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Rosto do Livramento

Desporto
1ª Grande Corrida do Livramento

Futsal Livramento

Está a ser preparada a 1ª grande prova de Atletismo
no Livramento, que se realizará no dia 15 de
Fevereiro de 2014. A prova realizar-se-á pelas
10h30, com a concentração e partida no Largo do
Carmo, com um percurso de 4,7 km, percorrendo as
ruas da Freguesia. A inscrição será gratuita, sendo
que qualquer pessoa, de qualquer idade se poderá
inscrever, independentemente de serem residentes
ou não da Freguesia. Por isso venha-se inscrever
com um amigo e participe! Haverá prémios para os
3 primeiros classificados nas diversas categorias
etárias, tanto na vertente feminina como masculina.
Esta prova contará com o apoio da Associação de
Atletismo de São Miguel. Como se inscrever? E para
mais informações, poderá fazê-lo diretamente na
Junta de Freguesia ou contatando os responsáveis
Nuno Soares e Carlos Lima:
Telefone: 916755460 ou 911801713
Email: nanysoares@hotmail.com

A Freguesia do Livramento conta com duas
equipas de futsal, o Clube de Futebol
Livramento e o Livramento Futebol Clube.
Ambas as equipas estão a preparar-se para
integrar o campeonato do Inatel que
começará em Janeiro de 2014.
O CFL é orientado por António Branco, e o
LFC é orientado por Miguel Matos, sendo
que o CFL treina-se às terças e quintas feiras
e o LFC às segundas, quartas e sextas.
De salientar que o FCL é o bi-campeão em
título, tendo ganho os últimos 2
campeonatos do Inatel, e estão a trabalhar
com o objetivo de serem tri-campeões. Por
outro lado o LFC também está a trabalhar
neste propósito e os sinais não podiam ser
melhores, tendo já realizados 3 jogos de
treino com vitórias expressas sobre os seus
adversários, por 9-6 e 4-10, ambos com o
Santa-Clarense e 2-9 frente aos Bombeiros.

Mensagem de NATAL
O verdadeiro Natal é vivido no coração de cada um
em especial! Abre o teu coração aos outros e partilha
um sorriso de esperança!
Um Santo Natal e Próspero Ano de 2014!
São os votos de Luís Cordeiro e da sua vasta equipa de
colaboradores, a toda a população!
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Lançamento da 1ª edição do jornal
informativo da Freguesia
do Livramento
A partir de hoje, e uma vez em cada dois meses,
todos os habitantes do Livramento, vão ter
acesso de forma gratuita ao jornal informativo
“Rosto do Livramento”. Este jornal tem como
objetivo, levar à nossa população o maior
número de informação possível relativamente à
nossa Freguesia. Este é um espaço que poderá
saber os projetos que a Junta tem para a
Freguesia, bem como os que estão a ser postos
em prática. É de salientar que aqui irá encontrar
informações essenciais nas diversas áreas na
qual a Junta está a trabalhar, tal como a
Educação, Desporto, Solidariedade Social,
Juventude, Cultura, Eventos, entre outras coisas.
Queremos saber também a sua opinião, afinal,
este jornal é a pensar em si. Ambicionamos fazer
o melhor possível pela população do Livramento,
e contamos também com o seu apoio. Dê-nos a
sua opinião, envie um artigo para nós que ache
que deva ser publicado. Por e-mail, carta ou
pessoalmente, a Junta tem as portas abertas
para si.

Mensagem do Presidente
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“Caros cidadãos, quero expressar o meu
agradecimento pela confiança que depositaram
em mim e na minha equipa para os próximos 4
anos de mandato. Não serei apenas Presidente
de alguns, serei o Presidente de todos e para
todos os cidadãos da nossa Freguesia.
Conjuntamente com a minha equipa de trabalho
queremos fazer o melhor por esta. A Junta é um
espaço de todos e estarei disponível a ouvir a
sua opinião. Juntos seremos uma Freguesia
melhor.”

Tomada de posse da Junta
de Freguesia
Foi no passado dia 21
de Outubro, que o
novo Presidente da
junta de Freguesia do
Livramento
tomou
posse, conjuntamente
com a sua restante
equipa. Equipa esta
composta pelo nosso
Presidente,
Luís
Cordeiro, o Secretário, Manuel António Soares e
a Tesoureira Teresa Machado. A Assembleia de
Freguesia é liderada pelo Presidente Pedro
Bettencourt, fazendo parte desta, Fernando
Oliveira, Maria Oliveira, Eusébio Botelho,
Arnaldo Soares, Miguel Costa, Mário Medeiros,
Judite Borges e Albano Santos.

Atribuição de cargos na Junta
Foi também ainda no mês de Outubro que foram
atribuídos pelouros em diversas áreas, pelo
nosso Presidente Luís Cordeiro, sendo estes a
área da Cultura, Juventude, Educação,
Solidariedade Social e Desporto e Eventos. Os
responsáveis pelos diversos pelouros são: para a
Educação, José Santos Barbosa e Nuno Pereira;
para a Juventude, Maria João Andrade; para a
Cultura, Ana Vale Sousa; para a Solidariedade
Social, Rute Pereira e Margarida Gonçalves; e
para a área de Desporto e Eventos, Carlos Lima e
Nuno Soares. É de salientar que, apesar de cada
um ter a sua responsabilidade nas diversas
áreas, esta é uma equipa que trabalha toda em
conjunto sempre em prol da população do
Livramento.
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Solidariedade Social
Natal Solidário
Com o aproximar da
época festiva do Natal,
a Junta de Freguesia
está a fazer uma
campanha
de
angariação do maior
número de alimentos
possíveis para oferecer
cabazes de Natal às
famílias
mais
necessitadas no Livramento. Poderá deixar o seu
donativo na Junta de Freguesia. A distribuição
destes cabazes ficará a cabo da associação
Cáritas. Gostaríamos de pedir a toda a população
que nos ajude neste movimento solidário,
através da contribuição de alimentos que
entender disponibilizar. Seja muito ou seja
pouco, toda a ajuda é bem vinda. Contámos com
a sua colaboração. Todos juntos faremos o Natal
de alguém mais feliz.

Grupo de jovens Véritas
O grupo de jovens Véritas está
a levar a cabo um projeto que
se chama "Ajudantes do Pai
Natal". O nosso objetivo é
conseguir levar a alegria ao
maior nº possível de crianças da
nossa Freguesia. Para isso
precisamos da colaboração de
todos vós. Se tiverem brinquedos em casa que já
não usem ou mesmo queiram comprar novos
brinquedos, deixem na Junta de Freguesia do
Livramento. Nós encarregarnos-e-mos da parte
de embrulhar e fazê-los chegar a quem não tem
a possibilidade de dar um pouco de alegria aos
seus tendo em conta a atual conjuntura. Por
favor não nos utilizem como "caixotes de lixo"
ofereçam coisas em bom estado, pois todas as
crianças merecem ter um Natal feliz. Nós não
pudemos mudar o mundo mas queremos que as
crianças do Livramento tenham um Natal mais
feliz! Muito Obrigado!

Cozinha Comunitária
Ainda no que diz respeito à
área
da
Solidariedade
Social,
Rute
Silva
e
Margarida Gonçalves estão
a fazer um levantamento do
número de pessoas mais
necessitadas
da
nossa
Freguesia. Neste âmbito, será criada uma
cozinha comunitária, dedicada exclusivamente
àqueles que mais precisam. O objetivo será
distribuir uma sopa num determinado dia da
semana, todas as semanas. Para isto
gostaríamos também de apelar a divulgação
desta iniciativa por toda a população e empresas
particulares locais, de forma a angariar
ingredientes necessários para a confeção de
uma sopa. Contribua com algum ingrediente que
possa dispensar, tal como batata, cenoura,
cebola, tomate, alho, couve-flor, etc. A Junta
tem a porta aberta para receber com o que
puder contribuir.
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Juventude

Passadeiras com maior visibilidade

Estão a ser realizadas conversações no âmbito
de trazer para a Freguesia do Livramento aulas
de Zumba. Outros eventos estão a ser
preparados, nomeadamente dias dedicados a
um tema em especifico, como por exemplo, dia
da juventude, dia da alimentação, dia mundial
da criança, etc. Em tempo oportuno serão
divulgadas neste jornal, através da Maria João
Andrade, as iniciativas a realizar. Para quem
desconhece, a Junta de Freguesia tem ao vosso
dispor um gabinete de apoio aos jovens com o
acompanhamento de uma psicóloga.

No passado mês de Outubro, as passadeiras da
nossa Freguesia foram alvo de intervenção,
ficando estas com uma visibilidade muito melhor
tanto para os peões, como também para os
automobilistas,
reforçando a
segurança para
ambos.

Cultura
Está a ser criado um grupo de Teatro do
Livramento, que se chama “Papel de Parede”
formado pelos seguintes elementos: Rute Silva,
Ana Sofia Sousa, Cláudia Sousa, Maria João
Andrade, Liseta Figueira, Ana Vale Sousa, Pedro
Silva e Bruno Figueira. A estreia está marcada
para o dia 14 de Dezembro na festa de Natal dos
nossos jovens da terceira idade. A peça chamase: “Eme cala-te que isso não é contigo”.

Educação

Concurso de Presépios

No que concerne à área da
educação, a Junta de Freguesia
do Livramento está a planear,
conjuntamente
com
uma
entidade formadora a formação
em inglês nível 0. Para além disso está a ser
preparado um curso de alfabetização, destinado
a todas as pessoas que queiram aprender a ler
ou a escrever. Se conhece alguém que tenha
este gosto, transmita-lhe esta mensagem. Os
cursos estão previstos começarem em Janeiro
de 2014, e são gratuitos. As inscrições já se
encontram abertas, e podem ser feitas na Junta
de Freguesia. Podem também contatar os
responsáveis pela área da Educação José
Barbosa ou Nuno Pereira.
Ainda no âmbito da educação, está a ser
preparada uma biblioteca, que estará disponível
à nossa população para a consulta de obras
literárias.

Terá lugar na Junta de Freguesia um concurso de
Presépios de Natal. Os presépios apresentados
deverão ser exclusivamente feitos em material
reciclável. Os prémios serão de €100, €75 e €50,
para o 1º, 2º e 3º classificado, respetivamente.
Os presépios deverão ser entregues até dia 19
de Dezembro das 09h às 12h30 e das 14h00 às
16:30. Os resultados serão afixados dia 30 de
Dezembro na sede da Junta de Freguesia e na
página do facebook da Freguesia. Os presépios
ficarão em exposição até ao dia 6 de Janeiro de
2014. Inscrições na Junta ou com Ana Vale.

Banco de Roupa
Está a ser criado também um banco de roupas
usadas, que em determinados dias do mês,
durante 3 ou 4 horas, a população a troco de um
simbólico €1 poderia adquirir as peças
desejadas. O dinheiro realizado reverterá para a
cozinha comunitária, com o intuito de ajudar na
compra de ingredientes para a confeção das
refeições para os mais necessitados.

Rancho Folclórico
Neste período mais
calmo em que há
menos atuações e
não há festivais, o
Rancho Folclórico da
Casa do Povo do
Livramento
não
descansa. Os ensaios
continuam a decorrer às Segundas (20h30) e aos
Sábados (14h00), sendo que o Sábado é
dedicado ao grupo infantil. É de salientar que o
Rancho começou a ensaiar uma nova dança para
futuras exibições, a “Dança dos Cadarços”.
Quem tiver gosto e interessado em fazer parte
do Rancho só tem de comparecer nos ensaios
nos dias anteriormente referidos na Junta de
Freguesia.

Construção de Edifício Sede
Até final deste ano está
previsto o início da
construção
de
um
edifício, que servirá de
sede
ao
Rancho
Folclórico, aos Escuteiros
e à prática do Aikido. A obra já se encontra
adjudicada. Este é apenas um de vários
compromissos eleitorais, que estão a ser postos
em prática.

Triatlo do Espírito Santo
No Bairro de Santo António será contruído um
Triatlo do Espírito Santo, sendo que a obra está
em fase de projeto.

