
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e n t r o  C o m u n i t á r i o  d e  L o u r e d o  
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Freguesias de Lobão, Gião, 

Louredo e Guisande 

Espaço de Memórias 
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Receita e Atividade… 

 

Boletim Informativo 

Trimestral | Janeiro ‘19  

Plano Anual de Atividades da União das Freguesias 

A elaboração do Plano de 

Atividades para o ano de 2019 da 

Junta da União das Freguesias de 

Lobão, Gião, Louredo e Guisande, 

que agora se apresenta, segue uma 

linha de continuidade na maior 

parte dos projetos, ações e 

iniciativas. 

A conjuntura atual não tem 

sido muito favorável, mas 

continuaremos a lutar pelo bem-

estar de todos e pela concretização 

de projetos, alguns já iniciados e 

outros que intentamos tornar 

realidade. 

Queremos uma união mais 

próxima das pessoas, mais capaz e 

mais interventiva. 

Esta União será, antes de 

mais, uma união de pessoas, 

mantendo a identidade, os usos, 

costumes e tradições locais de cada 

qual. 

O ano finda e os balanços são 

emergentes. Inauguramos dois 

parques infantis; otimizamos 

espaços, outrora devolutos;  

 

 

incutimos na União uma nova 

dinâmica cultural; reavivamos 

saberes e tradições ancestrais, 

dinamizando oficinas de 

tecelagem; regularizamos os 

vínculos dos operacionais 

precários; repavimentamos várias 

ruas; procedemos a alargamentos, 

construções de muros e passeios, 

para benefício do espaço público; 

reparamos a instalação elétrica no 

Centro Cultural de Lobão; 

contribuímos para a construção 

dos balneários da Associação 

Desportiva e Cultural de Lobão. 

2019 será um ano de 

desafios e, com certeza, de 

múltiplas realizações. 
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Priorizaremos a conclusão da 

primeira fase do cemitério em Lobão, a 

requalificação do Pavilhão de Gião, a 

elaboração de um projeto para a futura 

construção de um Gimnodesportivo em 

Lobão, na rua da Tapada Nova, a 

requalificação das áreas envolventes às 

igrejas em Gião e Monte do Viso em 

Guisande, a concretização do parque de 

merendas no terreno da Junta, englobado 

no passadiço e a elaboração de um projeto 

para a nova sede da Junta. Aumentaremos 

o nosso quadro de pessoal, para a admissão 

de três assistentes operacionais, 

aumentando a eficácia da sua produtividade, 

com a aquisição de uma carrinha. 

Uma política de proximidade com 

todos, o apoio às nossas associações e 

festas tradicionais, cuidar dos espaços 

públicos, construir novas infraestruturas e 

equipamentos de lazer e dar mais qualidade 

de vida às pessoas é o nosso compromisso. 

Nesta conformidade, o orçamento 

para o ano de 2019, atinge o montante de 

654 900 € (seiscentos e cinquenta e quatro 

mil e novecentos euros). 

Ressalva-se que a Junta da União das 

Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e 

Guisande tem as suas contas estabilizadas. 

O orçamento total, tanto na receita como 

na despesa, apresenta um valor total de 654 

900€ (seiscentos e cinquenta e quatro mil 

e novecentos euros) distribuído por: 

receita e despesa corrente num valor de 

410 246,32€ (quatrocentos e dez mil, 

duzentos e quarenta e seis euros e trinta e 

dois cêntimos) e receita e despesa de 

capital no valor de 244 653,68€ (duzentos 

e quarenta e quatro mil, seiscentos e 

cinquenta e três euros e sessenta e oito 

cêntimos). 

Em 2019, teremos o website da 

União de Freguesias em pleno 

funcionamento, no qual introduziremos 

atas, editais e eventos culturais, numa ótica 

de promoção da partilha de informação e 

num assumido esforço de modernização, 

simplificação e inovação nos 

procedimentos, com vista ao aumento da 

capacidade de resposta da autarquia e a 

uma maior proximidade com a população. 

A nível da formação intentamos 

adotar modelos de formação profissional, 

capazes de responder às necessidades de 

desenvolvimento de competência dos 

trabalhadores, promovendo ao máximo a 

aproximação entre as competências 

existentes e as necessárias para atingir os 

objetivos da autarquia. 

Enquanto entidade promotora das 

medidas CEI (beneficiários de subsídio de 

desemprego) e CEI+ (beneficiários de 

rendimento social de inserção), em 

articulação com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, prosseguiremos 

com a execução dos mesmos, com o 

intuito de contribuir para a melhoria dos 

níveis de empregabilidade e de promover a 

reinserção no mercado de trabalho de 

cidadãos que se encontram em situação de 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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desemprego, melhorando as suas 

competências socio profissionais, através 

da manutenção do contato com contextos 

laborais. Pretendemos assim evitar o risco 

do seu isolamento, da sua desmotivação e 

marginalização, munindo-os de ferramentas 

no apoio a atividades socialmente úteis e 

comunitariamente necessárias. 

Para 2019 a oferta cultural estará 

ancorada nas quatro freguesias da União. 

Intentamos, de forma gradual e sustentada, 

projetar e apoiar um conjunto de práticas 

culturais relevantes e mobilizadoras de 

diversos tipos de públicos, capazes de 

fomentar vivências sãs que satisfaçam e 

motivem quem nelas participe. 

O nordeste do concelho, em 

particular a nossa União de Freguesias, 

atravessou um período de vazio cultural, ao 

qual não devemos ficar indiferentes. 

Efetivamente, com a exceção das 

romarias tradicionais e de eventos pontuais 

de folclore, pouco tinha acontecido que 

mobilizasse e atraísse a faixa etária dos mais 

jovens. 

Assistimos a uma progressiva 

centralização dos eventos, o que acarreta 

inevitavelmente desvinculação e 

desenraizamento da juventude. 

Conscientes desta realidade, urge a 

adoção de medidas remediativas, capazes 

de atrair jovens e incutir-lhes a expectativa 

de uma união de freguesias eclética, 

dinâmica e transversal. 

É neste contexto, que surge o “Young 

Fest”, um festival de juventude, cuja 

primeira edição ocorreu em Julho de 2018.  

Em 2019 avançaremos com o Young 

Fest – 2ª Edição. 

As associações desempenham um 

papel essencial na vida das comunidades. 

Sejam culturais e recreativas, desportivas 

ou de solidariedade social, asseguram um 

contributo insubstituível na construção e 

afirmação de identidades coletivas, na 

formação artística e desportiva, no 

desenvolvimento e capacitação das pessoas 

enquanto cidadãs ou na prestação de 

serviços de proximidade. Cientes desta 

máxima, promoveremos a Festa das 

Coletividades – 2ª Edição, tendo como 

principal objetivo divulgar o trabalho 

realizado pelas coletividades existentes na 

União das Freguesias, bem como apoiar o 

desenvolvimento das mesmas. 

A junta continuará a disponibilizar 

trimestralmente, em suporte digital e em 

papel, o seu Boletim Informativo que 

congrega a partilha e divulgação de 

informação relevante da União das 

Freguesias, constituindo um convite a uma 

interatividade permanente com a 

população. 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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Serão monitorizadas diligências para 

a otimização das instalações e dinamização 

de Espaços – Casa da Cultura de Gião, 

Centro Cultural de Lobão, Auditório de 

Louredo. Estes manter-se-ão como palcos 

paradigmáticos e lugares de encontros que 

compaginam artistas, associações locais 

e/ou outras entidades. Ambicionamos 

promover uma oferta abrangente e 

diversificada, desde o espetáculo, passando 

pelas tertúlias, conferências, meditação ou 

ações de capacitação. Zelaremos pela sua 

adequada manutenção. 

Continuaremos a incentivar, 

fortalecer e apoiar as associações, 

definindo regras justas, objetivas e 

transparentes que disciplinem o 

procedimento de atribuição de apoios 

financeiros, sem negligenciar as comissões 

das festas e romarias tradicionais. 

Encetaremos iniciativas com vista à 

preservação e valorização da regueifa doce 

e dos nossos produtores locais. Através do 

Fórum Social e, em articulação com a 

Câmara Municipal, pretendemos criar uma 

rota da regueifa onde os visitantes e 

turistas possam beneficiar de uma 

experiência autêntica de contato com a 

produção artesanal deste produto de 

excelência, que tem grande tradição nesta 

União das Freguesias. 

A tecelagem constitui uma das mais 

antigas artes tradicionais desta região. Com 

vista ao renascimento e perpetuação deste 

saber ancestral, continuaremos a dinamizar 

a Oficina de Tecelagem, sita na Casa da Tia 

Amália, no Candal, um espaço pertença da 

Junta. 

Velaremos por ampliar a visibilidade 

dos nossos espaços dedicados ao 

artesanato – Casa da Tia Amália e Espaço 

de Memórias, revitalizando-os, conferindo-

lhes uma nova dinâmica, que alie a inovação 

à identidade da região. Faremos feiras 

temáticas, vendas, exposições dos 

produtos, ateliers de pinturas, bordados e 

costura, workshops, banco de livros, entre 

outros. Paralelamente, continuaremos a 

promover nestes locais momentos de 

partilha intergeracional, trabalhando em 

estreita colaboração com diversas 

entidades da União das Freguesias (IPSS´s, 

Escolas, Grande Sábio). 

Assinalaremos o 28º Aniversário de 

Elevação de Lobão a Vila. 

Faremos o Passeio Sénior anual, 

destinado a todos os fregueses idosos, 

numa ótica de incentivo à sociabilização, 

promoção do envelhecimento ativo e 

combate ao isolamento. 

É preocupação deste executivo zelar, 

melhorar e aumentar os espaços públicos 

da freguesia, no que se refere à sua 

qualidade, mas também numa ótica de 

crescimento. Assim, incluir-se-á neste eixo 

os seguintes espaços e pretensões: 

o Requalificação do Pavilhão de Gião; 

o Conclusão das obras da primeira fase 

da ampliação do cemitério novo, em 

Lobão; 

o Estudos e projetos para a nova sede da 

União das Freguesias; 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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o Estudos e projetos para o Pavilhão 

Desportivo de Lobão; 

o Requalificação das áreas envolventes às 

igrejas em Gião e Monte do Viso em 

Guisande; 

o Construção de mais parques e jardins. 

o Manteremos o enfoque na 

requalificação da rede viária, 

nomeadamente reposição de pisos, 

alargamentos, corte de vegetação e 

limpeza das vias públicas, pelo menos 

duas vezes por ano. 

o Colaboraremos nos procedimentos 

inerentes ao prolongamento dos 

passadiços do Uima. 

o Levaremos a cabo trabalhos de 

manutenção dos espaços verdes, assim 

como nos espaços públicos, 

incrementando também o número de 

papeleiras nesses locais. 

o Garantiremos apoio aos eventos 

realizados pela autarquia ou pelas 

associações. 

Na área da urbanização e iluminação 

pública, o plano de investimentos prevê a 

instalação elétrica nos loteamentos, 

pertença da autarquia, colocação de 

iluminação pública e substituição de 

lâmpadas, em coordenação com a Câmara 

Municipal e EDP. 

A área da Higiene e Salubridade 

prevê, entre outros, a recolha de lixos em 

locais críticos, requalificação das margens 

do Rio Uíma, o troço pedonal e linhas de 

água, prevendo-se que o passadiço 

congregue uma área de lazer, com mesas e 

bancos.  

Ao nível das atividades económicas, é 

nossa pretensão proceder a estudos e 

projetos para a nova sede da junta, bem 

como otimização da imagem institucional, 

incutindo mais dinamismo e repercussão 

externa. 

Manteremos o foco no 

favorecimento da qualidade de vida das 

populações mais vulneráveis, em especial 

os idosos, as crianças e jovens em risco, os 

desempregados, os jovens à procura de 1º 

emprego, as minorias étnicas e as 

comunidades migrantes. Para fazer face a 

este objetivo, disponibilizaremos um 

conjunto de valências e serviços ao dispor 

da população. Manteremos em 

funcionamento o Gabinete de Inserção 

Profissional, direcionado para a inserção no 

mercado de trabalho e a integração em 

formação profissional; assumindo-se como 

uma extensão do Centro de Emprego e 

Formação Profissional D´Entre Douro e 

Vouga, permite prestar um apoio mais 

direto aos utentes, evitando deslocações 

desnecessárias ao serviço de emprego. 

Daremos apoio logístico ao GACE – 

Gabinete de Apoio às Comunidades 

Emigrantes, um serviço camarário, cujo 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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gabinete funciona no Largo do Eleito Local, 

em Lobão. 

 Continuaremos a realizar consultas e 

acompanhamento psicológico gratuito, 

bem como serviço de enfermagem. 

Acolheremos o Programa E-mili@, de 

formação gratuita de informática e de 

acesso à internet para os idosos, com a 

introdução de um novo polo - na Casa da 

Tia Amália, no Candal, respondendo às 

pretensões dos seniores desse local, que há 

muito reivindicavam uma resposta 

descentralizada. Manteremos o enfoque na 

Formação Profissional (Cursos EFA – 

Educação e Formação de Adultos, Cursos 

de Vida Ativa e Formação Modular), 

estabelecendo protocolos com entidades 

externas, não negligenciando, porém, a 

habitual colaboração com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional. 

Definiremos como áreas prioritárias 

tecelagem, costura, agricultura, 

competências básicas (para adultos com 

habilitações inferiores ao 4º ano) e 

português para todos (curso de português 

para população imigrante).  

Reforçaremos o nosso Fórum Social em 

parceria e articulação com diferentes 

agentes com atividade na Freguesia e 

cidadãos, implicando assim partilha, 

responsabilidade, diálogo, cooperação 

entre todos os intervenientes com a vista à 

atenuação das situações de vulnerabilidade 

e construção de projetos de 

desenvolvimento comunitário sustentável, 

em áreas diversas. Daremos continuidade 

às Hortas Sociais, cedendo mais talhões, 

estimulando assim a integração e a 

convivência entre gerações, com idades, 

aptidões físicas e heranças culturais 

variadas, fomentando o espírito 

comunitário e a entreajuda. Introduziremos 

o projeto de “Residência Partilhada”, 

intentando dar uma resposta social às 

famílias singulares. Apoiaremos o VI 

Mosaico Social, tendo sido esta União das 

Freguesias, por sugestão do Presidente, a 

eleita para a concretização deste momento 

de partilha e celebração do trabalho 

desenvolvido na área social ao nível 

concelhio. Promoveremos pontos de 

encontro e de partilha intergeracional no 

Espaço de Memórias e na Casa da Tia 

Amália. Adotaremos políticas de combate 

ao desemprego, com especial incidência 

aos DLD (Desempregados de Longa 

Duração) e jovens NEET (jovens que não 

estudam, não trabalham nem frequentam 

formação). 

Manter-se-á a articulação com os 

diferentes agentes educativos e o apoio em 

diversas iniciativas, tais como: 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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Comemoração do Dia Mundial da Criança, 

Iniciativas Culturais/ Recreativas e Passeios 

Escolares. Manter-se-á o apoio aos Jardins 

de Infância e escolas EB1´s consubstanciado 

em pequenas reparações, limpeza, 

assistência com expediente e produtos de 

limpeza e suporte ao nível do transporte, 

em situações especiais. Comparticiparemos 

no transporte para a habitual semana de 

praia das crianças do ensino pré-escolar do 

agrupamento. 

Será pretensão deste órgão 

executivo, promover o desporto e as 

atividades de lazer nas quatro freguesias, 

potenciando locais e momentos onde o 

desporto e o lazer se conjuguem 

proporcionando a todos formas de tirarem 

partido do tempo livre que dispõe. 

Estabelecendo como objetivos: 

o Requalificar e melhorar todos os 

espaços verdes da união, dotando-os 

de infraestruturas que deem resposta 

às necessidades dos cidadãos; 

o Promover junto das associações 

desportivas momentos de desporto e 

de lazer abertos à comunidade; 

o Continuar a apoiar os projetos de 

ginástica adaptada aos idosos, no 

âmbito do Programa Movimento e 

Bem-Estar; 

o Cooperar e ajudar todas as 

Associações Desportivas da União das 

Freguesias, a nível da remodelação e 

manutenção dos seus espaços; 

o Promover caminhadas solidárias; 

o Continuidade da gestão do Pavilhão 

Municipal de Gião; 

o Projeto para a construção de um 

Pavilhão Gimnodesportivo, em Lobão.

 

 

 

 

 

A Junta da União das Freguesias tem 

vindo a apostar na formação profissional 

como forma de combate ao desemprego e à 

solidão, promovendo a integração dos 

diferentes indivíduos na sociedade. 

No final do último trimestre de 2018, 

foram ministradas duas formações 

modulares: Educação Artística – Artes Visuais 

Formação Profissional 

Pelo Executivo 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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(50H) e Competências Empreendedoras e 

Técnicas de Procura de Emprego (25H). No 

âmbito do percurso de Educação Artística, os 

formandos elaboraram diversos artigos para 

a quadra natalícia que se aproximava, 

reutilizando materiais. Alguns dos mesmos 

decoraram a sede da junta da União das 

Freguesias e estiveram expostos no Concerto 

de Natal, no Centro Cultural de Lobão. 

Durante o percurso de 25 horas, foram 

transmitidas ferramentas para a otimização da 

procura ativa de trabalho e cada formando 

criou o seu currículo, um mecanismo 

relevante na procura e inserção no mercado 

de trabalho. 

A formação profissional continuará a 

ser uma aposta da junta da União das 

Freguesias, munindo a população que a 

frequenta com ferramentas valiosas para a sua 

inserção no mercado de trabalho.

 

 

A Casa da Tia Amália tem vindo a 

adquirir uma nova dinâmica decorrente da 

Oficina de Tecelagem a funcionar neste 

espaço.  

Após a frequência de percursos 

formativos na área da Tecelagem, algumas 

artesãs juntaram-se e formaram a Oficina, no 

âmbito da qual são produzidos diversos 

artigos em tear, reutilizando materiais. 

Neste contexto, no transato dia 24 de 

novembro foi inaugurada a loja A.M.arte. Este 

espaço, aberto ao público, destina-se à 

exposição e venda dos artigos visados.  

Um bem-haja às artesãs pelo contributo 

na reavivação deste saber ancestral! 

 
 

 

Inauguração loja A.M.arte 

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das Freguesias 

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das Freguesias 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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Natal é tempo de comemorar a vida, 

espalhar o amor e semear a esperança.  

No Centro Comunitário De Louredo – 

Espaço de Memórias, quisemos assinalar a 

data, juntando os elementos das atividades 

semanais, e que ainda contou com a presença 

dos elementos da Junta da União de 

Freguesias! 

Foi um momento de confraternização e 

convívio bastante agradável, que contou com 

muita diversão e partilha. 

 

 

 

 

 

 

Com vista a promover a dinamização do 

espaço da Casa da Tia Amália e a fomentar os 

afetos entre gerações, foram encetadas visitas 

a este espaço por várias entidades, 

nomeadamente o Centro Social de Gião, o 

Espaço de Memórias de Louredo, o Grande 

Sábio (acolhedor das crianças da EB1 de Lobão 

nas férias de Natal), a Obra do Frei Gil, o 

Espaço Filhos – Férias de Natal de 2018 

(valência da Câmara Municipal de Santa Maria 

da Feira) e o Centro de Solidariedade e Social 

de Canedo – O Jardim. 
As artesãs da Casa da Tia Amália 

receberam estas entidades, mostrando um 

pouco do que fazem e promovendo o contato 

Lanche de Natal – Espaço de Memórias 

Por Joana Pais – Espaço de Memórias 

Afetos Intergeracionais (Fórum Social) 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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com o tear. Foram preparadas atividades para 

os grupos: os mais velhos mostraram o seu 

talento na parte da costura, construindo a sua 

própria lanterna; os mais pequenos 

caracterizaram ovelhinhas, confecionadas a 

partir de material reutilizável.  

No final, confraternizaram com um 

pequeno lanche, pautado pela presença de um 

chá ou uma cevada para esquecer o frio que se 

fazia sentir no exterior e a tão conhecida 

fogaça do nosso concelho.  

Ficou no ar a promessa de uma próxima 

visita, que será bem acolhida como a primeira! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícia 

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das Freguesias 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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As tradições celebram a memória e a 

cultura de um povo. Neste espaço 

recuperamos e divulgamos as principais 

tradições da nossa União. Nesta edição 

trazemos o tema das tecedeiras. 

Maria Emília Almeida é uma das 

tecedeiras da nossa União de Freguesias. A 

avó, a mãe, as suas irmãs enveredaram por 

esta atividade que tem tanto de esplêndida 

como de exigente. Começou muito nova 

nesta profissão, antes dos 18 anos, e tecia 

vários artigos, um deles a liteira, que se 

destinava a terras bem longes da nossa. 

Nunca abandonou por completo esta 

atividade e, apesar de nos dias de hoje não 

fazer dela uma profissão, Maria Emília tece 

para os que lhe são mais próximos, 

perpetuando, deste modo, um dos saberes 

mais tradicional do nosso país.

 

 

 
(o autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico)  

 

IV 

- Vais-te embora? Como assim? - Questionei.  

- Sim, vou. - Afirmou novamente.  

Naqueles cinco segundos não consegui responder. Não falava, só pensava. E é incrível como nós, 

em pouco tempo, pensamos em tanta coisa. É como um filme em velocidade acelerada. Sem saber 

o porquê, fiquei triste. A Lisa continuava a olhar para mim. Firme.  

- Entra! - Acordei.  

Sentou-se no cadeirão junto à cama remexendo no telemóvel. Eu sentei-me na cama, ainda por 

arrumar, olhei para ela, mas não falei. Esperei.  

- Rui - Falou-me no seu tom de voz doce, mas ao mesmo tempo, forte - Quero ir-me embora. Mas, 

não queria ir sem me despedir de ti. Alguém que me soube ouvir e me fez tão bem. Quero descansar. 

A Nossa Terra… 

A Tecelagem 

N(um) pequeno papel! 

Por Joana Pais – Espaço de Memórias 
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Quero passar uma esponja pelo meu pensamento, não no meu passado! Quero ser feliz, nem que isso 

demore algum tempo ou pouco tempo…quero…  

Eu não escutava o que ela me dizia. Olhava e via nela uma mulher tão sofrida, por amor, e tão 

doce, como ser humano. Como é possível magoar, assim, alguém? Como é que alguém que eu 

conhecera há tão pouco tempo mexia comigo daquela maneira e eu, afinal, acabava por a 

conhecer tão bem! Ao som das suas palavras, abanava com a cabeça em sinal de aprovação e 

poucas em negação. Por vezes, franzia a testa e pouquíssimas vezes sorria. Aliás, o dia, não era 

para sorrisos.  

- …e por isso vou-me embora. - Terminou.  

- De acordo. - Estupidamente disse eu, redimindo-me logo de imediato.  

- Vamos tomar o pequeno-almoço? Ninguém sai daqui de barriga vazia! - Disse-lhe, sorrindo.  

Ela aceitou. Logo bati a porta do quarto e dirigimo-nos à pequena sala de refeições do hotel. 

Apesar de pequena, era muito acolhedora e com uma decoração muito bonita e própria. O local 

perfeito para passar um pouco mais de tempo junto dela. Estaria a apaixonar-me?  

Bem, a verdade é que depois do pequeno-almoço decidimo-nos, segundo ela, “pelo último passeio 

à beira-mar”. Para mim era ótimo! Durante a caminhada, pedi para nos sentarmos, enchi-me de 

coragem e disse-lhe:  

- Sabes Lisa, eu não tenho feito só bem a ti como dizes. Tu, também, tens sido para comigo uma pessoa 

excecional. Também, à tua maneira, me tens ajudado a redescobrir o verdadeiro Rui. - Continuei. - Sei 

que ouvi, mais da tua parte, por estares fragilizada e eu deixei-te falar. Deixei-te libertar dos teus 

fantasmas e receios. E por te ficar a conhecer tão bem, por saber que és tão generosa, deixei-me gostar 

por ti. - Assumi.  

A Lisa não falou, sorriu. Não percebi bem o porquê? Olhou para mim e voltou a sorrir.  

- Como eu gostava de te ter conhecido, antes! - Disse-me. - Por onde andaste tu, Rui? 

Gostei do que ouvi. Admito. No entanto, senti o travão dela. Era óbvio! Estava sofrida, ferida e 

já, talvez, não acreditasse no amor. Em histórias de amor! Amor verdadeiro. Amor de dar e 

receber. Amor com respeito, perdão e amizade.  

Eu começava a perceber a Lisa. Um doce, mas uma mulher firme. Teria sido, talvez, o seu único 

erro o relacionamento que acabara? Aliás, teria terminado há muito tempo. Só estavam juntos. 

Nada mais.  

O tempo foi passando e acreditem que junto dela o mesmo passa a voar! O Francisco mandara 

uma mensagem que só vi um par de horas depois, dizendo: “Rui, com o cancelamento das reuniões 

vamos embora mais cedo! Põe essa cabeça no lugar. Precisamos de ti. Um abraço e um beijo. F. e M.”. 

Ter-me-ão visto? Pensei eu! Não liguei.  

A tarde ia a meio e o dia que começará tristonho estava fantástico. O sol brilhava intensamente 

e o céu tinha um tom azulão limpo. Corremos, saltamos, sorrimos e para quem estava em dieta, 

segundo ela, até comemos um gelado! Aliás, parecíamos dois namorados sem o sermos! Aí, eu 
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estava feliz. E para quem me tinha dito que se ia embora pela manhã, também estava ali 

parecendo-me contente. Até que…  

- Tenho um convite para te fazer. Podíamos jantar na minha varanda? Que me dizes? - Perguntei-lhe 

a medo. Ela fez uma ligeira cara de estranheza.  

- Na tua varanda? Como assim? - Interrogou-me.  

- Sim. Compramos algo rápido e aproveitamos o pôr-do-sol tardio. Não aceito um não como resposta. 

Vamos! Vai começar.  

Sorriu-me em sinal de aprovação. Eu fiquei, novamente, felicíssimo! Corremos, pela primeira vez, 

de mãos dadas.  

Na varanda do quarto, naquela plateia, presenciei o melhor pôr-do-sol da minha vida! Tudo estava 

magnífico. O quadro era belo.  

A começar pela companhia. Estava calor, no entanto o areal estava deserto. O mar parecia uma 

piscina gigante e, como não havia vento, as gaivotas esvoaçavam livremente dançando à nossa 

frente. Até a pizza que aqueci, sorrateiramente, e deixei queimar no micro-ondas da pequena 

sala do hotel estava perfeita!  

Nos mesmos instantes que o mar engolia o sol, ela se aconchegava a mim na estreita 

espreguiçadeira da varanda. O seu olhar fixava-se no meu e o meu coração pulava. 

Adormecemos? Eu adormeci.  

Só acordei no outro dia pelas lambidelas de raios de sol na minha cara. A Lisa não estava junto a 

mim. Levantei-me ensonado procurando por ela. Chamei.  

- Lisa! - Não me respondeu.  

Está no seu quarto. Pensei eu em voz alta. Liguei-lhe pelo telefone do hotel. Não atendeu. Não 

estranhei. Depois do duche tomado, vesti-me rapidamente.  

Bati à porta do seu quarto. Nada. Discretamente chamei. – Lisa. - Não respondeu. Insisti. Voltou 

a não responder e aí estranhei.  

Desci ao hall do hotel em direção à receção. Chegado lá, perguntei.  

- Por gentileza, sabe-me dizer se a menina do 511 saiu? 

O rapaz prontamente respondeu. - Saiu cedo. Muito cedo.  

- Provavelmente foi fazer a sua caminhada. - Perguntei e, ao mesmo tempo, tentei perceber.  

- Não. O senhor não entendeu. Ela deixou o hotel! Fez o check-out logo pela manhã. - Reafirmou o 

rapaz.  

- Obrigado! - Disse-lhe.  

Aí fiquei desarmado. Sem saber o que pensar. O que dizer. Não entendi nada do que se tinha 

passado. Nem tão-pouco entendi o comportamento da Lisa. Fiquei desgostoso. Voltei ao quarto 

e imediatamente guardei as minhas roupas.  

Fiz dezenas de quilómetros de volta a casa sem tomar atenção ao trânsito, sempre a pensar no 

que me tinha acontecido, sobretudo, como tinha acontecido. Sempre a pensar nela. Na Lisa.  

Cheguei a casa. Cansado. Triste. Só.  
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- Mãe… cheguei. - Disse-lhe.  

Não me encheu de beijos como era seu hábito, pois viu que estava pesaroso. Pedi-lhe, sim, para 

se sentar na sala e expliquei-lhe o sucedido, pois não tinha segredos para com ela.  

Depois depositei, literalmente, a mala no quarto e nem sequer a abri. Talvez por receio de sentir 

o cheiro e o aroma do seu perfume entranhado na minha roupa. Deite-me. Fechei-me.  

Como é que em todo o tempo que estive com ela não pedi um contato, uma morada, um local? 

Como é que não marquei um passeio, um reencontro? No fundo, eu sabia o porquê. Estava sem 

intenções. Foi algo tão furtuito e veloz que não pensei em nada a não ser ajudar aquela mulher, 

que triste e sem querer me “pediu ajuda”! Um ombro amigo. E eu dei. Fui desarmado e fui 

apanhado. Fiquei enamorado.  

Os dias foram passando e eu continuava fechado e inconformado. Continuava, sobretudo, triste. 

A mala, essa, continuava fechada num canto do quarto, como pedira à minha mãe.  

- Alegra-te Rui. - Dizia-me ela constantemente. – Anima-te!  

Nas semanas seguintes não havia forma de me animar. Aquela mulher tinha mexido comigo e 

com o meu coração. Enfim, um amor não correspondido, evidentemente!  

O tempo foi passando e aquela era a segunda tarde que saíra mais cedo do escritório, decidido 

a voltar às minhas rotinas e ao bom hábito das corridas de final da tarde. Necessitava disso.  

Quando cheguei a casa, a minha mãe sorriu-me de uma forma diferente do habitual. Não 

estranhei. Cheguei ao quarto e fiquei enfurecido com ela! A mala estava aberta em cima da cama, 

com parte das minhas roupas dispostas e, apesar das janelas entreabertas, o perfume da Lisa tinha 

invadido o meu quarto.  

Desci à cozinha.  

- Mãe, porque abriste a mala? Não fizeste o que te tinha pedido! - Perguntei.  

- Por vezes, as respostas, por mais duras que sejam, estão à nossa frente, ao nosso redor e nós não as 

vemos. - Disse-me, continuando – E até as coisas boas. E tu tens que seguir em frente. Avançar.  

Resignei-me. Esta, talvez, seja a sabedoria das mães. 

Voltei ao quarto e aproveitando o que a minha mãe iniciara, continuei a desfazer a mala e a 

arrumar pequenos objetos que tinha levado. Tal como receei, senti o seu perfume. Tive saudades. 

Recordei o seu olhar.  

Ao abrir toda a mala para a colocar a arejar encontrei algo numa bolsinha lateral. N(um) pequeno 

papel e nele estava escrito:  

“Aguardo a tua chamada. 905 158 143. Da tua Lisa!”  

 

ÓR|12.2018  

Dedicado à CM com muito carinho e amor.  

Com especial amizade à IS. 
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O Bolo de Nozes com Azeite e Mel 

Ingredientes 

 

o 1 colher (chá) de fermento em pó 

o 100 g de miolo de nozes 

o 300 g de açúcar 

o 300 ml de azeite 

o 4 colheres (sopa) de mel 

o 400 g de farinha 

o 7 ovos 

o açúcar em pó p/ a cobertura 

 

Instruções para preparação 

1. Ligue o forno a 170º C. 

2. Bata os ovos com o açúcar, o azeite e o mel de forma a obter um preparado 

homogéneo. 

3. Adicione a farinha e a colher de fermento, envolvendo bem. 

4. Parta grosseiramente o miolo de noz e junte-o ao preparado anterior. 

5. Deite a massa numa forma retangular, untada e polvilhada com farinha. 

6. Leve ao forno cerca de 45 minutos. 

7. Desenforme o bolo e polvilhe com açúcar em pó. Se desejar variar na forma de 

apresentação, corte-o aos quadrados ou fatias. 
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Atividades 

Quer participar no Boletim Informativo? 

Escreva-nos para centrocomunitario.louredo@sapo.pt 

Junta da União das freguesias de Lobão, 

Gião, Louredo e Guisande 
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