São Filipe: Pároco Adriano Cabral da Paroquia de Nossa Senhora do Rosário (Santo Antão) preside celeb
Sexta, 01 Maio 2015 01:46

Actualizado a 01/05/2015, 00:25 São Filipe, 01 Mai (Inforpress) – A celebração da Santa missa
em homenagem a Santo Filipe, padroeiro da ilha do Fogo, vai ser presidida pelo padre Adriano
Cabral, da Paroquia da Nossa Senhora do Rosário, ilha de Santo Antão. A missa, seguida de
procissão, é celebrada no átrio da Igreja Matriz de São Filipe e está programada para as 10:30
horas desta sexta-feira, 01 de Maio, dia dedicado ao santo Filipe. Na missa devem marcar
presença as autoridades locais e nacionais que se encontram na ilha, como o Presidente da
Republica, que tem marcado presença de forma regular nos últimos cinco anos, do
Primeiro-ministro, das ministras do Desenvolvimento Rural, das Comunidades, da Juventude,
representantes dos partidos políticos, forças vivas, de entre outras individualidades que nos
últimos dias têm visitado a cidade de São Filipe. Este último dia das actividades comemorativas
do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe inicia com alvorada, com músicas, tambores,
foguetes e morteiros (05:00 horas), seguido de saída dos cavaleiros com a Bandeira de São
Filipe para a primeira corrida do dia, no Alto de São Pedro, local que depois do almoço dos
cavaleiros e convidados será palco para as cavalhadas e passagem de bandeira ao novo
festeiro. Haverá também uma deslocação dos tamboreiros, coladeiras acompanhadas de
cavalos à praia de Bocarrom (Fonte Bila) para o lanche. Já no período da noite, o palco das
actividades é a praça de Presídio, onde estão programadas as actuações de Domu Afrika, Zé
Artur, Jorge Sena, Assol Garcia, Zé Espanhol e Zeca de Nha Reinalda para o encerramento
das actividades do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe como de resto tem sido
hábitos nas cinco edições. JR Inforpress
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