no coração já está
a pulsar as festas dos próximos anos.
Procissão em honra
de S. José Operário
No dia 12 de Julho, pelas 17,30 horas, último dias das festas, realiza-se a
Procissão Solene, em consagração de
S. José Operário, acompanhada pelas
Bandas : Filarmónica do Cadaval e Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de
Alvito.
“Existe uma boa relação e cooperação
com a Igreja” – sublinhando.
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Núcleo Museológico João José da Silva

A “sala de visitas” da Baixa da Banheira
Projecto futuro – Um local para “dar vida às profissões”
Um estojo de barba de 1907. Uma cadeira centenária de barbeiro. A “pasteleira” que pertencia ao Cine Parque e um coral criado no lago do
Parque Zeca Afonso, são alguns dos objectos que se podem encontrar no Núcleo Museológico João José da Silva. “Relíquias”, como lhe chama
João da Silva, o impulsionador do espaço. Objectos que contam histórias, ao mesmo tempo que dão conta da história do tempo que passa.
Mas o núcleo, que é “a sala de visitas” da Baixa da Banheira, já se revela exíguo para o projecto que está estimado para o seu futuro. Um
espaço para “dar vida às profissões”, pois já são muitos os objectos ligados a profissões, quer ao barbeiro, à costureira, ao corticeiro, ao serralheiro e a muitas outras.

paço para este objectivo e vamos ter
esperança”, expressa sobre o que entende ser “a sala de visitas” da Baixa
da Banheira.
“O núcleo nunca tem um fim,
vai sendo construído”
“O núcleo é como uma planta, uma
árvore, ou o nascimento de uma
criança, vamos tratando deles, para
que se tornem fortes e saudáveis e

um dia saberão retribuir”, é assim
que fala no espaço, tal é o seu apego e sublinha: “o núcleo nunca tem
um fim, vai sendo construído”. Um
espaço que tem como símbolo uma
balança: “é um espaço justo, em que
se procura o equilíbrio entre o passado e o futuro”.
Andreia Catarina Lopes

PUB

João José da Silva tem 71 anos, é o
presidente da Assembleia de Freguesia da Baixa da Banheira e foi o impulsionador do Núcleo Museológico,
ao qual deu o nome. Um espaço que
surgiu há um ano atrás e que partiu
de uma ideia já com mais de 20 anos,
que foi amadurecendo e que resultou na vontade de um dos Grupos
de Trabalho da Junta de Freguesia da
Baixa da Banheira, que veio ao encontro do “gosto de guardar velharias”
e de as mostrar. Foi inaugurado a 26
de Janeiro de 2008 e é um “projecto
aberto a todos, com a pretensão de
dotar a vila e o concelho de mais um
espaço de cultura e salvaguarda do
património colectivo”. João José da
Silva recorda-se quando se questionava: “Se uma terra nova podia ter um
Núcleo Museológico” e que a resposta assim surgiu: “Pode, desde que se
envolvesse a população”. E assim foi.
A população foi envolvida e os objectos começaram a chegar. Diferentes
objectos. Cada um com uma história
para contar e a fazer parte da história
da civilização.
“Tudo o que está aqui
pertence à comunidade”
“Tudo o que está aqui pertence à comunidade”, diz e os olhos tomam um
brilho especial, muito vivo, quando
fala nas “relíquias”, assim lhe chama,
é o gosto pelo coleccionismo que o
dita. Já são vários os objectos que ali

se podem encontrar e o espaço já parece pequeno para os receber. “Quase todos os dias há uma peça nova”,
conta João da Silva. Uma carteira antiga de escola. A exposição do ovo, de
diferentes ovos, sob o título: “Do ovo
sai a diversidade da vida”. E depois,
noutro expositor, a ligação ao rio, bivaldes apanhados na zona ribeirinha,
a par de um coral encontrado em
2005 no lago do Parque Zeca Afonso.
E dos binóculos que ali se encontram,
diz que chegaram ainda na semana
passada, com uma história, ou não
podia deixar de ser. “A C.U.F tinha
uma adraga, que foi ao fundo, assim como estes binóculos e o filho do
Capitão do comando da adraga veio
aqui entregá-los”.
Projecto futuro – Um local para
“dar vida às profissões”
O Núcleo Museológico da Baixa da
Banheira, fica perto da Junta de Freguesia, e funciona também como o
espaço da Comissão de Festas e armazém da Junta. Contendo assim três
serviços diferentes. E já se revela exíguo para o projecto que está estimado para o seu futuro. Um local para
“dar vida às profissões”. Pois já são
muitos os objectos ligados a profissões, quer ao barbeiro, à costureira,
ao corticeiro, ao serralheiro e a muitas outras. Mas para concretizar esse
“Museu das profissões” é preciso um
espaço maior. “Reivindicamos um es-
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Juvenal Silvestre, presidente da Junta de Freguesia de Coina

«Gostava de ver nascer um Pavilhão
Gimnodesportivo na freguesia de Coina»
Foi uma conversa “agitada” que mantivemos com Juvenal Silvestre, presidente da Junta de Freguesia de Coina, ali, na azáfama de por em pé as Festas de Coina. O telefone não parava de tocar.
Mal, terminámos a entrevista, arregaçou as mangas e lá foi para o terreno a acompanhar as equipas que estavam nas montagens de palco e quermesse, retirando dos seus dias de férias, este
tempo para dedicar à sua freguesia.
Juvenal Silvestre, presidente da Junta de Freguesia de Coina refere que
o mandato que agora está na sua
fase final “foi um mandato que deu
muito trabalho, mas, para nós o
problema não é o trabalho, porque
nós sentimo-nos satisfeitos e realizados com o trabalho que realizámos ”.
O autarca sublinha que “o mais importante é as pessoas sentirem o
trabalho que realizámos, por que
nós tivemos muitas obras feitas neste mandato – desde asfaltamentos,
fizemos passeios novos, fizemos
um passeio que se falava há muitos
anos de Covas de Coina”.
Rotundas estão concluídas
Recorda que para além das obras
realizadas pela Junta de Freguesia
realizaram-se importantes obras de
melhoramento do trânsito na freguesia - a rotunda dentro da Vila de
Coina e a rotunda da Estrada Nacional 10 – “esta é uma grande obra,
que não sendo nossa, foi a obra que
motivou o Executivo a solicitar uma
reunião às Estradas de Portugal. Foi
a primeira reunião que este executivo realizou quando há oito anos
tomámos posse.”
Dedicação dos
nossos funcionários
“A freguesia de Coina não tem nada
a ver hoje com aquilo que era há
oito anos atrás. Mudou muito. Melhorámos na limpeza. Melhoramos
na jardinagem.
Não estamos a elevar-nos, estamos
a expressar o que sentimos pelo trabalho realizado, a dedicação dos
nossos funcionários.” – sublinha Ju-

venal Silvestre.
No decorrer da conversa sublinha
a importância do novo sistema de
rega – “dá satisfação ver à noite o
sistema de rega a funcionar, costumo dizer que esta freguesia trabalha 24 horas por dia”.
Apoiar os alunos carenciados
Juvenal Silvestre, fala com entusiasmo dos projectos que a Junta de
Freguesia dinamiza: “apoiamos as
nossas crianças na compra dos livros, há miúdos que nós pagamos
100% dos livros obrigatórios. Por
que achamos importante apoiar os
nossos miúdos na aprendizagem”.
“Eu não ficava bem com a minha
consciência se ajudasse, estas crianças, que vão ser os homens de amanhã” – sublinha.
Refere igualmente o apoio aos recém nascidos – “queremos cativar
para que os casais jovens se fixem
na nossa freguesia”.
Outro dos apoios da Junta de Freguesia é ao nível de apoio aos idosos, na cedência de cadeira de rodas, camas articuladas e outros
apoios.
Apoio ao domicílio
Sendo uma freguesia com muitos
idosos a Junta de Freguesia criou
um “serviço de apoio domiciliário” –
“ajudamos a colocar uma lâmpada,
a arranjar uma torneira, a transportar mercadorias pesadas ou a ração
para os animais. É importante dar
este tipo de apoios.”
Juvenal Silvestre, acredita que os
novos investimentos em marcha na
freguesia vão atrair novos moradores, recordando que as acessibilida-

des que vão também surgir serão
um contributo para ajudar a transformar a freguesia.
“Eu recandidato-me, neste momento, na freguesia, por que acho que
tenho muita coisa para dar à freguesia de Coina. Este vai ser o meu
último mandato, mas acho que os
próximos quatro anos vão verificarse muitas transformações e nós gostávamos de acompanhar este processo.” – sublinha o presidente da
Junta de Freguesia de Coina.
Relações normais com a Câmara
O autarca sublinha que as relações
com a Câmara Municipal do Barreiro – “foram normais”.
Recorda que situação que mais se

“arrastou” foi a decisão sobre o projecto do Passeio de Covas de Coina,
de resto tudo correu com normalidade.
Juventude merece um Pavilhão
Juvenal Silvestre, neste final de mandato sublinha, como homem ligado
ao desporto, que há um sonho que
continua por concretizar – “Gostava
de ver nascer um Pavilhão Gimnodesportivo na freguesia de Coina. A
nossa juventude merece.
No final da nossa conversa, referiu o autarca – “Sinto-me satisfeito.
Sinto-me realizado. Sinto que servi
as pessoas de Coina”.
S.P.
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Festas Populares de Coina

Um meio para divulgar o que é
feito nas nossas colectividades
Juvenal Silvestre, presidente da Junta de Freguesia de Coina, sublinha que a realização das Festas de Coina
é uma aposta da autarquia de forma que “a população viva quatro dias diferentes, que permitam que as
pessoas possam divertir-se e conviver”.
O autarca considera que “as Festas
são festas populares, porque queremos que exista um envolvimento de
todas as pessoas nas festas”.
Recordou que, tal como em anos anteriores, manteve-se a tradição de promover um peditório junto da população – “para nós os peditórios, são um
momento importante na realização
das festas, é uma iniciativa que nos
permite sentir o pulsar das pessoas,
porque permite uma relação directa
com as pessoas. O Executivo da Junta
de Freguesia participa nas acções do
peditório. Estes contactos permitem
conversar com as pessoas e sabermos
o que as pessoas pensam da freguesia
e querem das nossas festas.”
Contributo maior para as festas
Juvenal Silvestre salienta que este ano,

apesar da crise, as pessoas através do
peditório deram um contributo maior
para as festas que no ano anterior.
“Acredito que as pessoas têm mais
dificuldades hoje que tinham o ano
passado, mas participaram mais, e,
digo-lhe, isso para nós é um estímulo,
é um incentivo. Sinto que as pessoas
querem participar e consideram que
as festas são importantes para a nossa
terra” – refere o presidente da Junta
de Freguesia de Coina, recordando
que mesmo na organização do peditório registou-se maior colaboração,
desde jovens a pessoas mais idosas.
“Para nós isto é importante, porque
queremos que as festas sejam uma
iniciativa que conte com o envolvimento das pessoas. Para nós as festas
são as pessoas e para as pessoas da
freguesia, para as colectividades, que
todos sintam as festas como um meio

Programa das Festas Populares de Coina
DIA 9 DE JULHO
21 horas – Abertura das Festas
21,30 horas – Actuação do Grupo de Dança “As Estrelinhas” do Grupo Desportivo
Estrelas Areenses
22 horas – Baile com a Banda Musical “4 Audição”
DIA 10 DE JULHO
21,30 horas – Largada de Toiros
22,30 horas – Actuação da Banda “Chico Moreno” e suas bailarinas
DIA 11 DE JULHO
18 horas – Largada de Toiros
21,30 horas – Actuação do Rancho Folclórico Infantil “Canto Alegre”
22,30 horas – Grande Desfile de Marchas Populares da Freguesia – CATICA e Junta
de Freguesia
23,30 horas - Grande Espectáculo com a Banda “AIPOD” ( ex- Atre&Som) – São 3
horas de espectáculo
DIA 12 DE JULHO
9,30 horas – 7º Grande Prémio de Atletismo
11 horas – Missa Solene em Honra de Nª Srª dos Remédios
12 horas – Almoço Aberto à População da Freguesia – Sardinhada e Febras
No Parque de Merendas
17 horas – Recitação do Terço na Igreja de Coina
17,30 horas – Procissão em Honra de Nª Srª dos Remédios, acompanhada pela
Bamda da URCD de Coina
18,30 horas – Largada de Toiros
21,30 horas – Actuação do Grupo de Danças Modernas do URCD de Coina – “Contraste”
22,30 horas - Grande Espectáculo com Quim Barreiros e sua Banda
24 horas – Encerramento das Festas com Grandioso Fogo de Artificio

para divulgarem o que é feito nas nossas colectividades” – sublinhou Juvenal Silvestre.
População participa
na organização das festas
Refere o presidente da Junta de Freguesia de Coina que o programa conta muito com a “prata da casa” desde
o Grupo de danças Estrelinhas do Estrelas Areenses, passando pelo Grupo
Hip-hop do CATICA - «MGBOOS», o
Rancho Folclórico Infantil do Infantário «Canto Alegre» o desfile das Marchas Populares, ou a actuação do Grupo de Danças Modernas do União de
Coina.
No âmbito das Festas realiza-se o 7º
Grande Prémio de Atletismo das Festas Populares de Coina.
O Almoço aberto à população da freguesia, com sardinhada e com febras,

que decorre no Parque das Merendas
– “este é um momento de grande convívio entre todos, de jovens, idosos,
autarcas, trabalhadores, dirigentes associativos. É um dia muito importante” – salienta Juvenal Silvestre.
“A população participa na organização das festas, na preparação do espaço. Há uma grande envolvência d
população” – sublinha.
A procissão em honra de Nª Srª dos
Remédios realiza-se no dia 12 de Julho, pelas 17 horas.
As Festas Populares de Coina, este ano
encerram com um espectáculo que
conta com a presença de Quim Barreiro, seguindo no final o tradicional
fogo de artificio.
“Valeu e vale a pena promovermos as
Festas Populares de Coina” – sublinha
Juvenal Silvestre.
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Marchas Populares de Coina

São um motivo de grande
orgulho da nossa freguesia
“As Marcha de Coina são um motivo de grande orgulho da nossa freguesia” sublinha Juvenal Silvestre,
presidente da Junta de Freguesia de Coina, acrescentando que “as Marchas Populares tal como o Carnaval,
deve ser um processo de envolvência da população e do movimento associativo da freguesia. Devem ser
as pessoas a criar as coisas. Só assim se justifica que a Junta e a Câmara apoiem estes projectos ”.
ensão e fraternidade.
Esta é a história do CATICA, nasceu
para ajudar quem precisa de apoio,
dando as mãos partilhando sentimentos!
MARCHA DA FREGUESIA DE COINA
Título – “As Lezírias”
Entidade Organizadora – Junta de
Freguesia de Coina
Coordenação – Naciolinda Silvestre
Mascotes – Mariana- João, e, Beatriz
- Diogo
Padrinhos – Marlene
Tema a Apresentar – “As Lezírias” –
zonas agrícolas muito húmidas nas
margens do Rio Coina que foram o
meio de subsistência da Vila de Coina,
durante várias décadas.
O autarca refere que “na nossa freguesia, nós não compreendemos essa
situação de sr atribuída uma verba
e pegar nessa verba e mandar fazer
tudo, para nós isso não é envolvência
das pessoas”.
Juvenal Silvestre sublinha que “é das
coisas mais lindas da minha freguesia,
ver crianças, jovens e pessoas mais
idosas, trabalhando durante dois meses, em serões inteiros, envolvendo-se
na construção das Marchas”.
Um projecto de todos
O autarca considera essencial que o
Movimento Associativo se envolva na
vivência das Marchas, com empenho,
sentindo que as marchas são um projecto de todos, envolvendo famílias.
“Para mim as marchas são importantes porque motivam as pessoas, contribuem para participar na vida da
freguesia” – salienta Juvenal Silvestre.
Na opinião do presidente da Junta
de Freguesia de Coina a realização
do desfile na Avenida JJ Fernandes,
no Lavradio, é um espaço com muito
boas condições para a realização do
desfile das Marchas.
“O pessoal gostou imenso de marcar
presença nos desfiles no Barreiro e
Lavradio. Foi uma festa. “ – sublinha
Juvenla Silvestre.

Trabalho
Execução de Adereços – Grupo de Trabalho
Concepção de Trajes – Grupo de Trabalho
Execução de Trajes – Grupo de Trabalho
Coreógrafo – Ana Isabel
Historial da Marcha:
As lezírias do Coina foram, em anos
passados, a grande fonte de alimentação de todo o povo da nossa Freguesia. Aqui trabalhava de sol a sol a
sua esmagadora maioria, nas culturas
do arroz, da batata, do repolho e do
milho. Porque eram tempos muito difíceis, estes trabalhadores no final de
um dia de trabalho árduo e antes de

MARCHA DO CATICA
Título – “Parabéns CATICA”
Entidade Organizadora – CATICA
Coordenação – Ana Amigo
Mascotes – Todos
Padrinhos – Paula Gonçalves
Tema a Apresentar – O 25 º Aniversário do CATICA
Autor da Letra – Anabela Machado
Autor da Musica – Fábio
Nº de Arcos – 10
Nº de Elementos – 55
Ensaiador – A Equipa Educativa
Porta-Estandarte – Um Grupo de
Crianças
Concepção e Execução dos Arcos – A
Equipa Educativa
Desenhos e Iluminação – A Equipa
Educativa
Execução de Adereços – A Equipa
Educativa
Concepção de Trajes – A Equipa Educativa
Execução de Trajes – Maria Elisa Moleiro e Margarida Amaro
Coreógrafo – Ana Amigo
Historial da Marcha:
O CATICA nasceu há 25 anos! Um embrião que era pequeno e sensível tornou-se num grande centro de apoio à
comunidade.
Aquela semente plantada pela força
do povo da sua terra tornou-se anos
mais tarde num lindo jardim florido,
cheio de amizade, carinho, compre-

Autores da Letra – Celestina Gonçalves
Autor da Música – Pedro Araújo
Arranjo Musical - Mário Rui
Nº de Arcos – 10
Nº de Elementos – 52
Ensaiador – Ana Isabel
Porta-Estandarte – Ana Isabel
Concepção e Execução, Arcos – Grupo
de Trabalho (com participação especial na execução dos arcos de Mário
Oliveira)
Desenhos e Iluminação – Grupo de

regressaram a suas casas, ainda recolhiam nas lezírias ervas daninhas que
cresciam nas terras húmidas, junto ao
Rio Coina, para alimentarem os animais que tinham nos estábulos situados nos terrenos perto das suas habitações. Para se deslocarem levavam
os seus burros, que iam pastando durante o dia e de regresso a casa, carregavam os vários produtos não só para
a sua própria alimentação mas também para a dos animais que criavam.

