
As últimas notícias, opiniões e informações da nossa freguesia
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CRISTELO 
A NOSSA TERRA

Nesta Edição

ARTESANATO

 
Caros Cristelenses, "CRISTELO A NOSSA TERRA" volta com as notícias, opiniões e informações desde

o mês de abril passado até ao presente mês de agosto.

Trazemos as novidades da Junta de Freguesia e das Associações e/ou Instituições que assim o

entenderem. 
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VISITA PRESIDENTE  CMB

ESCOLAS

DIA MUNDIALCRIANÇA

DIA DA FREGUESIA

APOIO À NATALIDADE

  Avenida da Igreja, n.º 136 / 4755-176 Cristelo, Barcelos
geral@freguesiadecristelobcl.pt / www.freguesiadecristelobcl.pt

Horário de atendimento: 2ª a 6ª - 10h às 13h / 14.30h às 19h e sáb 10h às 12h
Serviços: atendimento serviços gerais, espaço cidadão, CTT, SNS24 / Contacto 253 851 318

JUNTA DE FREGUESIA 
DE CRISTELO

É com enorme orgulho, que nos dirigimos a todos vós para
informar que temos tido um início de ano intenso, com muito
trabalho. Organização de duas grandes festas (artesanato e dia
da Freguesia), a pavimentação de 4 ruas, o aterro e vedação do
maninho de novais e obras na Escola de Ferreiros.

PISCADOURA

TRAVESSA TRANCADA

ESCOLA FERREIROSRECINTO DESPORTIVO

PADRE MESSIO  MANINHO NOVAIS

O QUE TEMOS FEITO
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Obituário:

 Alexandrina Domingues Manhente

Augusto Jesus Ferreira

José Ribeiro Ferreira

Adelina Domingues da Silva

Maria Pereira de Araújo

Rosa Bouça Faria

Armindo Domingues Fernandes

Ana Moreira de Campos

Dia Mundial da Criança

O futuro são as nossas crianças! A Junta de Freguesia faz todos os possíveis

para proporcionar às nossas crianças momentos de alegria. No passado dia

1 de Junho, Dia Mundial da Criança, quisemos que não fosse um dia como

os outros. Assim, colocamos um insuflável em cada uma das nossas escolas

para as crianças usufruírem, com toda a sua alegria, do "dia delas". 

VI MOSTRA DE ARTESANATO 
II FESTIVAL DA FRANCESINHA

Após dois anos de paragem devido

à pandemia, voltamos a dinamizar

uma das principais atividades

levadas a cabo pela Junta de

Freguesia de Cristelo, Associação de

pais, Grupo de Jovens Christus e

Comissão de Festas do Santíssimo

Sacramento.

Assim, a 25  e 26 de julho decorreu a

VI Mostra de Artesanato  de

Cristelo. 

Foram 11 os artesãos e artistas que

exposeram nesta mostra, em que o

tema central escolhido para esta

"volta" foi a "Época Medieval".

Desde o local, aos artesãos,

executivo e demais intervenientes

foram devidamente preparados

para "entrar" nesta época e reviver

momentos de diversão bem ao

tempo "medieval", contando

mesmo com a tradicional

"Queimada Galega". 

 Ao Grupo de Jovens Christus, foi

lançado o desafio, pela Junta de

Freguesia, para animar a noite com

jogos tradicionais da época, o qual

aceitou de imediato.

Mais uma vez, na noite do dia 26, a

Associação de Pais de Cristelo

preparou o II Festival da

Francesinha. Mais uma vez este

evento se demonstrou como um

sucesso e que é para repetir para o

próximo ano.

A Comissão de festas do

Santíssimo Sacramento organizou

a parte da festa religiosa em que foi

elaborado um tapete lindíssimo

juntamente com todas as

associações e movimentos

religiosos da freguesia.

A Junta de Freguesia  agradece a

todos os envolvidos nestes dois

dias de festividades, onde se

mostrou um grande convívio,

união e espírito de entre ajuda. É

"disto" que é feito a essência da

população de Cristelo. 



INCENTIVOS À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA

Este executivo já implementou na freguesia o apoio à natalidade e o apoio à

família. Os mesmos têm tido bastante aderência pelas famílias, estanto neste

momento em fase de análise para se proceder ao pagamento. 

O incentivo à natalidade consiste num pagamento de 300€ no primeiro ano de

nascimento e 200€ no segundo ano, a residentes na freguesia.

O apoio à família consiste em um pagamento de 100€ em cada ano, pelas crianças

a frequentar o Jardim Infancia Público de Ferreiros ( ano 2021 incluído)

Apelamos a todas as pessoas que se encontrem enquadradas nos mesmos

parâmetros, para fazerem o requerimento na junta. Ambos os incentivos

requerem procedimentos próprios.
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No passado dia 27 de maio, a nossa

freguesia teve a honra de ser visitada

pelo Sr Presidente da Câmara de

Barcelos, Dr Mário Constantino, no

âmbito da sua política de

"Presidência de Proximidade" a fim

de ter conhecimento das

necessidades da freguesia.

É do interesse do Dr Mário

Constantino ficar a conhecer a nossa

freguesia, e também quais as nossas

maiores necessidades ao nível de

caminhos, infraestruturas, escolas,

apoios sociais, etc.

A Junta de Freguesia acompanhou

Dr Mário Constantino e sua

comitiva, a vários locais da freguesia,

que são de extrema importância e

necessidade de serem requalificadas.

A Junta de Freguesia ficou bastante

agradada com o que ouviu da parte

do Sr Presidente,  da possível ajuda

que a Câmara Municipal poderá dar

para efetuar as obras prioritárias

para Cristelo.
 

Ficha Técnica
Direção: Junta de Freguesia de Cristelo. Redação/edição: André Moreira; Núcleo da Juventude; Núcleo das Novas
Tecnologias. Colaboradores: Associação de Caça e Pesca; Associação de Pais de Cristelo; Centro S.C.R.Abel Varzim;
Confraria N. Sra do Rosário; Confraria do Stmo. Sacramento;  Grupo Coral Juvenil; Grupo Coral Paroquial; Grupo Cultural
e Desportivo de Cristelo; Grupo de Jovens Christus; Grupo Melodias do Senhor; Grupo LIAM. Fotografia: Ricardo Sobral.

VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 DR MÁRIO CONSTANTINO LOPES

AVENIDA DA IGREJA

 ANTIGO JARDIM INFÂNCIAPONTE PICOUTO

 " faremos todos os possíveis para
ajudar nas prioridades da freguesia"

Dr Mário Constantino
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COMEMORAÇÕES DO DIA DA FREGUESIA

ESCOLAS
 A escola de Ferreiros foi
alvo de uma grande
intervenção de obras na
parte exterior.
Substituição de toda a
cobertura existente
ainda em amianto, por
uma cobertura térmica. 
 Colocação 
de novas caleiras e

pintura total do
exterior do edifício. 
Foi feita também toda
a limpeza do parque de
estacionamento.
Na escola da Igreja
procedeu-se ao
levantamento de todos
os problemas
existentes no edifício.

Foi com toda a alegria e entuasiasmo que

voltamos a comemorar o Dia da

Freguesia em Cristelo, após dois anos de

restrições.

Tal como já é habitual, todas as

Associações/Instituições da freguesia

foram convidadas a participar

ativamente nesta festa que é de todos e

para todos. 

Estamos muito orgulhosos e gratos com

a participação ativa das mesmas, quer

através das suas iguarias quer com as

suas contribuições para a animação nos

dois dias.

Ao Grupo Desportivo agradecemos a

cedência do espaço e a organização dos

jogos de futebol que foram muito

animados. Ao Centro Social Abel Varzim

agradecemos a participação, quer com o

Trial Bike quer com o momento musical

"Atelier de Percussão do projeto

Galo@rtis". À Associação de Caça e Pesca

com o "tiro ao alvo". Ao Grupo de Jovens

Christus com jogos tradicionais e

pinturas faciais. Ao Grupo Melodias do

Senhor que animou a missa em honra do

nosso padroeiro. Ao mestre Roberto

Ribeiro que nos trouxe um pouco

daquilo que são as suas aulas de karaté e   
 

ao professor Orlando que nos trouxe um

momento musical com a escola de música

de Cristelo.

Agradecemos ainda às Artesãs que

estiveram presentes nesta festa e quiseram

também fazer representar o nosso

artesanato.

Momento alto das comemorações do Dia

da Freguesia foi a Gala da Rainha de

Cristelo 2022. Todos os momentos de

glamour, envolvência e algum

divertimento só foi possível graças às

jovens que aceitaram o desafio que lhes

foi proposto, são umas verdadeiras

RAINHAS. Às nossas princesas e princípes,

que pela primeira vez participaram, um

enorme bem haja. Aos pais, cabeleireiras,

maquilhadora, à apresentadora, ao jurí e a

todos os que estiveram envolvidos na

preparação desta Gala, a nossa maior

gratidão.

Não menos importantes, foram todas as

pessoas que estiveram na retaguarda e que

nos apoiaram desde a preparação do

recinto, assadores, apoio à alimentação de

domingo à tarde, entre outros.

A diversão e a alegria estão nos momentos

mais simples da vida!

Obrigado à população de Cristelo.
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conseguiram sobreviver à doença

e lutar para que se consiga,

encontrar novas formas de

tratamento, oferecer serviços de

forma gratuita aos doentes

oncológicos, familiares e 

 cuidadores.

Quero ainda agradecer  às

crianças que ajudaram a construir

a "corrente da vida", onde elo a elo

se juntaram, ainda que de forma

 

Com toda a gratidão que me é

possível expressar, dirijo-me a

todos vós que  puderam

colaborar com a Liga Portuguesa

Contra o Cancro, mais

concretamente no projeto  "Um

Dia pela Vida" que a Delegação de

Barcelos  levou a cabo, de abril a

julho passados. 

Este projeto foi lançado sob a 

 forma de desafio a todas as

freguesias do concelho e Cristelo

abraçou-o de forma intensa e

sem igual.

ARTIGO DE OPINIÃO

Foram criadas várias equipas e

cada uma fez a sua atividade de

angariação de fundos e/ou de

sensibilização. Fizeram-no da 

 forma que lhes fez mais sentido,

mas que todas se revelaram um

sucesso.

Este projeto visou

essencialmente, recordar os que

já partiram, celebrar com os que 

simbólica, as gentes de Cristelo,

na grande festa de

Encerramento em Barcelos.

Esta corrente irá ser entregue à

Catequese, onde foi

dinamizada com a ajuda da

escola. 

 “Quem de si tudo dá…mais não

se lhe pode pedir”! 

NÃO VAMOS PARAR ATÉ

ENCONTRAR A CURA!

Um enorme bem-haja a todos

vós! 

O vosso  coração é enorme.

Isaque Ferreira, Coordenador LPCC- BCL

CRISTELO 
A NOSSA TERRA

NOTÍCIAS DAS NOSSAS ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES

terminando com um almoço onde ficaram

fortalecidos os laços de amizade.

Apesar disso, todos os caçadores esperam pela

apresentação da(o) autorização/calendário

venatório para a época de caça que se inicia, sendo o

mesmo apresentado em Assembleia Geral,

podendo ser requerido na sede da Junta de

Freguesia de Cristelo a partir do dia 01 de agosto de

2022. A ACP aproveita para desejar a todos uma

boa época de caça, em segurança, agradecendo à

Junta de Freguesia de Cristelo todo o apoio

demonstrado para com a  Associação de Caça e

Pesca.

Grupo Melodias do Senhor

No passado dia 6 de agosto festejamos o dia

da freguesia. Foi com muito gosto que

animamos a eucaristia no qual o Grupo

Melodias conta com o apoio da mesma.

Bem hajam.

GDC Cristelo época 2022/2023, conseguimos um 5º

lugar na série B e ficamos apurados para a Liga

Amizade do qual terminamos em 3ºlugar.

Foi um ano do qual nos orgulhamos pelo

envolvimento e companheirismo que a nossa Equipa

sênior teve ao longo da época toda.

O GDC Cristelo em 06-08-2022 teve Eleição dos

Órgãos Sociais para o próximo biênio 2022-2024 do

qual apenas renovou alguns cargos mantendo a maior

parte da direção no ativo.

Nesse mesmo fim de semana tivemos presentes no

dia da freguesia , momento esse de apresentar aos

Associados e simpatizantes do nosso clube 1ºjogo

Solteiras Vs Casadas e mais um jogo  Solteiros Vs

Casados do qual juntamos várias gerações de

Cristelenses num só jogo, os novos equipamentos,

angariação novos sócios e recebimento de quotas dos 

atuais sócios, a mascote da nossa claque "ultra 79",,

merchandising do clube e no nosso bar as Sandes

de Kebabś,.

GDC Cristelo vai trabalhar este ano a aproximação

dos sócios ao clube e dos patrocinadores para dar

mais condições a nossa equipa e assim poderem 

 lutar pelos primeiros lugares que este ano vai dar

acesso a jogar na próxima época na 1º divisão da AF

Barcelos Popular.

Iremos também fazer tudo por tudo para apostar

na formação e novas atividades no GDC Cristelo.

Força Cristelo!

A Associação de Caça e Pesca, foi chamada a

colaborar na elaboração do tapete, nas festividades do

Santíssimo Sacramento em Cristelo, e que apesar  de

estar direcionada para a caça, marcou presença de

forma positiva elevando o associativismo da

freguesia.  Ainda antes, a ACP organizou uma largada

de caça, onde para além do ato venatório que juntou

cerca de 100 pessoas entre caçadores e amigos, 
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                                     Associação de Pais de Cristelo

Queremos saudar toda a Comunidade de Cristelo, amigos,

familiares e todos os que fizeram questão de estar presentes

nas nossas atividades, tais como a feirinha do dia do Pai, a

nossa barraquinha na Festa da Senhora do Rosário, a

organização no nosso 2º Festival da Francesinha e o Dia da

Freguesia.

Mais um ano escolar que se encerra, com muito trabalho e

dedicação, tudo em prol dos nossos meninos. Como

sempre, o nosso objetivo é de proporcionar melhores

condições e bons momentos às crianças. 

A Associação de pais deseja a todos a continuação de umas

boas férias, e a seguir bom REGRESSO ÀS AULAS.

Na primeira edição do Jornal “Cristelo – A Nossa

Terra” fizemos uma breve apresentação do Grupo

Coral Juvenil de Cristelo. Nesta edição, fazemos um

breve resumo das atividades nas quais participamos

ao longo dos últimos tempos.

Para além da animação das habituais missas

vespertinas e dominicais, participamos também

noutras celebrações de cariz religioso, entre as quais,

a missa do dia de Páscoa (17 de Abril), a celebração da

Festa da Fé (23 de Abril), Bodas de Prata e uma

Primeira Comunhão. No dia 26 de Junho,

participamos na elaboração do Tapete de Flores

para o dia da Festa do Santíssimo Sacramento. Mais

recentemente, marcamos presença nas

comemorações do Dia da Freguesia com a nossa

habitual bancada de sobremesas. Este ano

introduzimos os crepes com bola de gelado e foram

um sucesso!

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a

todos os que contribuem para a manutenção e

crescimento deste grupo: O nosso muito Obrigado!

Comissão Festas Sra do

Rosário - eventos previstos:

15/10/2022 (Procissão

Interparoquial em Cristelo) -

organização da mesma mais

próxima da data será

divulgada;

12/11/2022 Magusto -

organização/local do mesmo

mais próxima da data será

divulgado.

CSCR ABEL VARZIM – 26 ANOS

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

Muito de tem falado sobre a medida

governamental da Gratuitidade da

Creche. Neste sentido importa

esclarecer a comunidade

relativamente aos critérios da mesma.

Quem está abrangido?

 A partir de 1 de setembro de 2022

existem duas realidades distintas para

quem vai frequentar a Creche: 

- As crianças nascidas após 1 de

setembro 2021 (inclusive) estão

abrangidas pela medida da gratuidade,

independentemente do escalão de

rendimento; 

- As crianças nascidas antes de 1 de

setembro 2021, que se encontram 

posicionadas no 1º e 2º escalões de

rendimento são abrangidas pela

medida da gratuidade, as

posicionadas nos outros escalões

de rendimento não estão

abrangidas pela medida. 

A instituição tem sido uma

referência ao nível da intervenção

social na comunidade. Destacamos

assim o trabalho desenvolvido pela

Casa Paula Azevedo, que celebra

este ano 15 anos de Acolhimento

Residencial. Este marco será

celebrado no dia 26 de outubro

com um seminário, que contará

com peritos de renome

internacional. Em setembro será

divulgado o cartaz do evento que

terá lugar em Barcelos.

De salientar também a intervenção

protagonizada pelo projeto

Galo@rtis, que iniciou na 6ª

Geração do Programa Escolhas.

Atualmente integra a 8ª Geração  

do Programa Escolhas, que termina

a 31 de dezembro deste ano. 

O projeto é uma referência ao nível

da intervenção socioeducativa na

comunidade, e tem por objetivo

geral a inclusão social de crianças,

jovens e familiares provenientes de

contextos socioeconómicos mais

vulneráveis, aumentando as

competências pessoais, sociais,

escolares e parentais. 

Em conclusão, podemos referir que

ao longo destes 26 anos a instituição

tem procurado chegar a vários

públicos-alvo e, na freguesia de

Cristelo, tem procurado estar

presente em todas as suas dinâmicas.

A destacar as celebrações do Dia da

Freguesia que ocorrem no passado

dia 6 e 7 de agosto onde o Centro

Abel Varzim esteve com um stand

de sobremesas e onde podemos

apresentar um pouco do trabalho

realizado com os nossos utentes.

Um missionário gosta de

desafios e oportunidades de

missão, e com esse espírito o

grupo da LIAM, ao longo

destes meses tentou criar

proximidade com a

comunidade.

De forma, a reforçar a

importância da família (Dia

internacional da Família) e ao 

mesmo tempo apoiar uma causa

de enorme importância para

todos (Liga Portuguesa Contra o

Cancro). Colaborou na

dinamização da caminhada

"Viver a Vida em família por

uma vida melhor", assim como

na atividade "Um dia pela Vida".

A construção do tapete no dia

das comemorações do

Santíssimo Sacramento com

todos os movimentos, grupos e

instituições da comunidade, foi

sem dúvida uma atividade que

fortaleceu o espírito de

entreajuda tão importante e

necessário na nossa sociedade.

Juntos somos mais fortes, foi sem dúvida o nosso

lema nestes últimos meses. 

Na atualidade, os jovens são confrontados com

vários desafios e é necessário fortalecer os seus

espíritos de compromisso e fé na caminhada

cristã. Nesta convicção, desenvolvemos várias

atividades lúdicas e reflexivas com os diferentes

movimentos da nossa comunidade, assim como

na unidade pastoral. 

Das várias atividades desenvolvidas,

destacamos a atividade Zumba

Color Fest, o acolhimento dos

símbolos da Jornada Mundial da

Juventude, equipa de acolhimento

na celebração dos idosos da nossa

unidade pastoral, a caminhada da

Liga Portuguesa contra o Cancro, a

peregrinação interparoquial ao

Santuário de Fátima, a construção

do tapete na festa do Santíssimo

Sacramento, a participação na

Mostra de Artesanato e a

comemoração do Dia da Freguesia,

pelas vivências, partilhas e

fortalecimento enquanto cidadãos,

grupo e comunidade.

Juntos somos mais fortes, Christus!

Caros paroquianos, desta comunidade de Cristelo, foi com muito orgulho

que celebramos a festa do Santíssimo Sacramento no passado dia 26 de

junho.  

O melhor agradecimento não passa pelas palavras, mas sim pelas ações.

Desde já queremos agradecer a todas as Confrarias, Grupos Coral, grupos

de catequese, Associação Caça, Associação Pais, Centro Abel Varzim,

Grupo Desportivo , Junta de Freguesia, Senhor Padre Paulo, caros e

amigos paroquianos, pelo que contribuiram para que tudo fosse tão belo

nesse mesmo dia na nossa paróquia. 

Agradecer o bem que recebemos praticando o bem para as outras pessoas

é o melhor lema de Vida.

 O nosso muito obrigado a toda a comunidade.

Comissão de festas do Santíssimo Sacramento


