PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS
1512 - 2012

SETEMBRO | Dia 14 | 12h00
- Fim-de-Semana das comemorações Oficiais, com Salva de 21 tiros e toque de todos os Sinos das
Capelas da Freguesia e da Igreja Matriz
20h00 | (Sede da Junta de Freguesia)
- Concentração para o Passeio Pedestre Histórico pela Vila
21h00 | (Praça Mouzinho de Albuquerque)
- Convívio com animação musical por “Virgílio Pereira e Manuel Ribeiro” e porco no espeto
Dia 15 | 15h30 (Sala de Sessões da Junta de Freguesia)
- Lançamento e apresentação das publicações históricas alusivas à Freguesia da Batalha, da
autoria do Professor Doutor Saul António Gomes (F.L. Universidade de Coimbra) e da Drª Maria
da Luz Moreira / José Travaços Santos
21h00 (Praça Mouzinho de Albuquerque)
- Concerto de Fado com artistas amadores da região
Dia 16 | 11h00 (Igreja do Mosteiro)
-Missa presidida por Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Bispo da Diocese de
Leiria/Fátima, D. António Marto
12h30 – (Sede da Junta de Freguesia)
- Descerramento da Placa comemorativa do Aniversário da Junta de Freguesia
16h00 – (Praça Mouzinho de Albuquerque)
- Atuação dos Ranchos Folclóricos das freguesias da Batalha e Golpilheira e dos Grupos
Gaitilena e Sons do Lena
21h00 – (Praça Mouzinho de Albuquerque)
- Encerramento das Comemorações com momento musical e Fogo de Artifício
Este programa poderá sofrer alterações
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PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS
DA CRIAÇÃO DA PARÓQUIA E DA FREGUESIA DA BATALHA

O QUE É UMA PARÓQUIA?

Caras e Caros Batalhenses

A Paróquia da Batalha celebra, neste ano de 2012,
os seus quinhentos anos de vida. Foi criada pelo
Bispo da Guarda, D. Prior-Mor de Santa Cruz Coimbra, a 14 de Setembro de 1512, tendo como
orago a Santa Cruz: Paróquia da Santa Cruz da
Batalha.
Mas o que é e para que serve uma paróquia?

Decorrem, durante este ano de 2012, os
festejos inerentes às comemorações dos
500 anos da criação da Paróquia/Freguesia
da Batalha, com atividades programadas ao
longo do ano, mas com o seu ponto alto no
mês de Setembro, nos dias 14,15 e 16.
Como primeiro responsável de um grupo
muito vasto de pessoas, onde se inclui todo
o Executivo da Junta e Assembleia de
Freguesia, o Município da Batalha e o nosso
Prior, Sr. Padre José Gonçalves, pretende-se
celebrar com toda a dignidade esta
efeméride tão importante para todos os (as)
Batalhenses.
Quis o destino que fosse eu o escolhido,
enquanto Presidente da Junta de Freguesia,
para convosco partilhar toda esta tarefa.
Com muito gosto o faço, até porque tenho a
certeza que poderei contar com toda a vossa
participação e ajuda, nas iniciativas
programadas.
Assim, é com todo o gosto que vos convido a
participar no vasto e abrangente programa
de atividades que, certamente, serão do
vosso agrado.

Um Abraço Amigo.

O Presidente da Junta de Freguesia da
Batalha
Germano Santos Pragosa

A palavra paróquia vem do grego paroikia, que
significa habitação vizinha.
O Código de Direito Canónico (Can.515, &1) diz: “A
paróquia é uma certa comunidade de fiéis,
constituída estavelmente na Igreja particular, cuja
cura pastoral, sob a autoridade do Bispo
diocesano, está confiada ao pároco, como seu
pastor próprio”.
Nos primeiros anos da Igreja, os Apóstolos e seus
colaboradores evangelizaram, normalmente, só
as cidades.
As comunidades cristãs aí formadas eram
confiadas ao cuidado de um Bispo. Mas, com o
crescimento da Igreja, a evangelização alargou-se
às aldeias e multiplicaram-se os grupos de
cristãos, de modo a que o Bispo já não podia
assistir a todos. Formaram-se então comunidades
mais pequenas que eram confiadas a um
presbítero (padre) que as assistia, sob a
orientação do Bispo.
A paróquia nasce, portanto, para facilitar uma
assistência religiosa, mais fácil e mais assídua a
todo o povo cristão. Esta estrutura mantém-se
ainda hoje: o Bispo na cidade, sede da diocese e os
sacerdotes nas paróquias que lhe estão
agregadas. A este conjunto chama-se: Igreja
Diocesana ou Diocese.
A celebração dos 500 anos da nossa paróquia é,
antes de mais, um apelo a todos os cristãos que a
constituem a darem a sua melhor colaboração
para que esta paróquia desempenhe, cada vez
melhor, a finalidade para que foi instituída:
anunciar a todos o Evangelho de Cristo Jesus e
facultar a todos os meios necessários para a
salvação.
Padre José Gonçalves
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JANEIRO | Dia 1 | 12h00 | Início das Comemorações
- Salva de 21 tiros
Dia 19 | 18h30 (Sala de Sessões da Junta de Freguesia da Batalha)
- Conferência de Imprensa de apresentação do Programa das Comemorações
- Apresentação do Site oficial da Junta de Freguesia
- Apresentação do Vinho da Adega Cooperativa da Batalha alusivo a esta efeméride
- Atuação do Grupo de Cantares do Planalto de São Mamede - “Concerto de Janeiras”
- Reunião dos representantes das Coletividades da Freguesia
FEVEREIRO | Dia 13 | 15h00 (Sede da Junta de Freguesia)
- Lançamento dos Concursos de Poesia e Fotografia dirigidos às Escolas e ao Público em geral,
alusivos à História da Paroquia/Freguesia da Batalha
MARÇO | Dia 17 | 18h30 (Pavilhão Multiusos da Batalha)
- Festival de Sopas da Batalha, com a participação de todas as Colectividades da Freguesia.
A receita desta iniciativa reverte a favor dos Bombeiros Voluntários e da Santa Casa da Misericórdia
da Batalha
ABRIL | Dia 21 | 21h00 (Praça Mouzinho de Albuquerque)
- “Festa-Jovem” com animação musical a cargo de Dj's e entrega dos Prémios dos Concursos de
Poesia e Fotografia
MAIO | Dia 19 | 07h30
- Passeio de Pensionistas da Freguesia da Batalha
Dias 24 a 27 (Largo Cónego Simões Inácio)
- Participação institucional da Junta de Freguesia na XXII FIABA – Feira de Artesanato e
Gastronomia da Batalha
JUNHO | Dias 2 a 4 (Centro Paroquial da Batalha)
- Participação especial da Junta de Freguesia nos festejos da Santíssima Trindade
Dia 10 | 9h30 (Largo do Pavilhão Multiusos)
- Grande concentração de Bicicletas Antigas, com passeio por alguns lugares das freguesias da
Batalha e Golpilheira
JULHO | Dia 1 |15h00 (Largo da Estátua do Condestável)
- Sarau desportivo com a participação de todos os Clubes com atividade desportiva da
Freguesia
AGOSTO | Dia 18 | 15h00 (Praças D. João I e Mouzinho de Albuquerque)
- “Sons Jovens”- Atuação de dois grupos musicais da Freguesia da Batalha
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