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a 4 anos de prisão”
Tabosa do Carregal – Sernancelhe

da sacristia do
convento cisterciense

A Fábrica da Igreja do Carregal e a empresa Lusocol,
Lda. assinaram, no dia 18 de setembro, a consignação
da segunda fase da obra de requalificação no convento
cisterciense de Nossa Senhora da Assunção, em Tabosa
do Carregal, Concelho de Sernancelhe, operação financiada pelo QREN “Requalificação da Igreja do Mosteiro
de Nossa Senhora da Assunção em Tabosa do Carregal – Programa Regional Operacional do Norte – Valorização Económica dos Recursos Específicos” e pelo
Município de Sernancelhe.
Numa cerimónia realizada no coro baixo daquele tempo,
foi recordada pelo Padre Rui Borges, Pároco da Tabosa do
Carregal e pelo técnico da Direção Regional da Cultura do
Norte, Fernando Ribeiro, a evolução dos trabalhos realizados, nos últimos dois anos, na Igreja do Mosteiro, sendo
agora evidente a valorização do templo e a recuperação dos
elementos arquitetónicos, devolvendo à população, ao Concelho e ao País um imóvel com inquestionável importância
histórica e religiosa, integrado na Rota de Cister.
A segunda fase da obra, que vai incidir na sacristia, é o
resultado de uma candidatura ao QREN, no valor de cerca
de 45 mil euros, permitindo por em prática o projeto da autoria do arquiteto Jorge da Costa. A intervenção pretende
recuperar o teto da sacristia, criar condições para arrumo
de paramentaria, redefinição do espaço interior por forma a
torná-lo mais funcional e apto para apoiar na realização das
cerimónias religiosas, bem como para visitação.
Dentro de três meses deverá estar concluída a intervenção, cumprindo-se assim o desejo do povo da Tabosa do
Carregal de que a obra fique à disposição de todos antes
da festa da comunidade, no dia 2 de fevereiro.
O momento da consignação da obra foi, aliás, testemunhado pelos elementos da Fábrica da Igreja, pelos técnicos
da Delegação da Cultura do Norte, pela Junta de Freguesia
de Carregal e pelo Presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, Carlos Silva Santiago, que reconheceu estar ali
também na condição de natural da freguesia de Carregal.
Tratando-se de uma segunda fase que começou com
todo o trabalho na Igreja, o Presidente do Município de
Sernancelhe, Carlos Silva, agradeceu à Direção Regional
da Cultura do Norte pelo trabalho e por toda a colaboração
que tornou possível que “este património histórico pudesse
ser legado às gerações vindouras devidamente recuperado
e preservado”.
Por fim, o edil deixou a garantia de que, para além do
apoio financeiro para a concretização desta segunda fase,
o Município disponibilizará os seus técnicos e os meios necessários para que, em parceria com a Direção Regional da
Cultura do Norte e com a Fábrica da Igreja de Carregal, a
obra fique concluída dentro do prazo previsto e respeitando
o preconizado pelo projetista.
O Presidente da Câmara, Carlos Silva Santiago, deixou
ainda a certeza de que uma outra intervenção, esta da inteira responsabilidade do município, irá avançar brevemente
e permitirá a requalificação e embelezamento dos espaços
envolventes à igreja, completando-se assim o conjunto de
obras em redor do Convento e Igreja de Nossa Senhora da
Assunção, um templo inserido na Rota do Douro Religioso.

VIDAS

Mesão Frio

Inaugurado Parque Infantil
de Santo André
Na manhã do passado dia 21 de setembro, a
Freguesia de Mesão Frio
Santo André inaugurou um
dos seus projetos há muito ambicionado – o parque
infantil da vila, uma infraestrutura moderna, segura
e atraente, cuja construção
contou com o apoio da Câmara Municipal de Mesão
Frio.
O equipamento tem uma
área de 100m2 e possui um
espaço polivalente, preparado e dimensionado para
cumprir a sua função. A intervenção no valor de 25 mil
euros introduziu assim, novas
dinâmicas naquele espaço
e veio combater a carência
de equipamentos públicos
para crianças na sede de
concelho.
A área do parque infantil é
totalmente vedada, obedece
a todos os parâmetros de segurança dos utilizadores do
espaço e estabelece a harmonia com a área envolvente em que está inserido. Em
temos de equipamento infantil foram aplicados baloiços,
escorrega e molas. O projeto garante a acessibilidade
de pessoas com mobilidade
condicionada e a intervenção
dos meios de socorro, sendo
de fácil acesso, confinando
com a avenida Conselheiro
Alpoim. A obra representa
um esforço financeiro traduzido num quarto do orçamento
anual da Freguesia de Mesão
Frio Santo André.
Na cerimónia de inauguração, o presidente da Freguesia de Mesão Frio Santo André, António Nunes,
agradeceu a comparência
de todos, começando por fazer menção à carência deste
equipamento: “quando há
acerca de um ano, eu e a minha equipa tomamos posse,
uma das lacunas que imediatamente identificámos e que
nos propusemos a resolver
durante este mandato, foi
precisamente o parque infantil. Como podem reparar, não
foram precisos quatro anos
para que a obra fosse realizada. Eram vários os pais e
avós que se queixavam, que
para levar o filho ou o neto
a um parque infantil, tinham
que sair fora do concelho e
portanto, mais que uma lacuna, este parque era uma
necessidade”, afirmou, recordando: “Quando começamos
a idealizar esta obra, entrá-

mos em contacto com o município e, em conjunto, procuramos o sítio indicado para
desenvolver este equipamento. Imediatamente a autarquia
disponibilizou o espaço para
a construção do parque, incluindo alguns funcionários
para criar as condições necessárias à instalação deste
espaço. Fruto desta parceria,
a obra nasceu e agradeço à
Câmara Municipal de Mesão
Frio, na pessoa do presidente
Alberto Pereira.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de
Mesão Frio, Alberto Pereira,
agradeceu o convite endereçado pelo presidente da
Junta de freguesia e agraciou
a presença da população, in-

cluindo as dezenas crianças
ansiosas que aguardavam
pela abertura do parque: “é
uma honra partilhar convosco a inauguração desta obra
e sei o que representa para
todos vós, pois era um projeto muito desejado. Foi uma
obra concebida pela Junta de
freguesia, contudo, a Câmara
Municipal partilhou sempre
da mesma vontade. Foi um
grande esforço da Junta de
freguesia e é uma obra que
vai ao encontro do desejo da
população mais jovem.”
De destacar que, esta
obra, a par de outras medidas que a Junta de freguesia
de Mesão Frio Santo André
implementou desde que foi
eleita, veio contribuir para

o bem-estar e qualidade de
vida dos seus habitantes. A
natalidade e a família é também uma das preocupações
da Junta de freguesia e, nesse campo de ação, desde o
início do ano que já foram
oferecidos 12 incentivos à
natalidade, cujo valor ronda
os cerca de 6 mil euros injetados diretamente nas famílias. O pagamento da creche
para crianças até aos 3 anos
de idade é também uma prioridade da Junta, medida que
abrange neste momento seis
famílias. Estas medidas entre
outras, permitem aumentar o
bem-estar e minorar as dificuldades neste período tão
conturbado de dificuldades
económicas.

APPDA-Douro (Associação Portuguesa para
as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo do Douro)

Apoia aAPPDA DOURO
A APPDA-Douro (Associação Portuguesa para
as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo do
Douro) é uma Associação
que se constituiu sem fins
lucrativos (Instituição Particular de Solidariedade Social) em Dezembro de 2013.
A Associação disponibiliza sessões individualizadas
de Psicologia, terapia da fala,
terapia ocupacional, apoio a
pais e serviço social, na sua
sede, no Jardim de Infância
de Armamar, ou através da
presença dos técnicos nos
ambientes da vida diária,
como residências e escolas.
Esta Associação está a
angariar fundos e o valor so-

licitado permitirá aos técnicos
o acesso aos domicílios ou
escolas (gasto de combustível em viatura própria) e a
aquisição para as sessões
terapêuticas dos associados
(crianças e jovens com ida-

des entre os 3 e os 30 anos)
de material que muitas vezes
é construído de forma personalizada.
Os apoiantes podem colaborar com valores a partir
de um euro.

