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rLe Informação,
que a nossa Associação
decldiu,editar.
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Car-a conhecer alglunas.acti'ridades d.a Associaçãe1 euer no
aspecto cultural , infqÌ:EatiÌro
e recrea*-irrn
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Tamben havera espaço paLe todos aqueì-es que queiram elcpôr 'as suas ideias,
sugestões ou qual quer part:-cipação e para os quais fica desde ja o nosso conviCom a cúaboração de todos podernos ir
para a f:'e.::terpois
estamos anj-raados desia vontad.e. Va-nos aprove:-i-la.
Fernando Rego

sprays ajuda nessa desiruição,
todos os
seres .J-ivos fi-cariam
desprotegidos
daradiações do sol- seroelhanies àã causad.as
púa èxúosão de uma bonbâ atómica.
Âlé*-dit*o
o ,ozono i.en una fi-na-1i-dade
anáIoga a um espelhorquando os raics jlfra-rrenn:elhos:.incidero sobre e.le reflectenise para a atrno5fe:ia,
não atingindo
tôtaheente o nosso planetarque aqueceria
de tal- modorfazendo conr que os gúos polares se derretessen totalmente,
deva.rrd.o o nível, dos Oceanos cerca de 61 nel.r.
(tripóteses cj-entíficas)
o que equirral er:-a
a dizer que cidades como Paris, Londres,
A.nesterdão, elltre outras, ficariam
conpì- ei;anerrte subraersas !
--m vigor
Nota; Ná*CEE.erist,e legiúação
q:: gonlrola os tipos de sprays comercial ].zavet-s.
Arrindo Ganeiro
^
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Depois d.e fornada
a Àssoclação, coxr
todas
as fonnalidades
legaj-s, logo se
pensou nr-:na sede.
para
os
Prorrisoria
perdendo
prÌ-raeiros enccntros,
d.e
ú9
rrista a i-deia de'sede propria. Assin alc-rryrq *.arrenôq

6wrs

fofam

até

apfeciad.oS

se

adqu:i'ir o actua-l por 300 contos.
Sen perCa de tenpo jlvestiu-se
a oferta d.o sr. ì"lanuel da Ponte, conprarrdo l0O
contcs d.e ferro e fazend.o a terraplanagen con cs :'estanies 2C0 contos.
veio jmtar-se
o que
À este naterial
foi oferecido no coriejo
Para o prineirc
arranque tencs ja efgr-na cci-sa, fal'ua a materia hu::.ana, bra.Vôv os
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a todos para que nos proxlmos três sabapors lá
pessoal,
d.os dêen un cútributò
es+-ará quen dr-:-i;a os tiabelhos.
ìIrrmapsquera descrição da,sede pooereque d-a co::.stara de r:;l salão
iros dízet
e saaÍÌFlo para jogos, festas, teatros,
].as anexas con dois pisos. No 19 terenos:
bs'ïnearios,
bar cors seÌa para
cozinha,

)3Uü4,

0 pai da Anj:úra adorraeceu no sofã e conessou a ressonar alto.
A garota foi a
s6lr€t arisar a nãe:
tr ì'{anrãe, vem d.epressa que o p"pá .=ú a
f er..rer ! ll
entrou
d-e um ferroviálto
Quand.o o fjlho
pela pri-:neíra vez na escola excla-nou:
t!En-.uâocono e isto? Pri.neira elasse e os
bancos são de pau! il
Un homen, tendo na mão una cai:<a de ferTo.:nen+-,a,toca a canpainÌ:ra.. Una múher atende.
- Bon dia, rì:r conser+-al o cano. Sou o
bonbei:'o.
- Eu não chan.et bcr:bei-ro nenhun!
- Cono assi-n?À ser-rhora não ó a Dona Berta Garcia?
y*
- ìÍão. A Dona Ber*ue Garcia nud.ou-se
ìl.[ì ano.
- Ì'Ião possc acreCitar'. Feden un bombeiro
con urgân"=i"t"
nudan!
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=dej-xarenos a hipotese e tudo farenos para que seia possíve1
funcionaren Serviì"Ied.i-co
Sociais
.
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Coragen! Àjudenos esta obra!
Fl-oren+.ino da Fonte
eOnV-i-fiO
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Sabia gue
ao usar oupì quer i:po de
spray esta a cont,ribui:' para a des-uruição de ''ma canada protect,ora Ca atnosfe:'a chamada OZC}ÍC
?
nornnl e_
-Q"o r "nìn' n*,^a n-:*r r?r oï_" : " " . :g"5 "- rïg" . : O. .ZIC"n*O. " ;f-O : ,
tenente des*"ruido d.errido à poi,-rição q.uinica, en que o uso indiscr-inirado
de
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golos. Equanto as forças chegara.m, os
casados fizera.n a rid.a negra aos so1Vamos apreserrtar r:m bal-ango das'conta's da teirosr
mâs pal?. ,o decli:rar da partiÀssociação até esta data. En prineiro 1'u- da, ticeram de fazet das tripas
coragar o
d.os totais,
a
para
segurar
nuIo.
o
ção
"ã",-odas ofertas-receitas
""girida-nente
e das desdescrição
-Não
A terceira
pa.rte foi disputada .na.
querenos
t4nben
pesas .
dei:çar passar
ganhara.n-todos;
sede e ai
úeteado uns
esta ocasião para agradecer a todos
os copitos,e
co&endo urrÌas sardinhas aSsa
benfeitores
desta obra, tanto os do passa das. E o convívio tenninou ,com un bai
do como os do futuro que deseja-qos sejan Iezi-nho de acordeão, reconlândo
bons
muitos e bons. E va:oos às contas:
velhos tempos.
enAguarda-se novo errcontro para
Tote-l da despesa
/*93 898$00 contar un vencedor. IIaja quen tome a
Total da receita
483 I )U+U\J iliciativa
de o organizar!
//
Saldo negativo
748$00
ÂJIIDA A CONSTRUçAODJI NOSSASEDE?.
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Descrição

das despesas

Estrado para paì-co
Fadio Sharp
Tabu.l eiros
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tod.os os sócios que
aberta todos os sa
oá.ios jogos de que
p€rrsar en organizar

000$00
Tendo en atenção as canad.as nais jo
800$00 vens, surgiu a ideia de se insentivar
Õ 000$00 o jcgo de xadrez.
Quem quiser apren1 V 0oo$00
der deve aparecer na sede nos dias d.e
020$00 aberiura.
0005i;00
Ga:neiro
Arlindo

Ì4áouina de café
Moi::ho de cafe
r\Iovet o.a ËrcÌIr_oteca
ç*l
-^ir; r a
I r +6V1

Faz-se saber a
a sede se encontra
0oo$oo bados à noite. ti'á
500$00 poden desfrutar e
Boo$00 torneios.
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Escritura
do terreno
Advogado
Castanhas
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0co$00

.L EL ClrTSAO

r55 170$00
Descrição

das receitas

na Bouça ..........
Peditorio
reol,-Eor:Lo na Confraria..
no Crasto.....
Peditorio
na lgreja Velha....
f ecl]-tor:Lo
Ped.itório á ^ D ^ - - - ^ : ^
na Estr. Bouça.....
Peditorio
Quotas
Festa na Confraria
Festa de Ì,Íagust"o
Festa das i'Íererrdeiras . . ... ..
Festa de Carnaval .. ...

060$00
130S0o

,t/osto 4,frQ/4
Como e Quando lìtrasceua rtÀ.C.D.IG.V.tl

ì{asceu a 07 de Novernbro de 198- após
ura reunião real-izada na Escola d.a
tzo$oo
Bouça,
onde estiveranÌ preSentes algr:ns
t+ o)uü,uu
-tì
habitantes
do Bano da lgreja
Velha,
a
z_0çco
cha:aada
hoje
ÀSS0CïÂç40
CULTURAL
B
DES
+ 940$oo
690$oo PCRTÏVA ÏGREJÀ VELHA.
32 6so$oo A id.eia já y^ nuito pairava rÌas aentes dos jovens d.a nossa terra, pois
a
4)UFUU
necessidade
para
de
associação
fins
l_l_ /+11$oo
desportivos e recreativos,
I4U&UU cuiturais,
era
urna
constante.
Assin um grupo
end.a ronte/ . .. . .
rl-scLnatl{anuel
a5$00
n
Ì
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^
penhado
no
projecto
da criação convovl,uruurrv
1 830$oo
I 470$00 cou a reunião de 7-IL-81, onde por fim
BajJ-e na Bouça
BaiJ-e na Bouça
168$00 n e s c e u .
ìlessa reunião foi eJ.sita rrma conisL9/+ %6Soo são provisoria
que dirigiu
a ACD IG V.
No prórimo núrnero continuaremos a d e s - ate el-eições efectivas ern Assemhleia
Geral, Foram esses membros:
crição das despesas e receitas.
- Fl-orentino
Presidente
ofertas etÌI maDescreverernos tambór
'trice-Pres.
""
- Josá Fercaz
teriais
- Fernand.o Rego
Secreúrio
Virgilio
Pinenta
- Virgilio
í---\
Tesourei-ro
Pi-nenta
I
- Jose Carlos
Vogal
- Caúos Ferador
Vogal/
Pres .Con.Fiscal- Dianantino Caetano
No dia 23 ae Setembro, nurna radiosa
Segunda Secret - Ànainda dos Santos
gfcontfo
tnrrìe rìe sol - rea'ì izou-Se um
de
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futebol entre casados e solteiros,
apadrinludo pe.la Associação. 0 encontro ani
gavel, não obstante o enpenho que ambas
as equipas puserartr na-Ìutar.teru.il.ou
sem
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substituir
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com o 19 sector
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EQIIITIBRADAMEI{TE',;
COI'ÍER
i
Rever os regimes aljmentares nur
país onde a" pu"Iorbações de saúde por
excesso ou desequ:fíUnio
deflciência,
al-imrentar 'ifrfiõ-ruáncia
aurnentam assustadoia.rirente ó'
para que, possamos
<la naior'
rriver maiii anos e con nelhor saúd.e.
À alj-üentação deve proporcionar
uma
.quantidàiíb suficiente
de alimentos par:a cobrÍr B.s exigências ener$6ticasi'do,
organisnro,e gára uranter: o seuj equní:
brio.
Nínguern deveicomer mals dci quer
necessita go"qre, desse modo,
"rgotda,
torna possi-ve1 o desenvol:rimento
de vá
rias d.oerlças e perde sa,íd.e. fgualmente
qinguen deve comer,mènos do que precis-a,porquq assim erfraquece
e desautre:,,1
'',

fruta

eom iogurte
ttCozínla Saudável Íl
Do livro
l
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A FBCHÀR

j-deia, e talvez um
: ,,', Concretizando una
anseio, dos socios desta Associação, ini
cíanos um Boletin de Informações, cujo
primelro numero acabeÌn de receber.
Neste primeiro ní,rnero orientárnos
a
;
alenção para os principais
ansej.os da Às
soôiação: a sua futura sede e os nú*eros
'l ''
'Jse.
''ii'.'
'i
i
:
1
,
:
r
i
{as suas.,FÍnanças. Lembramos ai-nda af gu'
lsqtri'ì
,
Ì"ías comer
tais cono, o
ibradamente não de-l naS das,hosas actividadesl
desporto,Falïou-nos
um apontamento sobre
pende só d.a q*rrtiduau au
af imentos.
o Rancho que ineluirenos
no próximo
núNão basta que a ração seja
suficiente
do ponto ae vista ónergéiico.É necessá, mero. Que nos descúpem os nossos sócios
rlo que o seja tambern qrra'litativamente
mas
, pela modestia do pequeno boletim,
sintam-no como vosso e enriqueçarn-no com
de moclo â que'nenhumâ substâncía nutri;
contribrrì ções validas. Embora seja nuito
tiva falte ao organismo ou seja forne-"
cida em excesso
importante a contínua inlormação-que daremos aos soeios e não só, poderemos dar
De:nada serve comer um grande bife
largas à veia poética o,, íiiu"árial
s'e nâo se beber leite
pode
o,.r
queijo,
remos promover concursos, p.assatempos,
legurnes, produtos hortícol "óru"
as e frutos
Fica uma porta aberta para a vossa
aTroz, massa, batata, pão, feijãorgrão
participação,
mas só para-o próxi*o ní*e
de bico, errrilhas, favas, et,c.
ro, para este, eom licença,
vou fechá-la
A Roda dos Âlimentos ó um
símbol o
que foi crj.ado para nos ajudar a escoÂclri a no
r
ther e combinar os allmentoso
Cada sector da Roda dos Alimentos
tem, pois, propricdades específicas,
t

