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Construção do Lar
U

U

No âmbito do aviso publicado no Diário da República relativo à apresentação de candidaturas
ao programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, a Comissão de Melhoramentos
apresentou, no dia 24 de Maio, na Segurança Social da Guarda, a sua candidatura à concessão
de um financiamento que lhe permita concretizar a construção do tão ambicionado Lar.
Efectivamente, a obra em que Figueiró está empenhado exigirá, se o financiamento não for
obtido, um esforço tremendo que não sabemos se estará ao nosso alcance, por maior que seja
a boa vontade e a generosidade de todos.
O prazo para a apresentação das candidaturas era apenas de dez dias, pelo que a sua entrega
dentro dos limites só foi possível graças à enorme dedicação do pequeno grupo que, durante
dias, sem descanso, se entregou, de alma e coração, à difícil tarefa.
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Nascimento
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Sinto a maior satisfação ao anunciar o nascimento de uma criança!
Tenho-o feito muitas vezes e conheço bem algumas delas desde o momento em que chegaram
até nós, como é, por exemplo, o caso das pequenitas Cátia e Juliana, entre outras.
Hoje apraz-me noticiar, com redobrada satisfação, a chegada do meu neto João Maria, filho de
João Pedro Reis Mendes e da Carla Maria Arede Ferreira Reis Mendes.
Quem não cabe em si de contente é a irmã Maria Carlota que chamou a si a tarefa de lhe
arranjar o nome.
Como é óbvio, os avós, o signatário , D. Maria José Reis Mendes, Manuel de Jesus Ferreira, e D.
Maria Benedita Arede Ferreira e ainda a tia Ana Margarida Reis Mendes Colaço, sem contar os
restantes membros mais chegados da família, rejubilaram com a chegada do novo reforço.
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Reflexão
U
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As diversas televisões repetiram uma notícia insólita que deixou a gente de boca aberta: Na
auto-estrada que liga Viseu a Vila Real, salvo erro, foram gastos cem milhões de euros para
proteger uma alcateia de lobos! Parece que de sete lobos!
Devem ter delirado essas associações que por aí abundam e ninguém sabe do que vivem que
colocam em primeiro lugar a defesa dos pássaros, dos lobos e de outros animais, e em segundo
a defesa dos pássaros, dos lobos e de outros animais!
Situações como esta passaram a ser o comum do nosso dia a dia!
Todos sabemos porquê: A razão fundamental de tal procedimento resulta do facto de á frente
dos organismos competentes se encontrar muita gente que não ocupa o cargo por mérito, por
força da sua competência mas sim porque foi ali colocado pelo partido dominante, por escolha
entre os arregimentados, ou por influência desses mesmos.
Todos eles decidem, sem olhar as consequências, pela forma que mais lhe convém, a eles e
aos que ali os colocaram!
O resto que se lixe!
Este caso do cem milhões de euros gastos para proteger a alcateia de lobos é um dos exemplos
típicos desse procedimento.
Mas há muito mais! Muito mais mesmo!
Todos nos lembramos, por exemplo, das pinturas rupestres que impediram a construção da
barragem do Côa com prejuízos catastróficos para a economia do país. Esse mirabolante
projecto foi da autoria de Carrilho que, à revelia dos interesses do país e da região, levou por
diante o que já então se anunciava ser o fiasco que é hoje.
José M. Mendes

FALECIMENTOS
U
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Registamos o falecimento de duas nossas conterrâneas:
- A dois de Maio faleceu, na Lar de Ribamondego, com a idade de 91 anos, a Sra. D. Conceição
dos Anjos Gabriel. Era viúva do Snr. Leopoldo Rodrigues Lavado e mãe dos Snrs. D. Maria da
Conceição Lavado Lopes, José Rodrigues Lavado, António Manuel Rodrigues Lavado, D.Hermínia
dos Anjos Rodrigues Lavado e D. Maria dos Anjos Rodrigues Lavado.
Deixou 10 netos e 12 bisnetos.
O seu corpo foi a sepultar no cemitério de Figueiró, após a celebração de missa de corpo
presente na Igreja Paroquial.
- No dia 21 do mesmo mês, no Centro de Acolhimento S. João de Deus, na Guarda verificou-se o
falecimento da Srª. D. Isaura Martins, de 81 anos de idade, viúva do Sr. António Ferreira,
conforme notícia inserta neste jornal.
A ambas as famílias apresentamos as nossas condolências.
JMM.

