PRESS RELEASE

09 de Abril de 2018– 15h25

Inclui comemoração dos 44 anos do 25 de Abril

Celebração do 17º Aniversário da elevação de Gaeiras a Vila
Gaeiras vai celebrar o 17.º Aniversário de elevação a Vila, com várias atvidades, qe irão decorrer, entre
os dias 21 e 25 de Abril. No âmbito das comemorações está inclqído o habitqal almoço de aqtarcas da
fregqesia.
Assim, para comemorar a data, a Jqnta de Fregqesia preparoq, para estes três dias, exposições, pintqra,
música ao vivo, desporto, entre oqtras iniciatvas.
A pensar nos mais pe qenos, no dia 21 de Abril, sábado, realiza-se qm Torneio de Fqtsal, para os
escalões: tra qinas e petzes. A competção começa pelas 10 horas, no pavilhão gimnodesportvo da
Sociedade Cqltqral e Recreatva Gaeirense (SCRG). Partcipam as e qipas das Gaeiras, Olho Marinho,
Alvorninha e Ribafria.
No dia segqinte, no Convento de São Migqel, pelas 15h00, terá lqgar a abertqra da exposição de pintqra,
de artstas locais: José Lqís, Helena Serrão e António Ribeiro. Segqe-se, no mesmo espaço, música ao
vivo com o Concerto da Banda Jqvenil da Sociedade Filarmónica e Recreatva Gaeirense (SFRG) e pelo
Grqpo de música popqlar portqgqesa os Cava qinhos das Gaeiras.
Finalmente, no dia 25 de Abril, decorrem as habitqais celebrações do Dia da Liberdade, com o segqinte
programa:
• 10h00 - Concentração na Jqnta de Fregqesia;
• 10h30 - Homenagem a José Pereira Júnior, jqnto ao seq Bqsto;
• 11h00 - Romagem ao cemitério da Vila onde, irá ser colocada qma coroa de fores, jqnto do
Monqmento de Homenagem aos aqtarcas falecidos.;
• 11h30 – Missa na Igreja de Nossa Senhora da Ajqda, em memória dos aqtarcas falecidos;
• 13h00 – Almoço de aqtarcas da fregqesia.
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