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EDITORIAL

 A Fundação A LORD sempre pautou a sua atuação 
por critérios de rigor, sustentabilidade e qualidade, 
procurando fazer cada vez mais e melhor. Foi com 
muita satisfação que, após apurado escrutínio feito a 
todas as fundações nacionais, viu o seu estatuto de uti-
lidade pública renovado. Foi assim reconhecida, com 
a chancela do governo de Portugal, a qualidade do tra-
balho desenvolvido por esta Instituição ao longo dos 
anos.
 O ano de 2013 ficou também marcado pelo octo-
gésimo aniversário do nosso principal mecenas, a  
Cooperativa de Electrificação A LORD. O contributo 
da Cooperativa para o desenvolvimento da cidade de 
Lordelo é sobejamente conhecido, mas nunca é de-
mais relembrá-lo. O empenho de todos os que, desde o 
ano de 1933, lutaram por uma Cooperativa mais forte e 
mais interventiva justifica o seu sucesso.
 Estamos certos que a Cooperativa e Fundação, a  
A LORD, continuarão a lutar por um desenvolvimento 
sustentado e abrangente da cidade de Lordelo.
 Cumpre-nos agradecer a todos os que, ao longo des-
te ano, colaboraram e partilharam o nosso sucesso.
 Juntos seremos mais fortes!

Francisco Leal
Presidente da Fundação A LORD
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FILANTROPIA

MESES N.º DE FAMÍLIAS N.º DE BENEFICIÁROS

Janeiro 16 64

Fevereiro 16 64

Março 24 93

Abril 29 107

Maio 32 113

Junho 32 113

Julho 42 143

Agosto 46 151

Setembro 53 179

Outubro 63 207

Novembro 66 215

Dezembro 67 216

TOTAL
VALORES ACUMULADOS

486 1 665

TABELA N.º 1
INSCRIÇÕES

 A Fundação A LORD continuou a apoiar as famílias com 
géneros alimentares. O número elevado de inscritos obri-
gou a reforçar a atribuição de apoios.
    

 No ano em análise, o Banco Alimentar abrangeu 486 fa-
mílias inscritas, o que correspondeu a 1 665 beneficiários.
 Em termos homólogos, os pedidos de ajuda aumentaram 
em 335 famílias, significando um acréscimo de 1 106 bene-
ficiários.

    No ano de 2013, o número de famí-
lias contemplado pelo cabaz de Natal 
reduziu cerca de 64% (10 famílias), 
refletindo uma diminuição de 63% 

de beneficiários (44). Estes resultados 
prenderam-se com o facto de alguns 
agregados receberem mensalmente o 
Banco Alimentar.

BANCO ALIMENTAR

CABAZES DE NATAL

Lasalete Silva

Lasalete Silva

Fonte: A LORD

Não ser indiferente ao outro exige dar continuidade a 
iniciativas que contribuem para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas.
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Fonte: A LORD

Anos N.º 
Total de 
Inscritos

N.º de 
Desempregados 

(À Procura de Novo 
Emprego)

N.º de Pessoas 
à Procura de 1.º 

Emprego

N.º de 
Pessoas a 

Pretender Mudar 
de Emprego/Outro

2013 5 3 2 ---

2012 15 7 8 ---

PREFERÊNCIAS  
FORMATIVAS

TOTAL DESEMPREGADOS 1.º EMPREGO

Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%)

Ambiente 1 20% --- --- 1 20%

Equivalência 
escolar

4 80% 3 60% 1 20%

Gestão da  
produção

--- --- --- --- --- ---

 Gestão/ 
Fiscalidade/ 
Contabili-
dade

3 60% 1 20% 2 40%

Higiene e  
segurança  
no trabalho

1 20% 1 20% --- ---

Informática/
Multimédia

2 40% 1 20% 1 20%

Marketing/
Publicidade

1 20% --- --- 1 20%

Qualidade 2 40% 1 20% 1 20%

Recursos  
humanos/ 
Comporta-
mentais

2 40% 1 20% 1 20%

Secretaria-
do/Atendi-
mento

2 40% --- --- 2 40%

TABELA N.º 2
DADOS DOS INSCRITOS

TABELA N.º 4
PREFERÊNCIAS FORMATIVAS

TOTAL

SEXO Feminino 5

Masculino ---

IDADE < 18 anos 1

18 – 30 anos 2

31 – 40 anos 2

41 – 50 anos ---

> 50 anos ---

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS

1.º Ciclo ---

2.º Ciclo 1

3.º Ciclo 2

Secundário 2

Licenciatura ---

MORADA Lordelo 3

Outros Locais do 
Concelho de Paredes

1

Locais de Outros 
Concelhos

1

LÍNGUAS Não 1

Francês 2

Espanhol ---

Inglês 1

INFORMÁTICA Não ---

Básicos 3

Avançados 2

CURSOS/
EMPREGO

Cursos 5

Emprego 5

TABELA N.º 3
CARATERÍSTICAS DOS INSCRITOS

 A Fundação A LORD continuou a oferecer oportunidades 
profissionais e formativas às pessoas através do Clube de 
Emprego. 

 Pelos dados anteriores, constatou-se uma redução de 
dois terços dos inscritos relativamente ao ano de 2012. 
60% são desempregados à procura de novo emprego. 
Tal redução estará relacionada com a ausência de cur-
sos de formação profissional.
 Os restantes dados dos interessados estão evidencia-
dos nas tabelas n.os 3, 4 e 5.

    O utente modelo é do sexo feminino; tem entre os 
18 e os 40 anos de idade; possui o 3.º ciclo de escola-
ridade ou o secundário; reside na cidade de Lordelo; 
tem conhecimentos de francês e conhecimentos bá-
sicos de informática e pretende emprego e formação 
profissional.

 A área formativa preferida pelos inscritos é Equiva-
lência Escolar.

CLUBE DE EMPREGO
Lasalete Silva

Fonte: A LORD

Fonte: A LORD
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COLÓNIA DE FÉRIAS 
PRAIA DA APÚLIA - ESPOSENDE
Ana Ferreira

 Nas férias escolares, muitos pais encontram-se com a di-
fícil missão de entreter os filhos diariamente, durante um 
período aproximado de dois meses. Para colmatar esta difi-
culdade, a Fundação A LORD, mais uma vez, realizou a tão 
esperada semana de praia entre 22 e 26 de julho, com parti-
da da sede da Instituição pelas 8h e chegada pelas 19h30m. 
 Depois das inscrições para crianças com idades compre-
endidas entre 6 e 12 anos (nas quais se deu prioridade aos 
filhos dos associados da Cooperativa A LORD), chegou a 
tão esperada semana, com momentos de grande diversão: 
jogos de cartas, de futebol, de basquetebol, etc.
 O tempo ainda nos pregou uma pequena partida (foi mes-

ÁREAS PROFISSIONAIS 1.º EMPREGO DESEMPREGO TOTAL

Assistente Operacional e 
Geriatria

--- --- ---

Cabeleireira --- --- ---

Designer/Multimédia --- --- ---

Entalhador --- --- ---

Indiferenciado 2 3 5

TABELA N.º 5
PREFERÊNCIAS PROFISSIONAIS

 Pela tabela ao lado, verifica-se que os desempregados 
não preferem qualquer área profissional.
 É de referir, ainda, que o número total de inscritos 
não corresponde ao total de escolhas formativas, nem 
às profissões preferidas, uma vez que cada utente teve 
a possibilidade de assinalar mais do que uma opção.

Fonte: A LORD

mo só para nos assustar) e, por isso, os banhos nem sempre 
se processaram como desejávamos, mas nada como uma 
chuveirada para acalmar os mais apaixonados pela água.
 No penúltimo dia, os frequentadores da Colónia ainda 
puderam saborear um gelado oferecido pelo Presidente da 
Fundação. 

LORDATOR
Eugénia Gonçalves

 O grupo de teatro LORDator, no corrente ano, 
apresentou duas peças de teatro. Em abril, na Co-
memoração do Dia Mundial do Livro, a dramati-
zação do texto A ambição cerra o coração, que relata 
em forma de comédia o dia a dia de um rei egoísta e 
ditador, que tenta travar, a todo o custo, o amor da 
sua filha com um camponês, e um primeiro-ministro 
que tenta subir ao trono a qualquer custo. 
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 Em dezembro, na Comemoração do Aniversário 
da Fundação A LORD e da Biblioteca, o grupo de 
teatro dramatizou a peça Cinderela, um clássico da 
literatura infantil, numa versão contemporânea e 
bem-humorada, da autoria de João Paulo Seara Car-
doso.
 Esta peça contou com a participação especial do 
grupo de inscritos nos ateliês da Academia e das co-
laboradoras da Academia e da Biblioteca.
 O divertimento foi geral e a boa disposição reinou 
entre os participantes e o público. 

 A Fundação A LORD, como tem sido habitual nos 
anos anteriores, na época natalícia ofereceu às escolas 
e jardins-infantis de Lordelo uma pequena lembran-
ça. No presente ano, esta Instituição distribuiu cane-
tas em forma de animal. A mesma oferta foi, também, 
atribuída às escolas que participaram nas atividades 
da Biblioteca, durante a semana festiva.
 É muito compensador ver o sorriso e a alegria das 
crianças manifestados em pequenos gestos. 

 Durante o ano de 2013, a Fundação A LORD, tendo 
como objetivo dar a conhecer o património nacional, 
realizou, com um numeroso grupo de lordelenses, 
várias visitas ao norte, centro e sul do país: Museu da 
Marinha (Lisboa), Museu da Miniatura Automóvel 
(Gouveia), Casa-Museu Guerra Junqueiro (Porto), 
Museu da Cerâmica (Caldas da Rainha), Barragem do 
Alto-Lindoso (Ponte da Barca), Castelo de Almourol 
(Vila Nova da Barquinha)), Museu do Vidro (Marinha 
Grande) e Museu da Marioneta (Lisboa).
 Foram dias de enriquecimento cultural e profícuo 
convívio.
 É gratificante verificar a adesão da comunidade a 
este tipo de iniciativas. 

A melhor maneira de tornar as crianças 
boas, é torná-las felizes.

Oscar Wilde

ÉPOCA DE NATAL, 
TEMPO DE OFERTAS
Eugénia Gonçalves

VISITAS CULTURAIS

Ana Ferreira

Itinerário em busca 
do nosso património
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 A Fundação A LORD realizou, nos meses de maio, junho e julho, várias visi-
tas ao Museu da Electricidade (Lisboa), proporcionadas pela Cooperativa de  
Electrificação A LORD, no âmbito da Comemoração do seu 80.º aniversário.
 Estas visitas, com a participação de 468 pessoas, permitiram não só conhecer 
novas realidades, mas também perceber e valorizar a riqueza e a diversidade da 
cultura portuguesa.

 No âmbito de um projeto que visa homenagear e aprofundar o conhecimen-
to de Guerra Junqueiro, poeta e político do século XIX, a Fundação A LORD 
organizou uma visita à Casa Museu desta figura ilustre da cultura portuguesa, 
situada na Rua D. Hugo, no bairro da Sé, no Porto, no dia 13 de abril.
 Conduzidos por uma técnica do serviço educativo da Câmara Municipal do 
Porto, entidade que tutela este museu, os participantes puderam apreciar uma 
notável coleção de artes decorativas - mobiliário, ourivesaria, têxteis, cerâmica, 
vidros.
 No pequeno jardim em frente ao Museu, uma escultura em bronze do Mestre 
Leopoldo d’Almeida, datada de 1970, imortaliza o poeta.
 Tempo ainda para uma visita à Sé do Porto, aos seus claustros e especialmente 
ao seu Tesouro onde, em quatro saletas abobadadas e nove grandes vitrinas, 
podem ver-se objetos de ourivesaria, paramentaria e livros litúrgicos, relativos 
ao culto catedralício.
    O dia mostrava-se primaveril e proporcionou um agradável fim de tarde na 
Ribeira do Porto, depois de uma descida muito interessante no Funicular dos 
Guindais.

Ana Ferreira

Maria da Graça Mourão

Visitas ao Museu da Electricidade  
no 80.º Aniversário da Cooperativa de 
Electrificação A LORD

Visita à Casa Museu Guerra Junqueiro  
e ao Tesouro da Sé do Porto
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    O ano de 2013 foi a todos os títulos 
memorável para o Orfeão da Fundação 
A LORD, desde logo, pela 2.ª interna-
cionalização realizada, em Salceda de 
Caselas na Galiza, a 2 de novembro.
    Também assistimos à consolidação 
da qualidade das atuações efetuadas 
pelo Orfeão, a saber:

- CONCERTO DE REIS realizado na 
Capela de N.ª S.ª da Ponte, em Rio 
Tinto (Gondomar), no dia 6 de ja-
neiro, com a participação de outros 
coros e agrupamentos musicais;

- CONCERTO DE PÁSCOA, de mú-
sica sacra, realizado no Salão Paro-
quial de Lordelo, no dia 6 de abril, 
com a colaboração de um Quarteto 
de Cordas;

- Participação do Orfeão na MISSA 
DE CELEBRAÇÃO DOS 80 ANOS 
DA COOPERATIVA DE ELEC-
TRIFICAÇÃO A LORD, que teve 
lugar, no dia 10 de maio, na Igreja 
Paroquial de Lordelo;

- Realização de um SARAU MUSI-
CAL, no dia 31 de maio, no Auditó-
rio da Fundação, com a colaboração 

da Classe de Flauta Transversal da 
Professora Daniela Anjo, do Con-
servatório de Música do Porto;

- Realização do XIV ORFFFLORD 
com a participação do Orfeão da 
Fundação A LORD, do Coral do 
Porto de Leixões e do Ensemble 
Vocal de Freamunde, no dia 22 de 
junho, no Auditório da Fundação;

- Participação na 4.ª MOSTRA DE 
CORAIS, no dia 2 de novembro, 
no Auditório Municipal de Salce-
da de Caselas, na Galiza, a convi-
te do Coro Polifónico de Entenza, 
e onde também esteve presente o 
Orfeón Leonés;

- Participação no ENCONTRO DE 
COROS organizado pelo Coral 
Portus Calle do Grupo Desportivo 
e Cultural dos Empregados do BPI, 
no dia 16 de novembro, na Funda-
ção Eng. António de Almeida, na 
cidade do Porto;

- Participação no ENCONTRO DE 
COROS organizado pelo Orfeão 
Famalicense, na Fundação Cuper-
tino de Miranda, no dia 22 de no-

vembro, em Famalicão;
- CONCERTO DE NATAL, no dia 

21 de dezembro, no Auditório da 
Fundação, com a colaboração da 
Orquestra da Fundação A LORD.

 Para além das atuações em 2013, 
manteve-se como objetivos princi-
pais:

- A abordagem de novos temas 
musicais cantados a 4 vozes e  
a capella, próprios para este tipo de 
agrupamento;

- O dar a conhecer à população de 
Lordelo o género de música coral;

- A procura de aprimoramento na 
qualidade das suas apresentações 
musicais;

- A divulgação e a dignificação da 
instituição “Fundação A LORD” 
pelo país.

 Em 2014, o Orfeão da Fundação  
A LORD pretende continuar a melho-
rar os objetivos alcançados, incluindo 
também uma 3.ª deslocação a Espa-
nha, estando aberto a todos aqueles 
que a ele se queiram juntar.

ORFEÃO DA FUNDAÇÃO A LORD

MÚSICA
 A música, como manifestação artística, pode propiciar 
espontaneidade de movimentos e fazer emergir emoções 
e memórias.
 Nesta secção, destacam-se diversos momentos, vividos 
coletivamente, que marcam um percurso musical que a 
Fundação A LORD tem vindo a desenvolver em conjunto 
com a comunidade.

Manuel Monteiro
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ORQUESTRA DA 
FUNDAÇÃO A LORD
Lasalete Silva

 A Orquestra da Fundação A LORD é um projeto musi-
cal e cultural multifacetado, criado em outubro de 2012. 
É composta por cerca de 60 jovens instrumentistas de 
sopro, percussão e cordas. O seu maestro e diretor artís-
tico chama-se Rui Leal.
 A apresentação da Orquestra teve lugar no dia 12 de 
julho de 2013, no Auditório da Fundação A LORD. No 
dia 21 de dezembro, realizou o Concerto de Natal em 
conjunto com o Orfeão da Fundação A LORD.
 Aproveitando a tradição enraizada das bandas filar-
mónicas, esta Orquestra deseja desenvolver com elas 

um trabalho de intercâmbio, complementar e alternativo. 
Visa, também, evoluir para um processo de semiprofis-
sionalização, numa lógica de interação com outros gru-
pos, quer em espaços ao ar livre, quer em auditórios ou 
salas de concerto. Pretende, ainda, levar a cabo master 
classes com professores de reconhecido mérito artístico.
 A Orquestra da Fundação A LORD propõe-se, futura-
mente, realizar concertos, convidando maestros e so-
listas, bem como participar em concursos nacionais e 
internacionais.
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ESCOLA DE MÚSICA  
DA FUNDAÇÃO A LORD
Lasalete Silva

 Para colmatar algumas necessidades musicais, a Fundação A LORD relançou, 
em outubro de 2013, a Escola de Música com um novo formato, cujo responsá-
vel é o maestro Rui Leal. Oferece-se, assim, aulas de iniciação musical, flauta, 
saxofone, viola e piano. Com este projeto, foi possível apoiar novas atividades e 
chegar à comunidade musical.
 A Escola de Música permite facultar conhecimentos e habilidades básicas da 
linguagem musical, possibilitar a compreensão da música, enquanto expressão 
humana, artística e cultural, e abrir horizontes na área musical.
 Até ao final de 2013, estavam inscritos 14 alunos, com idades compreendidas 
entre os 4 e os 40 anos, sendo alguns filhos de associados da Cooperativa de 
Electrificação A LORD, CRL. No entanto, relembramos que pessoas de qual-
quer idade podem frequentar esta escola.
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FORMAÇÃO

 A formação profissional é uma apos-
ta da Fundação A LORD.
 No ano de 2013, proporcionou qua-
tro ações de formação na área de in-
formática, à comunidade em geral, e 
três aos funcionários d`A LORD, no-
meadamente: Iniciação à informática 
(dois grupos), Informática nível 2, In-
formática-internet, Corrente alternada, 
Imagem, comunicação e boas práticas 

administrativas e Gestão do tempo e or-
ganização de eventos.
 Estes cursos desenvolveram-se nas 
instalações d´A LORD e foram fre-
quentados por 57 formandos. 98% 
destes concluíram, com aproveita-
mento, as ações de formação, existin-
do, apenas, uma desistência na forma-
ção Informática nível 2.
 Cumprindo a lei do Código do Tra-

balho, art.º 131.º, todos os funcionários 
tiveram formação profissional. Ao ad-
quirirem conhecimentos necessários 
para o melhor desempenho das suas 
funções, alargaram, também, os seus 
horizontes.
 Os restantes formandos mostraram-
-se interessados em evoluir profissio-
nalmente, continuando a frequentar 
formações.

 Durante o ano de 2013, a Fundação A LORD proporcio-
nou a realização de três cursos na área da informática, des-
tinados à população lordelense. 
 Com o objetivo de qualificar os formandos de acordo 
com os seus níveis de conhecimento, foram desenvolvidos 
os seguintes cursos: Iniciação à informática, composto por 
duas turmas, cada uma com nove formandos e com uma 
carga horária de 20 horas; Informática nível 2, composto 
por uma turma de oito formandos, com uma carga horária 
de 20 horas, e, ainda, Informática-Internet, composto por 
uma turma de nove formandos, com uma carga horária de 
20 horas.

Lasalete Silva

Sara Lamas

FORMAÇÃO  
PROFISSIONAL

INFORMÁTICA

O conhecimento e o desempenho profissional exigem 
formação contínua nas diversas áreas. As novas 
tecnologias, atualmente, são imprescindíveis no dia 
a dia das pessoas.

 Na seleção dos formandos, foram observados os conhe-
cimentos adquiridos e as necessidades individuais de de-
senvolvimento.
 No curso de Iniciação à informática, a primeira turma 
teve como data de início 4 de fevereiro de 2013 e térmi-
no 6 de maio de 2013. A segunda turma teve como data de 
início 7 de fevereiro de 2013 e término 9 de maio de 2013. 
Os principais objetivos de aprendizagem passaram por co-
nhecer e utilizar os conceitos básicos relacionados com as 
tecnologias da informação e da comunicação.
 O curso de Informática nível 2 iniciou-se a 4 de feverei-
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Vou despedir-me deste curso, 
De todos vós com grande vontade,
Pois aquilo que digo 
É mesmo uma grande verdade.

Para a nossa monitora 
Faço eu e vós um grande agradecimento
Por tudo aquilo que fez 
Para nos dar um bom ensinamento.

E para a Cooperativa A LORD
E a sua Fundação
Por tudo aquilo que fez
Para termos todos, uma boa formação.

E deixei para o fim
Um agradecimento final
Ao seu Presidente
Dr. Francisco Leal.

António Pedro Mieiro

DESPEDIDA DE  
UM FORMANDO

ro de 2013 e terminou a 13 de maio de 2013. Os objetivos de 
aprendizagem basearam-se na produção e tratamento de in-
formação, através do processamento automático de texto.
 O curso de Informática-Internet teve como data de início 
7 de fevereiro de 2013 e término 16 de maio de 2013. Os 
objetivos de aprendizagem centraram-se na utilização cor-
reta da internet e nas precauções a ter em relação ao vírus 
informático.
 Ao longo dos cursos, foram visualizados documentários 
alusivos aos objetivos de aprendizagem e realizados diver-
sos trabalhos, individuais e em grupo.
 Para os formandos poderem obter a aprovação e o res-
petivo certificado, foram avaliados a sua postura e com-
portamento, assim como todos os trabalhos realizados em 
contexto de formação.
 Apesar do percurso formativo ser curto, foi uma missão 
aliciante, uma vez que se tratava, essencialmente, de for-
mandos com idades superiores a 30 anos, o que proporcio-
nou uma troca de saberes/experiências.
 Um muito obrigada à Fundação A LORD pelos cursos de-
senvolvidos e, em especial, à Dr.ª Lasalete Silva pelo apoio 
incondicional durante o período de formação. Um obriga-
da também a todos os formandos.
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 A Fundação A LORD levou a cabo dois cursos, intitula-
dos Imagem, comunicação e boas práticas administrativas e 
Gestão do tempo e organização de eventos, com a duração 
total de 35 horas, entre os dias 9 de outubro e 21 de dezem-
bro de 2013.
 Os dois cursos, conduzidos pela formadora, autora e pa-
lestrante Ana Santiago, tiveram como destinatários 14 cola-
boradores d´A LORD e visaram desenvolver competências 
facilitadoras da valorização da imagem pessoal e profis-
sional, da construção de relações interpessoais eficazes, 
da utilização de boas práticas administrativas no dia a dia 
profissional, da gestão do tempo e do planeamento, organi-
zação e avaliação de eventos.
 O balanço final dos cursos foi bastante positivo. Os ob-
jetivos pedagógicos e os conteúdos programáticos foram 
cumpridos, as reflexões e a troca de experiências revela-
ram-se muito proveitosas e os exercícios desenvolvidos 
permitiram reforçar competências transversais dos cola-
boradores, capazes de potenciar o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional e, consequentemente, melhorar o 
desempenho organizacional.

Ana Santiago

Imagem, comunicação  
e boas práticas administrativas
Gestão do tempo e organização  
de eventos

 Uma vez mais, a Fundação A LORD promoveu uma ação 
de formação profissional na área da eletricidade, desta 
vez destinada a colaboradores eletricistas da Cooperativa  
A LORD.
 Com esta ação, pretendeu-se responder às exigências le-
gais, cumprindo o que é prescrito na lei sobre a Formação 
Profissional anual, obrigatória para os trabalhadores das 
empresas. Destinou-se, principalmente, a motivar os cola-
boradores e a incrementar a competitividade da Coopera-
tiva, através da qualificação dos seus Recursos Humanos.
 Como sabemos, a Cooperativa A LORD tem como missão 
a construção e beneficiação de uma rede de distribuição de 
energia elétrica em baixa tensão, para iluminação e força 
motriz. Com esta missão podemos imaginar a diversidade 
de tarefas e saberes que são pedidos aos seus colaborado-
res eletricistas.
 Após identificação das necessidades de formação técni-
ca pela Fundação A LORD, a ação de Formação Corrente 
Alternada para eletricistas decorreu durante os meses de 
outubro a dezembro de 2013, nas instalações da Cooperativa.
    As dificuldades da formação em eletricidade começam 
desde logo porque esta não é visível, mas existe, e todos 
conhecemos as suas aplicações, seja em calor ou frio, ilu-
minação, força motriz para mover motores, ver televisão... 
Por outro lado, a corrente alternada para ser explicada e 
calculada exige um pouco mais do que simples analogias 
com a circulação de água ou algumas operações matemá-
ticas básicas.
 A formação em Corrente Alternada é uma formação modu-
lar certificada, fazendo parte do Catálogo Nacional de Qualifi-
cações. Neste caso, tratando-se de formação contínua de ativos 
com necessidades e formações de base diferentes, foi prece-
dida de revisões de matemática e utilização de calculadora. 

Guilherme Moreira

FORMAÇÃO  
PROFISSIONAL PARA 
COLABORADORES

Corrente alternada  Foi muito gratificante para a equipa formadora ver todos os 
dias o empenho dos formandos, mesmo perante alguns desa-
fios de trigonometria e da calculadora, ou mesmo, perante os 
trabalhos urgentes, que surgiram pelo meio e não puderam 
esperar. Interrompeu-se a formação mas, com esforço, equi-
pamentos eficazes e muita vontade de apreender tudo se 
fez.
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ACADEMIA
Perspetivar temáticas permite encontrar soluções 
para os problemas que se nos apresentam ao longo 
da vida. Dar uma opinião é também sugerir uma 
solução.

 Nas tardes de 16, 23, 30 de janeiro e 6 de fevereiro, na 
Academia Fundação A LORD, decorreu um ateliê especial 
de preparação para o desfile de Carnaval que, devido ao 
mau tempo, só aconteceu no cortejo das festas da cidade de 
Lordelo, no dia 28 de julho. Foram feitas várias máscaras e 
flores de papel, com carinho, dedicação e imaginação. Foi 
maravilhoso ver o grupo, que nunca tinha trabalhado com 
esta técnica, evoluir a cada tarde que passava… 

 No mês de fevereiro, foi, também, realizado o ateliê “Flo-
res de EVA com porta-bombons”, uma das atividades mais 
divertidas e bem aceites pelas participantes. Os trabalhos 
executados foram utilizados para oferecer, na Páscoa, aos 
familiares como prendinha.
 Durante o mês de maio, foram feitas velas de decoração, 
com revistas; em junho, jarrinhas de lã com garrafinhas de 
sumo compal; em setembro, flores de origami, tapetes de 
trapilho para a secção infantil da Biblioteca e jarras com a 
técnica de patchwork.

Rosário Barbosa

ATELIÊS

Artes manuais
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 Em março, dando continuidade aos 
ateliês de culinária no micro-ondas, 
foi confecionado um delicioso e sau-
dável bolo de laranjas com casca. Em 
abril, dado o elevado número de par-
ticipantes, foram confecionados dois 
bolos “queijadinha”. Em dezembro, 
mês de magia, foram confecionadas 
umas bolinhas de Natal para alegrar a 
mesa na noite da consoada.

 Nos meses de outubro, novembro e dezembro, foi pro-
posta, a um grupo de pessoas, a tarefa de limpar alguns 
livros danificados em abril de 2010, altura em que acon-
teceu o incêndio da Biblioteca da Fundação A LORD. Foi 
com carinho e dedicação que o grupo executou este traba-
lho. Falta, ainda, o tratamento de recuperação.

    Foi num ambiente de grande divertimento que se re-
alizou um ateliê de dramatização, tendo em vista a inte-
gração das participantes na peça de teatro Cinderela, um 
clássico da literatura infantil, numa versão atualizada de 
João Paulo Seara Cardoso, apresentada pelo grupo de te-
atro LORDator, no dia 7 de dezembro, nas comemorações 
do XVII Aniversário da Fundação A LORD e do XIII Ani-
versário da Biblioteca. A realização de pequenos papéis, 
transformou-se numa maravilhosa aventura para estas 
atrizes principiantes. 

Culinária no 
micro-ondas

Recuperação de livrosDramatização
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 A Academia Fundação A LORD di-
namizou, durante as férias escolares 
da Páscoa, um conjunto de atividades 
para os mais novos. Todos os dias, fo-
ram realizados novos trabalhos com 
materiais e técnicas diversificadas 
entre os quais: cesto de Páscoa em 
forma de coelho, em EVA e em cartão; 
trabalhos livres em massa de moldar e 
plasticina; porta canetas em forma de 
coelho e caixas em forma de coração, 
para oferecer às madrinhas, padri-
nhos ou outros familiares. 
    Realizou-se, também, um ateliê de 
culinária, onde foi confecionado um 

bolo de laranja e, no final, todos pude-
ram deliciar-se com esta sobremesa.
    As sessões de cinema em 3D não po-
deriam faltar, sendo já um hábito na 
programação.

    Proporcionar férias mais dinâmicas 
e divertidas, continua a ser o nosso 
objetivo.

 A Academia da Fundação A LORD, 
nas férias de verão, do dia 17 de junho 
a 28 de julho, realizou várias ativida-
des de ocupação de tempos livres para 
crianças. Este ano, contou com a ajuda 
de Cátia e Gisela, estagiárias do curso 
de Animação Sociocultural da EB 2/3 

de Lordelo,
 Como já é habitual há vários anos, 
crianças com idades compreendidas 
entre os 3 e os 14 anos aderiram a estas 
atividades. 
 O início é sempre um trabalho de 
conhecimento no sentido de incutir 

Eugénia Gonçalves

Eugénia Gonçalves

FÉRIAS  
DA PÁSCOA

ATIVIDADES DE VERÃO

espírito de equipa, partilha e relações 
interpessoais, através de jogos peda-
gógicos. 
 Sendo um dos nossos objetivos 
despertar o gosto pela leitura, foram 
contadas várias histórias, seguindo-
-se a realização de trabalhos manuais 
sobre as mesmas. Exploraram-se al-
gumas técnicas: origami, modelagem, 
pintura, entre outras. Tivemos tam-
bém sessões de cinema com filmes 
3D, tornando-se a visualização mais 
agradável.
 Foram muitos os trabalhos, as brin-
cadeiras e a boa disposição que se pu-
deram partilhar nestas atividades, que 
encerraram com um lanche convívio.
    Foi o ano em que tivemos mais parti-
cipantes, cerca de 65 crianças por dia.
 Ficamos à espera das próximas fé-
rias de verão, para a exploração de no-
vas atividades! 
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 No dia 26 de julho, na Academia 
Fundação A LORD, foi comemorado o 
Dia Mundial dos Avós.
 Na receção aos participantes, foi 
entregue um crachá alusivo à festa e 
boletins de inscrição para os jogos tra-
dicionais - pinhata, dança do salão e 
dança das latas - a decorrer durante a 
tarde. Ao mesmo tempo, foi apresen-
tado um power point de divulgação 
das atividades realizadas pelo grupo 
da Academia.
 A animação musical ficou por conta 
do DJ Nelinho que, voluntariamente e 
com muito carinho, abraçou esta efe-
méride.
 O programa constou da projeção de 
um pequeno filme elaborado pela ani-
madora da Academia, Rosário Barbo-
sa, recitação de poemas, distribuição 
de prémios aos vencedores dos jogos 
tradicionais, baile e lanche para todos 
os participantes.
  Um dia muito especial!

 Com a proximidade da época festiva 
do Natal, e como vem sendo habitual, 
a Academia Fundação A LORD dina-
mizou várias atividades para os mais 
novos, que realizaram trabalhos de ar-
tes plásticas relativos à época, desen-
volvendo a criatividade.
 Também foi levado a efeito um ate-
liê especial de culinária, onde foram 
confecionadas bolinhas coloridas, 
produzidas pelas mãos de cada um e 
depois degustadas com prazer.
 E, assim, mais um ano se passou, em 
que criámos novos divertimentos e 
demos alegria às crianças.

Rosário Barbosa

Eugénia Gonçalves

DIA MUNDIAL 
DOS AVÓS

ATIVIDADES  
DE NATAL

O Dia dos Avós
Deve ser sempre recordado
Pelo que eles fazem no presente
E o que fizeram no passado.

Vinte e seis de julho
Foi o dia idealizado
Que aquela avó tanto batalhou
Para que fosse autorizado.

Eles serão sempre
O elo de ligação
Para os que partiram
Mas outros chegarão.

Vou-me despedir
Dos meus e vossos avós
Estejam onde estiverem
Serão sempre lembrados por nós.

Aquilo que aqui escrevi
Foi com enorme saudade
Para todos os avós que partiram
E levaram toda a nossa Amizade.

António Pedro Mieiro

HOMENAGEM 
AOS AVÓS
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 A Academia Fundação A LORD, com a intenção de promover o gosto das 
crianças e dos jovens pelo cinema, ofereceu sessões gratuitas de cinema em 3D, 
com transporte incluído, a cerca de 800 crianças das escolas dos concelhos de 
Paredes, Valongo e Paços de Ferreira.
 Todas as primeiras terças-feiras de cada mês, também foram exibidos filmes 
falados em português para cerca de 200 adultos, vindos de lares, centros de dia 
e da comunidade lordelense em geral.

 No ano de 2013, o objetivo de proporcionar aos utilizadores da Academia 
Fundação A LORD a possibilidade de usufruir de computadores e da rede Wi-
reless foi sem dúvida cumprido. Beneficiaram deste serviço 2 948 pessoas, o 
que trouxe enorme satisfação a esta instituição. 

Rosário Barbosa

Rosário Barbosa

SESSÕES DE CINEMA

SERVIÇOS DE MEDIATECA
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Biblioteca

 Ninguém duvida do papel relevante das bibliotecas em domínios 
como a leitura, a literacia, a criação e o desenvolvimento do prazer 
de ler e a aquisição de hábitos de leitura, as competências de infor-
mação e o aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica 
e artística.
 A Biblioteca da FUNDAÇÃO A LORD continua a orientar a sua 
atuação por estes princípios, disponibilizando meios e organizan-
do atividades que visam promover a leitura, a educação e a cultura. 
Assim, desenvolve a sua colaboração com as estruturas educativas 
e sociais, nomeadamente as escolas da cidade e do concelho, e ce-
lebra efemérides que envolvem o livro, motivando o prazer de ler e 
fomentando a cultura.
 Em 2013, a Biblioteca voltou a ocupar o espaço que a viu nascer, 
completamente renovado e melhorado, e assistiu ao nascimento de 
uma nova rede de bibliotecas - a Rede de Bibliotecas de Paredes - 
de que é cooperante e cujos objetivos são a promoção da leitura no 
concelho através da divulgação e do acesso ao fundo documental de 
cada parceiro (mediante a consulta do catálogo coletivo e o emprés-
timo interbibliotecas) e a divulgação de atividades e iniciativas das 
várias bibliotecas, numa preocupação de diálogo cultural. Desde 
logo, a Fundação A LORD e a sua Biblioteca manifestaram o seu 
empenho no trabalho cooperativo com os parceiros.
 O nosso propósito é o de continuar a trabalhar para que o livro e 
a leitura, qualquer que seja o seu suporte, constituam uma compo-
nente essencial da vida de cada um.

Maria da Graça Mourão

Muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir da 
leitura de um livro

Henry Thoreau

Maria da Graça Mourão

Fátima Carneiro
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 A Biblioteca congratula-se com o trabalho desenvolvi-
do junto dos seus utilizadores mais pequenos - as crianças 
dos infantários da cidade e do concelho de Paredes - mas 
também dos que a visitam, provenientes dos concelhos li-
mítrofes.
 O interesse pelas Histórias de Encantar e pelo Teatro 
de Fantoches manifesta-se pelas numerosas inscrições 
que, a partir do mês de setembro, registamos com prazer.
 Após um lanchinho saboroso, os meninos, sentados nas 

mantas e almofadas do canto das histórias, seguem, atenta-
mente, o fio da narrativa, rindo, intervindo, questionando.
 Depois, há ainda tempo para uma atividade plástica e co-
lorida, ao som de um coro de vozinhas alegres.
 Este ano, os meninos experimentaram uma novidade no 
espaço que lhes é dedicado: uma parede transformada em 
quadro preto! Quando convidados a desenhar, mostraram 
curiosidade e muito entusiasmo em escrever com o giz e 
“riscar” uma parede à vontade!

HISTÓRIAS DE ENCANTAR  
TEATRO DE FANTOCHES 
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 Todos os meses, de acordo com o objetivo de promover a leitura, 
destacámos autores e títulos disponibilizados pela Biblioteca a leito-
res de todas as faixas etárias, sem esquecer a divulgação de novidades 
e a oferta à consulta, presencial ou on-line, das obras de referência, tão 
importantes no apoio aos programas escolares.

Janeiro:
Padre António Vieira
Fevereiro: 
Mo Yan 
Março: 
Fernando Pessoa 
Abril: 
Inês Pedrosa 
Maio: 
Aquilino Ribeiro 
Junho: 
Ilse Losa 
Julho: 
Daniel Silva 
Agosto: 
João Tordo 
Setembro: 
Cesário Verde 
Outubro: 
Eça de Queirós
Novembro: 
Luís de Camões 
Dezembro: 
Ernest Hemingway 

Temas infantojuvenis

Janeiro: 
O Diário de Anne Frank | Anne Frank
Fevereiro: 
Os Heróis do 6º F | António Mota 
Março: 
Poesias de Amor e Versos com Sabor | Laura Mirpuri
Abril: 
Romance do 25 de Abril | João Pedro Mésseder
Maio: 
O Livro de Marianinha | Aquilino Ribeiro 
Junho: 
O Mundo em que Vivi | Ilse Losa 
Julho: 
O Despertar de Galeno | Pierdomenico Baccalario
Agosto: 
Gosto de Ti. R. | Graça Gonçalves 
Setembro: 
O Principezinho | Antoine de Saint-Exupéry
Outubro: 
A Minha Primeira República | José Jorge Letria 
Novembro: 
A Evasão | Robert Muchamore
Dezembro: 
O Cavalinho de Pau do Menino Jesus e Outros Contos de Natal | Manuel 
António Pina 

O LEITURAS SUGERE...ESCRITOR DO MÊS
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 Em abril, a Biblioteca da Fundação A LORD comemo-
rou esta efeméride, mais uma vez, com uma sessão no Au-
ditório.
 A saudação a todos os presentes foi feita com a leitura 
do conto Destinos de Miguel Torga, tendo contado com 
a colaboração das jovens Gisela Ferreira e Cátia Lopes, 
alunas da Escola Básica e Secundária de Lordelo e esta-

giárias na nossa biblioteca.
Seguiu-se a atuação do grupo de jovens atores LORDa-
tor que apresentou a dramatização do texto A ambição 
cerra o coração, proporcionando momentos de boa 
disposição.
 Depois da intervenção do Presidente da Fundação 
A LORD, Dr. Francisco Leal, e como vem sendo hábi-
to, procedeu-se à entrega dos Prémios de Mérito que 
a Fundação A LORD atribuiu aos melhores alunos do 
Agrupamento de Escolas de Lordelo, no ano letivo 
2011/2012, de acordo com a sua ação em prol do desen-
volvimento sociocultural de Lordelo. 

DIA MUNDIAL 
DO LIVRO 

ALUNOS PREMIADOS:

· Rui Pedro Pacheco Ribeiro – 4.º ano
· Catarina Ferreira Gonçalves Nunes – 5.º ano
· Beatriz Nogueira Barbosa – 5.º ano
· Ana Isabel Carneiro Neto – 6.º ano
· Patrícia Alexandra França Dias – 7.º ano
· Luís Filipe Ferreira Fernandes – 8.º ano 
· Catarina Andreia de Sousa Ribeiro Silva – 9.º ano 
· Pedro Castelo Santos Ferreira – 9.º ano
· Rui Jorge Barbosa Lopes – 10.º ano
· Marta Sofia Cruz Brito – 11.º ano
· Tiago Filipe Carneiro Ribeiro – 12.º ano

 Todos receberam um diploma e um cheque-prenda.
 A terminar a sessão, os presentes foram convidados 
a folhear e a comprar livros a preços convidativos, na 
mostra patente no átrio do Auditório.
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    No dia 29 de maio, 250 crianças dos infantários e escolas 
eb1 do Agrupamento de Escolas de Lordelo foram convi-
dadas a assistir, no Auditório da Fundação A LORD, à en-
cenação da história “O NABO GIGANTE”, de Alexis Tolstoi, 

UMA HISTÓRIA ENCENADA

FEIRA DO LIVRO

 A Feira do Livro, organizada, anualmente, pela Biblio-
teca da Fundação A LORD, decorreu de 27 de maio a 8 de 
junho, na Alameda de S. Salvador.
 Livros para todas as idades e para todos os gostos e um 
conjunto de atividades culturais e lúdicas dirigidas aos 
mais pequenos integraram o programa deste ano.

pelo grupo ATE-Associação Teatro e Educação. Foram 60 
minutos de risos e boa disposição, numa apresentação di-
nâmica em que alguns espectadores subiram ao palco, in-
teragindo com os atores.

 A Hora do Conto, este ano conduzida pelas estagiárias 
Cátia e Gisela, recebeu 320 meninos e meninas de vários 
jardins de infância dos concelhos de Paredes, Valongo e 
Penafiel. Envolvidas pelo ambiente natural do parque do 
rio Ferreira, as crianças ouviram uma história com os olhos 
postos em livros coloridos e tentadores.
 Atividades diversificadas animaram a nossa Feira do Livro:
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 Na tarde luminosa do dia 4 de ju-
nho, o encontro estava marcado entre 
os meninos das escolas EB1 de Soutelo 
e EB1 de Corregais e a escritora Sílvia 
Alves.
 Foi tempo de ouvir uma história di-
vertida, de conhecer, de perto, uma es-
critora e de lhe colocar as mais diver-
sas questões, num diálogo informal.

 Depois de várias histórias que fo-
ram apresentando os seus livros e 
em que foi seguida, atentamente, por 
olhos e ouvidos curiosos, a autora au-
tografou os exemplares oferecidos às 
escolas pela Biblioteca da Fundação  
A LORD e os que, cada um, individu-
almente, quis levar consigo.

ENCONTRO COM A ESCRITORA SÍLVIA ALVES

 A manhã do dia 6 de junho surgiu 
cinzenta, a anunciar chuviscos, mas 
não escureceu a boa disposição com 
que os meninos da escola EB1 de Igre-
ja e do JI da Escola Nova Básica de 
Valongo receberam a ilustradora Fe-
dra Santos que, através do diálogo e 
com um marcador e um grande blo-
co de notas, fez perceber às crianças 
as diferentes técnicas dos traços num 
desenho, o caráter plurissignificativo 
da ilustração e a sua importância na 
narração de uma história. 
    No final, tempo, ainda, para a ilus-
tradora autografar livros da sua auto-
ria oferecidos às escolas pela Biblio-
teca da Fundação A LORD. 

A ILUSTRAÇÃO EXPLICADA 
POR FEDRA SANTOS 
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 Uma vez por mês, a nossa Biblioteca voltou a disponibilizar os seus serviços 
ao sábado.
 À tarde, SÁBADOS DE ENCANTAR é um projeto para os mais novos que inte-
gra a leitura de um conto complementada com atividades plásticas.
 Ler um jornal, uma revista ou um livro, ver um filme, fazer uma pesquisa, 
navegar na internet, participar nas atividades propostas, em ambiente acolhe-
dor, ou requisitar aquele livro que apetecia ler em casa, eis a nossa proposta e o 
nosso convite para todos. 

BIBLIOTECA DA FUNDAÇÃO  
A LORD ABERTA AO SÁBADO

 Iniciativas diversificadas contribuíram para a animação 
cultural desenvolvida ao longo deste ano.

 Em tempo de férias, a Biblioteca recebeu a visita de al-
guns meninos do Centro de Estudos RealSaber de Lordelo.
 Depois de uma breve explicação da função de uma bi-
blioteca e das suas normas básicas de funcionamento, es-
cutaram, atentamente, a leitura do conto UNGALI, de Elsa 
Serra e percorreram as estantes, escolhendo os títulos que 
despertaram mais interesse, lendo-os ou, simplesmente, 
folheando-os com curiosidade.
 No momento da despedida, um pedido: voltar para uma 
sessão de cinema.

 Logo, ali, ficou a promessa de que o pedido seria atendi-
do e, assim, numa tarde de julho, o Auditório da FUNDA-
ÇÃO A LORD animou-se com a alegria de cerca de 100 
crianças que assistiram à projeção do filme “Força Ralph”, 
em sessão aberta ao público infantojuvenil.
 Não faltaram as pipocas e, à saída, a oferta de uma t-shirt 
a cada participante, uma agradável surpresa numa diverti-
da tarde de férias.

VISITA DO REALSABER - CENTRO DE ESTUDOS DE LORDELO / TARDE DE CINEMA
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 Em dezembro, a Fundação A LORD 
e a sua Biblioteca comemoraram mais 
um aniversário, o XVII e o XIII respe-
tivamente.
 E porque os aniversários se cele-
bram em ambiente de festa, realizou-
-se um espetáculo no Auditório da 
Fundação.
 O público presente encheu a sala, 
em mais um encontro de alegria e boa 
disposição.
 A abrir a sessão, o Presidente da 
Fundação A LORD saudou os presen-
tes e procedeu à entrega dos diplomas 

 Em fevereiro, satisfazendo o inte-
resse de crianças e educadoras das 
escolas que, todos os anos, nos contac-
tam no sentido de se inscreverem nas 
nossas atividades, realizámos mais um 
Ateliê de Olaria, orientado, como sem-
pre, pela ceramista Maria Fernanda 
Braga.
 Depois de uma breve apresentação 
da técnica de execução, das mãozi-
nhas pequenas mas habilidosas dos 
participantes nasceram, este ano, ca-
racóis moldados segundo os dois mo-
delos apresentados e personalizados 
ao gosto de cada um que, depois, se-
guiram viagem com os seus autores.

XVII ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO A LORD
XIII ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA

XIII ATELIÊ  
DE OLARIA

atribuídos aos formandos dos cursos 
de Iniciação à informática, Infor-
mática nível 2 e Informática–Inter-
net promovidos pela instituição e des-
tinados a interessados com mais de 50 
anos.
 Cinderela, um clássico da litera-
tura infantil numa versão contem-
porânea e bem-humorada da autoria 
de João Paulo Seara Cardoso, subiu 
à cena numa interpretação do grupo  
LORDator.
 O bom desempenho dos jovens ato-
res foi premiado com os aplausos da 

assistência.
 A terminar, o público foi convidado a 
cantar os parabéns às aniversariantes.
 Seguiu-se um momento de convívio 
em que foi servido o bolo de aniversário.
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EXPOSIÇÕES PATENTES NA 
ACADEMIA E BIBLIOTECA 
DA FUNDAÇÃO A LORD

EXPOSIÇÕES PATENTES  
NA COOPERATIVA DE  
ELECTRIFICAÇÃO A LORD

    A Biblioteca é responsável pelas exposições patentes nas instalações da 
Biblioteca e Academia e da Cooperativa de Electrificação A LORD.
    Abordando temas diversificados, estas exposições evocam efemérides 
diversas e tradições populares, percorrendo temas da cultura nacional e in-
ternacional, das letras e das ciências, da filosofia e da política.

EXPOSIÇÕES

O NOSSO BLOG

Janeiro: Padre António Vieira: Vida e Obra
Fevereiro: O Carnaval
Março: (Silêncio!) Vamos Falar de Ruído…
Abril: 25 de Abril 39 anos
Maio | junho: Estuários: Berçários da Biodiversidade 
(Norte de Portugal e Galiza)
Julho | agosto| setembro: Palavras da Terra 
Outubro: Letras e Cores: Ideias e Autores da República
Novembro | dezembro: Camões

 O Blog da Biblioteca da FUNDAÇÃO A LORD 
(http://bibliotecadafundacaoalord.blogspot.pt/) pretende ser uma janela aberta sobre 
a Biblioteca e sobre o mundo, privilegiando a informação e a divulgação cultural, sem 
esquecer o acesso a serviços como a consulta de um dicionário ou de um jornal, uma 
lista de sítios com interesse, as sugestões de leitura e as aquisições mais recentes.

Janeiro: O Património Natural de Portugal 
Fevereiro: 21 de Fevereiro Dia Internacional da Língua 
Materna 
Março: Fernando Pessoa
Abril: Poetas de Abril
Junho: Falamos Português – O Português no mundo
Julho | agosto: Os Nossos Escritores
Setembro | outubro: O Realismo/ Naturalismo 
na Pintura – Imagens 
Novembro: Os Lusíadas em Imagens 
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AUDITÓRIO
 O Auditório da Fundação A LORD tem sido um espaço vivido, 
um espaço de encontro, onde as várias formas de arte têm vindo 
a ser apresentadas – da música ao teatro, da literatura ao cinema, 
passando por algumas exposições de pintura, escultura e fotografia.
 É reconfortante constatar que o que se semeia, tarde ou cedo, se 
colhe. As necessidades culturais vão surgindo na medida em que se 
conhecem os seus benefícios – a valorização pessoal, o equilíbrio 
emocional e a apreciação do que nos rodeia.
 Daí a importância de salientar e deixar em registo os eventos que 
decorreram no ano de 2013, neste Auditório.

 Desta vez, íamos para Norte, em 
direção a Paços de Ferreira e depois 
Lordelo. Aí, a Fundação A LORD aco-
lhia, em noite de Reis, o Coro Infantil 
e o Coro Adulto do Círculo Portuen-
se de Ópera para o concerto Do Natal 
aos Reis. Seguíamos entusiasmados na 
perspetiva de, mais uma vez, ouvirmos 
os pequenos grandes cantores que sa-
bíamos, terem-se empenhado na pre-
paração deste concerto. Regidos pela 
virtuosa Maestrina Palmira Troufa, 
presentearam-nos com oito magní-
ficos cânticos de Natal das tradições 
Portuguesa e Inglesa e, ainda, o lindís-
simo Adeste Fideles. A perceção supe-
rou as expectativas e o coro da Inês, da 
Mariana, da Isabelinha, da Carolina, 
da Beatriz, da Andreia, da Leonor, do 
Mayo, do Rodrigo e de tantos outros 

DO NATAL AOS REIS
CONCERTO PELO CÍRCULO  
PORTUENSE DE ÓPERA
Adelaide Santos Carvalho

meninos, encheu-nos de alegria, re-
conhecimento e esperança de que a 
educação também pela música brilhe 
nas suas e nas nossas vidas. Bem-haja, 
Maestrina Palmira, por tanto ânimo e 
sabedoria transmitida aos nossos pe-
quenos coralistas.
 Depois deste início radiante, já só 
podíamos esperar mais e mais do Coro 
Adulto, regido pelo virtuoso Maes-
tro José Eduardo Gomes. Os cânticos 
de Natal e, sobretudo, os excertos de 
grandes óperas de Verdi, Bizet, Mozart 
e Puccini, que selecionaram para este 
concerto, foram magníficos. O concer-
to terminou em apoteose com o Coro 
dos Escravos Hebreus de Verdi.

 Ambos os coros foram acompanhados 
pelo virtuoso Pianista João Queirós.
    O Auditório da Fundação A LORD 
transbordou de alegria, em Noite de 
Reis, proporcionando a todos quantos 
tivemos o privilégio de assistir a este 
concerto, tanta inspiração, tanta ener-
gia para agarrarmos o novo ano e tan-
ta vontade de vivermos em liberdade 
para além da superficialidade da rotina 
quotidiana.
    O palco encheu-se, apropriadamente, 
em Noite de Reis, de estrelas cintilan-
tes.
    Obrigada, CPO!
    Obrigada, Fundação A LORD!
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    A exposição de fotografia Lordelo, 
património e identidade, pertencente 
à Fundação A LORD, esteve patente 
no seu Auditório, durante o mês de 
janeiro, contando com 508 visitantes. 
A coleção é composta por 37 quadros: 
Casa Lamas, Casa do Ribeiro, Casa de 
Santa Marta, Casas Altas, casa da far-
mácia, escultura do ciclista lordelense 
Ribeiro da Silva, Igreja, cruzeiros de 
Meda da Igreja e do Vinhal, mina no 
interior da Residência Paroquial, mo-
numento ao Marceneiro, Padrão, Torre 
dos Alcoforados, casa agrícola de Vila 
Chã, palheiro de dois pisos e eira de 
pedra, engenho hidráulico do Ronfe, 
moinhos, ponte de Penhas Altas, Ponte 
Velha e Rio Ferreira. Também fizeram 
parte desta exposição outros registos 
fotográficos, nomeadamente, azulejos, 
friso de batente de janela, pavimentos, 
portal, portão, rosa dos ventos, varan-
da, torre e envasamento.

    Vocês sabiam que a palavra pessoa 
vem do latim persona que significava 
máscara do ator? A evolução popular 
da palavra faz todo o sentido, se pen-
sarmos que o mundo é um palco onde 
vamos afivelando diversas máscaras 
pelas melhores ou piores razões.
    Mas hoje vamos falar de máscaras 
máscaras, objetos que se põem diante 
do rosto e permitem esconder a iden-
tificação, criando impunidade e permi-
tindo a libertação do diabo que há em 
nós.
    No dia 2 de fevereiro, a Fundação  
A LORD inaugurou, no átrio do seu 
Auditório, uma magnífica exposição de 
máscaras do nordeste transmontano, 
com a gentil colaboração de A. Pinelo 
Tiza, presidente da Direção da Acade-
mia Ibérica da Máscara e autor de um 
texto introdutório do livro Máscaras 

rituais do Douro e Trás-os-Montes – 
pintura por Balbina Mendes (novem-
bro de 2009)1.
    Pudemos observar máscaras de va-
riados materiais, com predomínio da 
madeira, latão e cortiça, mas também 
de lã, palha, etc. Os formatos são igual-
mente diversos e misteriosos: vemos, 
sobretudo, o rosto humano, mas tam-
bém grande representação de diabos 
(orelhudos e exibindo o seu par de 
cornos) e da morte, duas personagens 
fundamentais e aterrorizadoras do 
nosso imaginário coletivo e ligadas à 
renovação e fecundação. Curiosamen-
te, algumas das máscaras exibem ca-
racterísticas zoomórficas: é o caso de 
um estranho animal (raposa) de dentes 
afiados, no topo de uma cabeça, ou a 
cobra (símbolo da tentação e luxúria, 
mas, também ligada à terra) que revol-
teia na face de alguns diabos.
    As máscaras do nordeste transmon-
tano (e Alto Douro) são antiquíssimas 
e pensa-se mesmo que existiriam já no 
tempo dos celtas, sendo, portanto, an-
teriores à romanização.
    Elas saem à rua em momentos dife-
rentes, desde o último dia de outubro 

LORDELO, PATRIMÓNIO 
E IDENTIDADE
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

A MAGIA DAS  
MÁSCARAS
EXPOSIÇÃO DE MÁSCARAS DO 
NORDESTE TRANSMONTANO

Lasalete Silva

Odete Mendes

1 Este livro está disponível para consulta 
na Biblioteca da Fundação A LORD.
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 No sábado, dia 2 de fevereiro de 2013, 
a Fundação A LORD presenteou-nos, 
no seu Auditório, com uma exibição do 
Orfeão da Universidade do Porto. Este 
macro grupo, composto por estudantes 
ou antigos estudantes da Universidade 
do Porto, tem dezassete agrupamen-
tos. Desta vez assistimos à apresen-
tação dos grupos de Música Popular 
Brasileira, de Fados de Lisboa e, para 
finalizar, da Tuna Feminina.
 As estudantes da cidade invicta, ape-
sar da juventude, pareceram divertir-
-se com modinhas que eu quase ou-
saria chamar clássicas, na medida em 
que são bem antigas (na origem ou nas 
roupagens musicais). A música brasi-
leira fê-las dançar e o público ajudou, 
acompanhando com palmas. A segun-
da parte, com fados bem conhecidos 
do público, pôs o auditório a cantar. 
A culminar a apresentação, a Tuna 
Feminina, a mais antiga do país, sem 
os exibicionismos das tunas masculi-
nas, mostrou o gosto por temas tradi-
cionais: a saudade dos estudantes (da 
terra natal, da vida de estudante, dos 
amores, etc.) e o amor pelo Porto.
 Os três grupos, todos através da mú-
sica, mostraram-nos que os nossos es-
tudantes não se dedicam só aos estu-
dos e à boémia, também se preocupam 

MÚSICA JOVEM 
ESPETÁCULO MUSICAL PELO 
ORFEÃO DA UNIVERSIDADE  
DO PORTO

À DESCOBERTA DA  
COOPERATIVA A LORD 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA

Odete Mendes

Odete Mendes

até à quarta-feira de Cinzas (Natal, 
Santo Estêvão, Ano Novo, Reis e Car-
naval). As suas exibições são, pois, li-
mitadas por dois momentos importan-
tes da vida agrícola e social: o solstício 
de Inverno e o Carnaval.
    A máscara terá começado por ter uma 
função mágica, mas hoje é um elemen-
to profano que para uns é divertido, 
para outros nem tanto (sobretudo para 
as raparigas mais incautas que são cho-
calhadas sem acharem piada nenhuma 
ao ato). Mas também é um elemento 
de união da população, uma vez que se 
liga a peditórios e a refeições coletivas.
    Cada terra tem as suas festas próprias 
(são famosas as “chocalhadas” de Po-
dence), mas todas elas têm alguns ele-
mentos comuns que derivam do uso da 
máscara. Primeiro, são sempre “festas 
dos rapazes” e assim como marcam a 
transição de ciclo da natureza, marcam 
a iniciação dos rapazes no mundo dos 
homens (Santo Estêvão é o patrono 
dos rapazes). Os mascarados (caretos, 
canhotos, máscaros, etc.) fazem toda a 
espécie de tropelias, e, sobretudo, gos-
tam de chocalhar as raparigas. O som 
dos chocalhos tem ainda outra função: 
o barulho afasta os maus espíritos – 
ainda hoje, não há celebração oriental 
sem panchões, uma espécie de bombas 
de carnaval que produzem um barulho 
ensurdecedor.
    As máscaras têm, por tudo isto, um 
valor etnográfico enorme mas, so-
bretudo, apresentam uma beleza de 
formas e de cores extraordinária que 
regala os nossos olhos e nos dá mo-
mentos de grande prazer.
    Esperemos que este tipo de exibição 
continue vivo, num mundo que tem 
tendência para preferir a “magia” do 
centro comercial, da autoestrada e ou-
tros símbolos do mundo moderno.

com aspetos culturais como a música e 
gostam de partilhar as suas experiên-
cias com públicos vastos e com pouco 
acesso a manifestações culturais.
    Obrigada Orfeão. Obrigada Fundação 
A LORD.

 A Fundação A LORD tem vindo a 
desenvolver uma vertente educacional 
muito intensa e interessante.
 Para celebrar os 80 anos da Coope-
rativa de Electrificação A LORD, os 
seus responsáveis decidiram fazer uma 
retrospetiva histórica da instituição, 
dum modo acessível às crianças. Com 
esse objetivo, apresentou-se ao público 
uma exposição que, conjugando a ima-
gem e o texto, nos contou a formação, 
as atividades e a importância geral da 
Cooperativa/Fundação para a cidade 
de Lordelo.
 Como é a história?
 “O Tomás vai com os pais visitar os 
avós à cidade de Lordelo.” Através do 
que ele vê e através de um pedipaper 
que o avô lhe propõe, o menino e nós, 
também ficamos a saber o que de mais 
importante há na terra, desde o campo 
de futebol ao influente rio Ferreira. O 
que faz a Cooperativa é, no entanto, a 
nossa maior surpresa: instituições de 
saúde, dos bombeiros, de desporto, o 
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parque infantil, a capela de São Roque 
tiveram apoio d’A LORD. E, para regalo 
da vista, realça-se, claro, o edifício da 
Cooperativa de Electrificação A LORD, 
com uma espécie de pórtico, constitu-
ído por duas colunas modernas e ir-
regulares, com a harmonia habitual a 
João Cutileiro.
 Concluindo: para além do modo 
como a História foi convertida numa 
história simples, acessível e atrativa 
para crianças, a ilustração, bem colo-
rida e com desenho infantil, chama a 
atenção de graúdos e pequenos. É, sem 
dúvida, um livro para guardar.

GRUPO CORAL DA JUSTIÇA
ESPETÁCULO DE MÚSICA, CANTO E DANÇA

 No dia 16 de março, o Auditório da Fundação A LORD 
foi espaço de cultura musical. Para quem pensa que a mú-
sica é uma arte específica de elites altamente qualificadas, 
o Grupo Coral da Justiça, composto por juízes, advogados, 
notários e afins, provou que ela pode ser diversificada e 
um entretenimento (provavelmente também retempero de 
espírito) para uma área profissional tão exigente como a 
Justiça.
 O espetáculo dividiu-se em três partes, correspondentes 
a três tipos diferentes de música. 
 Primeiro exibiu-se o Coral propriamente dito. É um gru-
po sério, cujo variado repertório vai dos espirituais aos 
clássicos como, por exemplo, Beethoven ou Saint-Saens.
 Na segunda parte, assistimos à exibição do Grupo Ins-
trumental, composto por um violino, três bandolins, duas 
guitarras e um contrabaixo. É difícil dizer quem foram 
os melhores, porque houve momentos de destaque para 
cada um dos instrumentos e todos estiveram muito bem. 
No entanto o violino brindou-nos com belos sons, assim 
como o contrabaixo, tocado por um artista polaco, que fez 
um esplêndido contraponto com os seus sons graves. Das 
obras escolhidas o público reconheceu e trauteou Vivaldi 
(outono e inverno, duas das famosas Quatro Estações) e a 
famosíssima Canção de Lara, de Maurice Jarre e que toda a 
gente recorda do filme Dr. Jivago.
 Em relação a este momento, quero ainda realçar que, 
no meio e no fim, nos brindaram com alguns poemas, que 
constituíram uma agradável oferta, especialmente para as 
mulheres, cujo dia se celebrara há pouco.
 A terceira parte, a cargo do Grupo de Danças e Cantares 
Populares, foi uma “reinação”. Apresentando trajos típicos 

Odete Mendes

de todo o país e fazendo lembrar a Brigada Vítor Jara ou 
os Terra a Terra, levaram-nos a passear pelo Portugal an-
tigo, não faltando as cantigas ao desafio, em que a canta-
deira imitou a voz de cana rachada como era da tradição. 
Seguiu-se um momento que empolgou o público e que, 
começando com a Trova do vento que passa, magistral ba-
lada de António Portugal e Manuel Alegre, imortalizada na 
voz de Adriano Correia de Oliveira, continuou com uma 
“visita” à obra de Zeca Afonso, principalmente à primeira 
fase da sua carreira, com os fados de Coimbra. Entre vários 
cantares que marcaram a época do 25 de abril e continuam 
a destacar-se pela qualidade da música e do texto, realço 
(permitam-me o gosto pessoal) o Menino do Bairro Negro, 
pela intensidade da letra mas também pela tragicidade da 
música.
 Falta falar do maestro. Para além de ser um “homem dos 
sete instrumentos” (acordeão, cavaquinho, guitarra, etc.), 
ele cantou, ele contou anedotas de tal maneira que fizeram 
rir mesmo quem já as conhecia, ele “meteu-se” com o pú-
blico, ele suou as estopinhas, sempre com uma graça enor-
me que deixou o público esfusiante.
 Como dizem que não há duas sem três, ficamos à espera 
do regresso do grupo ao Auditório d’A LORD.
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“Nós, os daqui e de hoje, não experimentamos por um só momento qualquer 
satisfação no mundo temporal, nem a ele estamos ligados; afastamo-nos sempre 
e completamente, até junto dos nossos antepassados, até à nossa origem e até 
àqueles que aparentemente vêm depois de nós. Nesse máximo mundo “aberto” 
estão todos, não se pode dizer “em simultâneo”, embora precisamente a supres-
são do tempo implique que todos eles sejam. A efeméride confronta-se em to-
dos os lugares com o ser profundo. E assim todas as realizações do aqui não se 
destinam só a um uso temporal, mas também, tanto quanto a nossa capacidade 
o permitir, a serem dirigidas para aqueles significados superiores, em que par-
ticipamos.” 

Rainer Marie Rilke

 Quando Modernidade e Tradição se 
associam num abraço desinteressada-
mente estético, a construção e firma-
mento da identidade nacional sai re-
forçada pela via da Cultura, dos seus 
atores e das suas obras, pretendidas 
reflexivas e atuantes. Foi exatamente 
isso que a Fundação A LORD, delibe-
radamente, promoveu no pretérito dia 
27 de abril, pelas 21.30 horas, no seu 
Auditório.
 O título em epígrafe dá nome à pri-
meira longa-metragem do Professor 
Doutor Henrique Manuel Pereira, 

pessoa com invejável currículo, e pro-
duzida pela Escola das Artes da Uni-
versidade Católica do Porto. Muito 
bem conseguido, este documentário 
tem uma abordagem bastante enérgi-
ca, exaustiva recolha de vária espécie 
de material documental (arquivo fíl-
mico, fotográfico, sonoro, bibliográfi-
co e iconográfico, feito fora e dentro 
do País). A razão principal deste docu-
mentário prende-se com a necessida-
de de resgatar (de) in illo tempore uma 
das personalidades mais controversas 
e intelectualmente mais dotadas do 

NOME DE GUERRA,  
A VIAGEM DE JUNQUEIRO 
DOCUMENTÁRIO REALIZADO PELO PROF. DOUTOR 
HENRIQUE MANUEL PEREIRA

Ana Maria Cabral

seu (e nosso) tempo e que, seguramen-
te, influenciou as gerações que se lhe 
seguiram, tanto estética como cultu-
ralmente; mais do que um documen-
tário de índole biográfica, a clivagem 
emergente da sua obra, pensamento e 
legado cultural (literário, de base) de 
Guerra Junqueiro são contemplados.
 O autor, o Professor Doutor Henri-
que Manuel Pereira, não se poupou a 
esforços, tendo procedido a 30 horas 
de entrevistas, por si conduzidas, e a 
mais de 100 horas de prolixa película.
 Podemos destacar, dos entrevista-
dos Eduardo Lourenço, Mário Soares, 
D. Manuel Clemente, Nuno Júdice, 
António Cândido Franco, José Car-
los Seabra Pereira, Miguel Real, Elias 
Torres Feijó e, ainda, das participa-
ções especiais Eunice Muñoz, Ruy de 
Carvalho, Manoel de Oliveira e Pedro 
Abrunhosa.
 Como se depreende, há entre es-
tas personalidades o fio condutor da 
Cultura, apesar da evidente escolha 
política e eclesiástica, da diversidade 
e do contraste. Nesse sentido, ou daí 
decorrendo, o documentário sai en-
riquecido e potencializa um melhor 
conhecimento (como efeito caleidos-
cópio) da multifacetada personalida-
de de Guerra Junqueiro, desde poeta 
a político, passando por colecionador 
de arte, até homem de ciência e agri-
cultor.
 De entre os inúmeros miradouros 
que o documentário do Professor 
Doutor Henrique Manuel Pereira co-
locou à nossa disposição, escolheria 
o da recitação de poemas por Ruy de 
Carvalho e Eunice Muñoz, sobretudo 
nos pontos relativos à sua forte ligação 
ao Divino e à sua revolta em relação ao 
Clero. Doravante, e tendo a lembrança 
das suas poesias nos meus cadernos 
de escola, será o que futuramente ocu-
pará as minhas leituras e reflexões, 
para além de, como parece ser evi-
dente, resgatar Guerra Junqueiro do 
esquecimento; agora, com este filme, 
como ponto de referência incontorná-
vel, colocar-se-á Guerra Junqueiro na 
memória do Panteão dos grandes vul-
tos da nossa Cultura, esperando que 
a justiça tenha começado a ser feita 
para não mais ser contrariada.
 Resta-me agradecer à Fundação  
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A LORD que, com a apresentação des-
te filme, contribuiu, primeiro, para o 
desenvolvimento sociocultural das 
gentes de Lordelo e de outras pesso-
as que apreciam estes eventos e, após 
isso, a toda a comunidade cinéfila e 
cultural; ao Professor Doutor Henri-
que Manuel Pereira, realizador do fil-
me, e à coprodutora, Marta Reis, que 
me fizeram regressar à minha infân-
cia, reitero os agradecimentos, por-
que as poesias de Guerra Junqueiro 
estavam muito presentes nos livros da 
Instrução Primária, como acima disse.
 Parabéns! Um bom filme que reco-
mendo. Uma viagem que gostei de fazer 
juntamente com Guerra Junqueiro.
 

 “Crianças e Mulheres do Mundo”, 
que tema fantástico para uma obser-
vadora nata como a Teresa Lamas 
Serra.
 Crianças e mulheres que com o 
olhar comunicam sentimentos, emo-
ções, tristezas, alegrias, preocupações, 
pensamentos, ansiedades, quantas ve-
zes medos, desejos e sonhos escondi-
dos… por trás daqueles olhares e ros-
tos que todos podemos contemplar, 
mas que só a Teresa sabe captar!
 Fotografar não é só um “clique”. Nas 
mãos e olhar por trás da câmara, a vi-
são é diferente, é de solidariedade, de 
carinho, de afeto e de amor que só ela 

 A Cooperativa de Electrificação  
A LORD comemorou este ano o seu 
80.º aniversário.
 Dada a dimensão da sua história e 
percurso de vida, os elementos da di-
reção acharam por bem festejar a data 
durante o mês de maio.
 Assim, a Cooperativa promoveu 
várias viagens ao Museu de Electri-
cidade (em Lisboa) para associados e 
familiares e proporcionou um espetá-
culo de teatro de revista à portuguesa 
no seu Auditório.
 Encerrou a comemoração com uma 
sessão solene com o seguinte progra-
ma: abertura a cargo dos alunos do 
Conservatório de Música do Porto, 
projeção de um filme sobre as ativida-
des d`A LORD, discurso do presidente, 
Dr. Francisco Leal, e entrega de um 
prato da Vista Alegre com a imagem 
da Cooperativa aos familiares dos fun-
dadores, aos ex-presidentes, aos fun-
cionários e aos colaboradores. No fim 
da cerimónia, teve lugar a partilha de 
um bolo de aniversário.
 Nestas atividades participaram cerca 
de 920 pessoas, manifestando reconhe-
cimento à Instituição A LORD.

CRIANÇAS E  
MULHERES DO MUNDO
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

XIV ORFFLORD
ENCONTRO DE ORFEÕES

80.º ANIVERSÁRIO  
DA COOPERATIVA 
DE ELECTRIFICAÇÃO
A LORD

Ana Cristina Ferreira

Orfeão da Fundação A LORD

Coral do Porto de Leixões

Ensemble Vocal de Freamunde

Lasalete Silva

consegue registar. Olhar atento, olhar 
que escuta e sente como nenhum ou-
tro.
 A Teresa foi capaz de trazer até nós 
os olhares e rostos do mundo… com 
a sua preocupação latente com os 
outros, sejam eles os seus próximos, 
sejam os cidadãos do mundo. Ao ob-
servá-los não conseguimos desviar o 
olhar… Como diz a gíria popular “os 
olhos são o espelho da alma”.
 A fotografia é uma forma de arte e 
de cultura, que no dia da abertura da 
exposição foi magnificamente abri-
lhantada pelo OrffLORD – encontro 
de orfeões –, no qual participaram o 
Orfeão da Fundação A LORD, o Coral 
do Porto de Leixões e o Ensemble Vo-
cal de Freamunde. O Orfeão da Fun-
dação demonstrou que, em Lordelo, 
para além de uma excelente fotógrafa, 
temos também competentes vocalis-
tas que, unidos, mostram à sua comu-
nidade o valor da voz e da música.
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A Cooperativa A LORD
Que distribui a eletricidade
Fez oitenta anos
Já entrou na terceira idade.

Quando foi inaugurada
Foi um grande acontecimento
Veio trazer para esta terra
Um grande desenvolvimento.

O desenvolvimento
Foi uma realidade
Porque em poucos anos
De freguesia passou a linda cidade.

Não podemos esquecer
Aqueles que com a sua iniciativa
Naquele tempo tão difícil
Ergueram a nossa querida Cooperativa.

O último agradecimento
Vai para a atual Direção
Por aquilo que tem feito
Merece a nossa gratidão.

OS 80 ANOS  
DA COOPERATIVA 
DE ELECTRIFICAÇÃO 
A LORD
António Pedro Mieiro

 No dia 12 de julho, a Fundação  
A LORD apresentou ao público, pela 
primeira vez, a Orquestra da Fun-
dação A LORD. Esta, constituída por 
cinquenta e sete músicos, é dirigida 
pelo maestro Rui Leal.
 Neste dia de estreia, e perante um 
auditório completamente cheio, a or-
questra interpretou composições de 
autores portugueses e estrangeiros, 
nomeadamente Jorge Salgueiro, Dmi-
tri Shostakovich, encerrando o evento 
com a música “Navegar, navegar”, de 
Jorge Salgueiro.
 O concerto proporcionou à assistên-
cia momentos de grande qualidade. 

ESTREIA DA ORQUESTRA 
DA FUNDAÇÃO A LORD
Lasalete Silva

 Alunos da Escola Básica e Secundá-
ria de Lordelo iniciaram o espetáculo 
preparando-nos para o sentir da época 
do romântico português.
 Ao darem voz à poesia de Guerra 
Junqueiro, fomos tocados pela candu-
ra das suas dramatizações durante a 
leitura de alguns poemas.

POETAS DO  
ROMÂNTICO  
PORTUENSE  
ESPETÁCULO DE MÚSICA, 
CANTO E DANÇA
Manuela Oliveira

 É bom ver os verdes anos a inte-
ragir com a comunidade…
 Embalados pela música e pelas 
danças, de olhos postos na beleza 
dos seus trajes, fomos presente-
ados pelo Rancho Folclórico do 
Porto com poesias da época do ro-
mântico português.
 Poetas portuenses foram aqui 
evocados e, de alguma maneira, 
sentimos quão profundo conheci-
mento possuíam das pessoas e das 
coisas, do coração à razão do ser 
humano.
 Com a sua crítica e humor, por 
instantes, vivemos a maneira de 
estar de então e sentimos algo do 
romântico que há em nós.
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 “A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo 
que você é, apesar daquilo que você é.”

Victor Hugo

 Pois é, mais uma vez a A LORD se lembrou de mim!
 Enviou-me o convite e o programa, como de costume. E 
fui. A arte sempre me fascina! A cultura sempre me prende 
e dela sempre tenho sede. Posso ser pequena, mas a vonta-
de de crescer supera sempre a minha altura. E valeu a pena! 
Gostei! Gostei muito!
 A Ana Maria desafiou-me a fazer um pequeno relatório do 
que vi e senti e, apesar do tempo me escassear para tudo o 
que quero, acedi.
 Chovia. A noite convidava-me mais a ficar comodamente dei-
tada no sofá, do que a fazer quilómetros a conduzir, o que detesto. 

Mas a cultura e o querer saber mais, 
sempre me vence…
 O fascínio da arte que adivinhava 
e o elenco dos palestrantes fize-
ram-me esquecer o sacrifício. Logo 
à entrada, a arte! Bela! Lumino-
sa! Cheia de harmonia e sedução! 
Prendi nas telas o olhar e deixei-me 
vaguear no sonho. Toda a arte me 
fascina!...
 Quis conhecer a autora, mãos de 
fada, que tal beleza criara. Ei-la. 
Pequenina, cabelo curtinho, sorriso 
tímido, simples, em contraste com 
a grandeza da sua arte. Rosário Ro-

que é assim uma transmontana de Vila Flor que, como uma 
flor, dá vida e cor às coisas que olha, que sente e imortaliza-
-as em telas para nosso encantamento.
 Depois, no Auditório, a conferência Solidariedade com 
África.
 A mesa iluminou-se com um magnífico leque de perso-
nalidades: Doutor Francisco Leal, Presidente da Fundação  
A LORD; Padre Almiro Mendes, Diretor do Secretariado das 
Missões da Diocese do Porto; Doutora Maria Manuela Lo-
pes-Cardoso, Presidente da Associação África Solidariedade 
e Engenheiro Eugénio Anacoreta Correia, Ex-Embaixador 
de S. Tomé e Príncipe.
 Só de ouvi-los, já valeria a pena aquela noite!
 Cada qual com um dom de palavra e um poder forte de 
comunicação. Extraordinário! Palavras que saíram soltas, 
livres, simples, acessíveis, espontâneas, ao encontro dos ou-
vintes atentos.
 Seguiu-se o filme. Lindo! Comovente! Para fazer pensar 
no nosso comodismo, no nosso alheamento ao sofrimento 
dos outros, no nosso consumismo desenfreado, no nosso 

ROSÁRIO ROQUE 1989 – 2013
EXPOSIÇÃO DE PINTURA

SOLIDARIEDADE COM ÁFRICA
CONFERÊNCIA

Donzília Martins

egoísmo, nos nossos desejos exacerbados, 
porque sempre queremos mais. A eles, 
africanos, basta-lhes um olhar, um cari-
nho, um sorriso, uma mão na mão, uma 
caneta, uma folha de papel… Contentam-
-se com pouco!
 Nesse momento, lembrei as palavras que há poucos dias 
me disse um meu amigo, Doutor J. Esteves Rei, Professor 
Jubilado, a dar aulas na Universidade de Cabo Verde, “Aqui 
dá gosto ensinar porque eles querem aprender.”.
 Seguiram-se os testemunhos dos que tudo deixam, esque-
cendo todas as comodidades para se dar por inteiro aos outros. 
Pedacinhos de céu, as palavras saídas da boca e do coração do 
Padre Almiro Mendes: “Há sempre sorrisos; se eu tivesse mil 
vidas dedicava-as todas a esta causa; a serenidade vertida nas 
palavras escorria-lhes dos olhos; nós aqui temos pressa, eles lá 
têm serenidade. O sofrimento daquela gente calava em mim e 
fazia-me silêncio. Só vai restar no caixão o que fomos e o que 
demos; quem vai à Guiné e regressa, vem diferente; quem está 
vestido de amor, está sereno e tranquilo.”
 Este HOMEM, que largou por um ano o conforto e foi vi-
ver com eles as dores, os sonhos, a esperança, a fé, o amor, 
o desejo do mínimo a que todos, filhos do mesmo pai, têm 
direito e agora traz-nos o testemunho vivido para nos aba-
nar as consciências, para nos lembrar que temos tudo, mais 
do que precisamos, e ainda estamos descontentes! Toda a 
vivência daquele povo martirizado pela lonjura das coisas, 
faz-nos relativizar tudo o resto!
 O momento musical que se seguiu foi mais modesto para a gran-
deza da noite. Este momento merecia mais. Soube a pouco!
 Cheguei a casa já meia hora do dia seguinte mas com a 
alma cheia.
 Obrigada à Fundação A LORD por ainda se lembrar de mim. 
Noutros tempos, bem difíceis, fiz muitos sacrifícios, por mim, 
para crescer e para merecer a vossa lembrança. Ainda bem que 
assim foi. Trabalhei durante um ano na sombra e humidade do 
Arquivo da Câmara Municipal de Paredes, a ler atas dum pe-
ríodo de cem anos, a fim de descobrir pérolas de Lordelo. Das 
recolhidas no fundo das águas escuras (folhas indecifráveis), 
saiu o livro O Mercado Feira de Lordelo. O 1.º duma série que a 
A LORD, muito bem, continuou.
 As coisas boas gravei-as na pedra. As menos boas dese-
nhei-as com o dedo na areia e o mar já as bebeu.
 Obrigada à Fundação A LORD pelo abraço que continua a 
dar à cultura.
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 A poesia é a arte de alimentar a alma. 
A música é a arte de fazer crescer a 
alma. Elevá-la às estrelas, volvê-la à luz 
e, em cânticos de sons e voz, entrar no 
céu.
 Foi isso que aconteceu no dia 12 de 
outubro de 2013, pelas 21h30, no Gran-
de Auditório da Fundação A LORD.  
 Para os mais distraídos vou, em li-
nhas gerais, apresentar-vos o corpo 
que fez vibrar os sons e os transformou 
em melodias celestiais.
 A OLVS Big Band foi o fio condutor, o 
elo sagrado, o guindaste que nos trans-
portou o espirito para além de nós. “ A 
OLVS Big Band foi fundada em 22 de 
abril de 1995, sob a direção de Arman-
do Matos, através da Associação Cultu-
ral e Musical de Paredes, para colmatar 
a cessação da Banda Filarmónica de 
Paredes e, simultaneamente, dar a um 
grupo de músicos com formação clás-
sica, as condições necessárias para se 
enriquecerem musicalmente, através 
da experimentação de outros géneros 
musicais.
 A princípio, as suas atuações foram 
essencialmente regionais, mas breve, 
o seu êxito e prestígio se alargariam 
pelo país. Em 1997, dois anos após a 
sua fundação, a direção musical passou 
a ser orientada pelo diretor musical, 
José Manuel Moreira, predominando, 
no seu reportório, música portuguesa. 
A sua constituição instrumental foi-se 
alterando, aproximando-se de um jazz 
ensemble, típico de uma Big Band, da 
qual registará o nome. Em 1998, pas-
sou a ser liderada por Manuel Vieira, o 
qual se mantém até hoje.
 O seu reportório vai aumentando 
para outros géneros musicais como: o 
swing, o latim jazz e o punk, introdu-

ORQUESTRA LIGEIRA 
DO VALE DO SOUSA 
UMA VISÃO, AUDIÇÃO,  
NO FEMININO
Donzília Martins

zindo vários arranjos musicais origi-
nais, de elevada competência. 
 É durante este período que se expan-
de, passando do contexto regional para 
o nacional, atuando essencialmente 
em auditórios, como no Coliseu do 
Porto, ao ar livre, em suporte musical 
de galas e em algumas intervenções te-
levisivas.
 A OLVS Big Band conta com dois tra-
balhos discográficos em 2000 e 2004. 
Em 2007, a OLVS Big Band ganhou o 
2.º prémio no 1.º Concurso Nacional 
de Orquestras Ligeiras, no Cineteatro 
de Alcobaça. Em 2009 e 2010, partici-
pou em duas edições do “Encontrão”, 
Concurso Nacional de Teatro, Música e  
Etnografia organizado pela INATEL.
 São estes pedaços, em traços largos, 
que compõem a sua história, para ouvir 
no silêncio como que numa plenitude 
divina. De meditação e sedução, su-
bindo ou fazendo-nos subir ao 7.º céu, 
onde tocam, em uníssono, as trombe-
tas e bandolins dos anjos, com as no-
tas musicais e arranjos instrumentais 
das belas melodias que se conjugam 
na harmonia das vozes e dos silêncios. 
Uma história linda! De surpresa e en-
cantamento!
 A OLVS Big Band brindou a assistên-
cia do Grande Auditório, completamen-

te cheio, com um variado e excelente 
reportório que nos encheu a alma (My 
Way, Chega de Saudade, Amália…). Ao 
longo de mais de noventa minutos, sem 
intervalo, fomos deliciados pelos sons, 
pelas vozes, pelos silêncios musicados, 
pela sublime atuação dum maravilhoso 
grupo, bem afinado e com elevado grau 
de EXCELÊNCIA. Fez-nos sonhar e 
desejar o regresso ao passado em que, 
rodopiando, bailávamos ao som do gira-
-discos, as melodias de sempre, envoltos 
em sonhos de amor. Como foi bom es-
cutar peças musicais que nos remetem 
para o passado e que marcaram lugar no 
nosso coração!
 Obrigada à Fundação A LORD por nos 
proporcionar estes momentos, delícias 
de verdadeira cultura e magia. Por nos 
fazer fadas com varinhas de condão má-
gicas, que nos transportaram ao baile de 
sons musicais, fazendo de nós gente feliz 
por caminhos andados…
 Obrigada pelo contributo para o 
desenvolvimento sociocultural des-
ta área de Lordelo (Paredes) e Norte, 
para nosso contentamento e privilégio. 
Só com verdadeiros mestres que amam 
a cultura, ela irá frutificar. 
    Ninguém sabe falar do amor se o não 
sentir. Ninguém ama o que não conhe-
ce. Com música e arte o amor se diz.
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 No dia 26 de outubro, mais uma vez 
me desloquei à Fundação A LORD 
para assistir a uma das suas apresen-
tações culturais. Desta vez, teatro de 
marionetas, Os trabalhos de Hércules.
 Antes de vos falar deste magnífico 
espetáculo, permitam-me que regresse 
ao longínquo passado, à janela da mi-
nha infância. 
 Na época, os saltimbancos, o teatro 
de marionetas e os robertos eram os 
espetáculos mais comuns nas aldeias e 
vilas perdidas entre as montanhas.
 Não havia luz, nem locais próprios 
para representar. A festa improvisava-
-se na rua, em geral, no meio da praça, 
mas também ao fundo da minha rua 
ou em qualquer largo onde houvesse 
crianças.
 Recordo-as tão bem! Delas falo no 
meu livro de contos UM PAÍS NA JA-
NELA DO MEU NOME.
 O que mais me magoava nesses te-
atrinhos era a figura máscula do pai 
com um sacho às costas no regresso do 
campo. Cansado, ralhava com todos, 
até com ele próprio e batia com a moca 
na mulher e nos filhos. Ainda sinto no 
peito a célebre frase a martelar: “Eu 
sou o Roberto da Moca!”. Batia, batia, 
só parando quando as personagens po-
bres e indefesas caíam para o lado.
 Avancemos no tempo. Paremos há três 
anos atrás. Um grande amigo meu e qua-
se familiar, cunhado do meu filho, João 
Paulo Seara Cardoso, ator, coreógrafo e 
diretor do Teatro de Marionetas do Por-
to, deslocou-se à cidade de Paredes para 
exibir, no parque José Guilherme, um es-
petáculo de marionetas.
 Voltei a encantar-me! Desci de novo 
à infância. Era assim tal e qual! Só que 
aqui, já era tudo mais doce, sem panca-
daria. O autor, ator, era um “santo”!

OS TRABALHOS  
DE HÉRCULES 
TEATRO DE MARIONETAS
Donzília Martins

 Convidei-o a vir a minha casa e ofereci-
-lhe o livro onde falava das minhas mario-
netas de criança. Sorriu e agradeceu feliz. 
    Assim, a vida corria, maravilhosa e cheia 
de encantos, no faz de conta, que prende e 
encanta. No viver do sonho de inaugurar o 
seu Museu das Marionetas do Porto.
 Porém, o homem põe e Deus dispõe. Há 
dois anos, sem que ninguém imaginasse 
este teatro da vida, o João Paulo de repente 
adoeceu. As marionetas que tão bem ma-
nejava e que eram o seu sonho, calaram-se 
para sempre. O Museu e todos os sonhos 
ficaram adiados.
 Todos os artistas e homens da arte e cul-
tura choraram. Choraram o Homem bom, 
puro, amigo, são, honesto, criativo, empre-
endedor, pai e marido exemplar. O amigo 
que todos desejavam ter.
 Tantos sonhos de Marionetas por aca-
bar!...
 A sua mulher, Isabel Seabra, não deixou 
que o sonho se partisse. Ergueu o Museu 
que o João Paulo com tanto carinho ide-
alizara. Pôs mãos à obra e inaugurou-o, 
ainda que lavada em lágrimas de saudade, 
sabendo-o ali no sonho comum.
 O Museu fica situado na rua das Flores, 
em frente à Igreja da Misericórdia, no Por-
to. Vale a pena ir lá para ver um sonho de 
pé, para chorar a saudade, para cantar vi-
tória após a morte e para reconhecer que 
há mulheres que não deixam morrer os 
sonhos.
 Que me perdoe a LIMITE ZERO, da 
qual devia falar em primeiro lugar, mas eu 
precisava de fazer esta homenagem, em-
bora no Porto, a Câmara, em sua honra, 
desse o nome do artista a uma rua.
 E agora Os trabalhos de Hércules! Foi 
lindo! Parabéns! Adorei! Magnifico! Diria 
quase divinal!

 Nunca tinha visto um espetáculo de ma-
rionetas em palco. Só na rua, só dentro da 
sua caixinha de chitas e riscados mágicos. 
As figuras desafiavam a imaginação cria-
dora com os percalços surgidos no cami-
nho das personagens. Os improvisos es-
tranhos e as peripécias sobrepunham-se à 
criação. 
 O Zampano conjugava e tocava todas as 
teclas dum grande e magnífico espetáculo.
 A doçura e simplicidade das duas perso-
nagens, tão frágeis e meigas e tão singelas 
e singulares, eram manobradas com tal 
mestria, que pareciam vivas e, diríamos, 
que vivificadas por mãos hábeis de fadas 
invisíveis.
 Também a matrona encantou com os 
seus gritinhos de quiquiriquiqui, fazendo 
multiplicar os sorrisos fáceis e as palmas 
que choviam, espontâneas, sem serem pe-
didas. Tudo perfeito!
 No final, ficámos com sede de mais. Os 
vários cenários de luz e cor, com coreogra-
fias apelativas, despertavam e prendiam o 
olhar.
 Estão pois de parabéns os verdadeiros 
atores e autores da Limite Zero, por tão 
bem manejarem e darem vida ao herói 
Hércules e sua comitiva.
 Parabéns também e, sobretudo, à A 
LORD por, com casa completamente 
cheia, nos ter proporcionado tão belo es-
petáculo e nos ter feito subir mais um de-
grau na cultura do tempo. Obrigada, por 
todos estes eventos culturais. Continuem! 
O País onde tudo parece tão empobrecido, 
precisa de vós. Merece que haja alguém 
como a A LORD que seja chama acesa a 
iluminar a iliteracia que corre…
 Que a vossa voz e luz jamais se apague!
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 A Limite Zero Associação Cultural apresentou uma 
peça de teatro de marionetas, Os trabalhos de Hércules, 
no Auditório da Fundação A LORD, no dia 26 de outubro.
 Esta peça de teatro, com um forte cariz pedagógico, 
conta a história de Zampano, o dono de um teatro de 
saltimbancos, que precisava de encontrar, com urgência, 

dois atores para interpretarem as personagens principais 
de Os trabalhos de Hércules.
 Zampano descobriu uma dupla de atores, cuja inexpe-
riência levou a peripécias e travessuras, que animaram 
uma plateia composta por público de todas as idades.

Eugénia Gonçalves e Fátima Carneiro

 O espetáculo musical “ROCK YOU 
NOW!”, apresentado na Fundação  
A LORD, no dia 23 de novembro, conta 
a história de dois motards de gerações 
diferentes, Roger e David, apaixonados 
por motas e viagens.
 Roger, como jovem, procura aven-
turas fazendo longas viagens na sua 
mota, acompanhado por uma jovem 
estudante, Amy. David é dono de um 

ROCK YOU NOW! 
MUSICAL
Filomena Miranda

A HISTÓRIA DE ZAMPANO ANIMOU A PLATEIA 
TEATRO DE MARIONETAS
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 Que é indispensável que a criança 
brinque pois é assim que aprende a 
manusear e a conhecer o mundo das 
coisas e das emoções já todos sabemos 
e admitimos; mas que o adulto precise 
de brincar e fique fascinado pelos brin-
quedos será considerado uma “crianci-
ce” por muitos. Saudades da infância? 
Provavelmente. Fuga às responsabili-
dades do dia a dia? Também. Refúgio 
no mundo da Imaginação? Sem dúvi-
da. E provavelmente mais coisas que 
um psicólogo poderá explicar.
    A Fundação A LORD promoveu uma 
interessante exposição sobre brinque-
dos tradicionais de madeira e de lata 
no seu átrio, de 2 de dezembro de 2013 
a 31 de janeiro de 2014. A primeira ima-
gem apresentada, logo à entrada do 
átrio, era um poema de Álvaro de Ma-
galhães, chamado O brincador:

 O brincador

 Quando for grande, não quero ser 
médico, engenheiro ou professor. Não 
quero trabalhar de manhã à noite, seja 
no que for. Quero brincar de manhã à 
noite, seja com o que for. Quando for 
grande, quero ser um brincador.
 Ficam, portanto, a saber: não vou 
para a escola aprender a ser um médico, 
um engenheiro ou um professor. Tenho 
mais em que pensar e muito mais que 
fazer. Tenho tanto que brincar, como 

BRINQUEDOS  
TRADICIONAIS
EXPOSIÇÃO DE  
BRINQUEDOS ANTIGOS
Odete Mendes

bar de música ao vivo e tem dificuldade 
em pagar a renda à senhoria, vendo-se 
na eventualidade de fechar o estabele-
cimento. Os amigos e clientes ajudam-
-no a continuar o seu projeto. 
 O apoio entre as diversas gerações 
conduz ao feliz desenlace da história.
    No palco, os atores e os músicos can-
taram e tocaram temas dos Queen, Be-
atles, Bryan Adams e Peter Gabriel.
 O público foi agradavelmente sur-
preendido, pela inovação cénica e pela 
atmosfera musical, e correspondeu in-
teragindo com os artistas.

brinca um brincador, muito mais o que 
sonhar, como sonha um sonhador, e 
também que imaginar, como imagina 
um imaginador...
 A minha mãe diz que não pode ser, 
que não é profissão de gente crescida. E 
depois acrescenta, a suspirar: “é assim 
a vida”. Custa tanto a acreditar. Pessoas 
que são capazes, que um dia também fo-
ram raparigas e rapazes, mas já não po-
dem brincar.
 A vida é assim? Não para mim. Quan-
do for grande, quero ser brincador. 
Brincar e crescer, crescer e brincar, até 
a morte vir bater à minha porta. Depois 
também, sardanisca verde que continua 
a rabear mesmo depois de morta. Na mi-
nha sepultura, vão escrever: “Aqui jaz 
um brincador. Era um homem simples 
e dedicado, muito dado, que se levanta-
va cedo todas as manhãs para ir brincar 
com as palavras.”

   Deste poema podemos concluir que 
mesmo os adultos gostam/precisam 
de brincar com as coisas que amam, 
embora os brinquedos possam não ser 
habitualmente considerados como tal. 
O hábito/necessidade de brincar com 
as palavras poderia conduzir-nos a um 
longo debate sobre o que é a poesia. 
Mas hoje não é esse o nosso objetivo.
    Depois deste fabuloso texto à entra-
da, devidamente acompanhado por 
uma bela imagem de um dos mais tra-
dicionais brinquedos de madeira (tipo 
ciclista de cabo para empurrar), se-
guiam-se os brinquedos reais. Se toda 
a gente conhece os ciclistas, os que 
têm cordas (apetece-me dizer guitas) 
que se puxam para obter movimentos 
diversos e os carrinhos de lata, quem 
foram as meninas criadas nas redonde-
zas do Porto que não reconheceram a 
tábua de passar com o respetivo ferro, 
a máquina de costura (da Singer, pois 
claro!) ou o fogão com os necessários 
tachos? Tudo em lata, nada de plástico, 
que os tempos não eram para moder-
nices! (sabem que, inclusivamente, se 
aproveitavam as latas de azeite e das 
conservas para fazer os brinquedos de 
chapa ou lata?)?
 Como menina criada no Porto, deli-
ciei-me com a exposição. Alguns brin-
quedos semelhantes a “maravilhas” que 
ainda guardo, mas, sobretudo, uma ca-
minha com uma colcha de chita às ro-

dinhas cor-de-rosa, igual à que a minha 
mãe usou para forrar o meu bercinho 
de bonecas, cujos restos ainda hoje an-
dam lá por casa.
    Estou, portanto, grata à Companhia 
de Teatro Pé de Vento, a quem perten-
ce esta coleção, não só pela disponibili-
dade com que a emprestou a A LORD, 
para a exposição ao público, mas, tam-
bém, a paciência e o gosto que estão 
implícitos na aquisição e recuperação 
destes brinquedos antigos.
    Voltando às explicações para essa 
ternura que jorra em nós perante o 
brinquedo e o ato de brincar, deixo-vos 
a opinião do mestre Fernando Pessoa, 
hesitante entre o prazer da inconsciên-
cia de brincar e a consciência da exis-
tência, sempre dolorosa:

Gato que brincas na rua

Gato que brincas na rua
Como se fosse na cama,
Invejo a sorte que é tua
Porque nem sorte se chama.
Bom servo das leis fatais
Que regem pedras e gentes,
Que tens instintos gerais
E sentes só o que sentes.
És feliz porque és assim,
Todo o nada que és é teu.
Eu vejo-me e estou sem mim,
Conheço-me e não sou eu.
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 No dia 14 de dezembro, teve lugar, 
pelas 9h30, no Auditório da Funda-
ção A LORD, em Lordelo, Paredes, o 
espetáculo evocativo dos 30 anos da 
Associação de Bailado das Antas. Este 
evento de dança, de vários matizes, 
trouxe ao vasto público os momentos 
mais marcantes das últimas produ-
ções desta Associação, sobretudo nas 
coreografias respeitantes a momentos 
do clássico My Fair Lady, baseado na 
peça de George Bernard Shaw. Supe-
riormente dirigidos pela sua Mestre, 
Inês Bernardo, os jovens bailarinos 
trouxeram instantes de memória aos 
mais velhos que puderam lembrar 
os inesquecíveis momentos de Eliza  
Doolittle e Henry Higgins, assim 
como dos trabalhadores e trabalhado-
ras do East Londrino de finais do sé-
culo XIX, inícios do século XX. Para 
os mais novos foi uma oportunidade 
de conhecerem esta obra, de forma 
mais ligeira, mas representativa das 
transformações sociais que começa-

vam a despontar antes do início da 
Grande Guerra.
 Aguardamos por mais espetáculos 
da Associação de Dança das Antas, 
que nos garantem sempre a conjunção 
da qualidade com o rigor que a dança, 
nas suas diversas vertentes, exige.
 Bem hajam!

    Em boa hora a Fundação A LORD, 
com o intuito de alargar o vasto leque 
de valências que disponibiliza aos ci-
dadãos de Lordelo, e ciente da forte 
implantação da música na região, fun-
dou a Orquestra da Fundação A LORD. 
Esta orquestra, constituída na sua quase 
totalidade por jovens instrumentistas, 
tem como responsável pela direção artís-
tica o, também jovem, Maestro Rui Leal.
 De facto, a Orquestra da Fundação  
A LORD é formada por uma nova ge-
ração de músicos, muitos oriundos de 
escolas da Banda Filarmónica da sua 
terra, que, com formação posterior em 
escolas profissionais, demonstram o 
que é possível fazer quando existem 
estas estruturas de formação musical. 
Consegue-se, desta forma, numa área 
de especialização bastante complexa, 
um grau de competência que eu, infe-
lizmente, não vejo com facilidade repli-
cado noutras áreas às quais estou ligada 
profissionalmente.
    Sobre o concerto há a dizer que foi um 
evento que pretendeu seguir o espírito 
da quadra natalícia, propondo aos ou-
vintes um repertório alusivo à mesma. 
Casa cheia, o que é sempre agradável 
para os músicos, a demonstrar o inte-

resse destas iniciativas. Público mui-
to recetivo e que me pareceu bastante 
agradado com o espetáculo.
    Infelizmente, não pude escutar o Or-
feão da Fundação A LORD que abriu 
o concerto. A orquestra iniciou a sua 
atuação com a execução da obra Fan-
farra para o homem comum, onde pôde 
demostrar toda a segurança e brilho de 
metais e percussão. Seguiu-se um tema 
britânico, digamos que “pacificador”, 
de Percy Grainger, preparando um 
Avé Maria, de Schubert, superiormen-
te interpretado pela soprano Daniela 
Nunes. Aqui, uma referência para a tal 
maturidade dos jovens, na forma como 
acompanharam a soprano, muito conti-
dos nas dinâmicas e seguindo o natural 
fluir da melodia. Give us this day e Vol-
ta ao mundo permitiram à orquestra e 
maestro a exibição de um grau superior 
de competências, quer pela dificulda-
de técnica das obras, quer, sobretudo, 
pela interpretação das mesmas onde a 
ligação entre maestro e orquestra foi de 
excelente nível. O concerto terminou 
com a obra Um Grande Natal, onde or-
questra e orfeão demonstraram o que é 
possível realizar em conjunto.

BALLET E MODERN JAZZ  
GALA DOS 30 ANOS

CONCERTO DE NATAL
ORFEÃO DA FUNDAÇÃO A LORD
ORQUESTRA DA FUNDAÇÃO A LORD

Sérgio Veludo Coelho

Sara Castro
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Padre Almiro Mendes
Diretor do Secretariado das Missões da Diocese do Porto

DIZER O INDIZÍVEL DE  
UMA EXPERIÊNCIA  
MISSIONÁRIA NA GUINÉ

 Partir, obriga a sufocar aquela voz que teima 
em gritar dentro de nós o imperativo fica.
 Partir, implica soltar amarras do porto das 
nossas seguranças e fazer-se ao mar do des-
conhecido, em barco de insuficiências, adivi-
nhando tempestades, sem que para elas se es-
teja totalmente preparado.
 Partir, é vencer a indecisão com a decisão e ga-
nhar a batalha travada com o velho do Restelo, 
desfraldando a bandeira da nossa liberdade.
 Partir, obriga a pôr um pescoço de aço, para 
evitar que a cabeça rode e olhe para trás.
    Para mim, partir para a Missão na Guiné não 

foi uma canção de embalar; constituiu uma 
descolagem mais dolorosa do que aquilo que 
eu pensava, mas que veio a revelar-se um dom 
ainda mais extraordinário do que aquilo que 
eu tinha imaginado e que, só agora, vou com-
preendendo e agradecendo a Deus. Ainda hoje 
não sei bem por que é que fui, mas vou perce-
bendo por que é que não fiquei.
 Se partir foi difícil, chegar e ficar não o foi 
menos: as saudades, o calor – que na Guiné 
é insuportável –, os mosquitos – que são um 
verdadeiro tormento –, alguns problemas de 
saúde, o volume de trabalho, das ocupações e 
preocupações, o falecimento da minha irmã e 
a morte do meu pai, fizeram com que o tempo 
passado na Guiné implicasse uma dose acres-
cida de fé e de força interior. Depressa concluí 
que não havia versão de luxo para um mis-
sionário e a nenhuma dor ou problema podia 
virar o rosto. De tudo, porém, o que mais me 
custou foi ver o sofrimento dos guineenses. Na 
Guiné não há, como em Portugal, rendimen-
to mínimo. Podia haver, ao menos, sofrimento 
mínimo. Mas não. Na Guiné só existe sofri-
mento máximo e moderado. Depende da sorte. 
 Falo das dificuldades apenas para ser fiel 
à história dos meus dias passados na Guiné, 
mas é-me particularmente feliz referenciar as 
vantagens, as alegrias e as graças vividas. Este 
tempo em África foi o mais incrível e talvez o 
mais extraordinário da minha vida de homem 
e de sacerdote. Foi, verdadeiramente, um dom 
de Deus, uma graça e uma bênção que muito 
agradeço. 
 Viver na Guiné levou-me a constatar que 
nunca ninguém fez tanto com tão parcos re-
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cursos como os Missionários. Com grande 
criatividade e generosidade contribuem para 
as soluções necessárias ao desenvolvimento 
daquele país, para a felicidade daquelas gentes 
e para a consistência da fé. Eles são estafetas 
olímpicos a transportar, mais além, o facho da 
beleza da vida, da fé e da esperança. Na Guiné 
as Missões são verdadeiros oásis num deserto 
de soluções e de possibilidades.
 Passar um ano na Guiné fez-me perceber 
que a maior parte dos políticos, os de lá como 
os de cá, com os seus desvarios e as suas me-
diocridades, vestem de pobreza os corpos frá-
geis das pessoas e desnudam, sem pudor na 
consciência, a alma nobre de um povo.
 Estar na Guiné deu-me a certeza de que a 
nossa compaixão pelos que sofrem, mesmo se 
demasiada, é sempre pouca, pois a dor dos que 
padecem, mesmo que pequena, é sempre mais 
do que aquilo que merecem. Na Guiné não é 
possível divorciarmo-nos da compaixão. Lá, 
onde a gente se fere não é nos nossos proble-
mas e nas nossas dores, mas nas dores alheias. 
Lá, habita-nos a angústia que a dor de tantos 
desafortunados nos provoca. Lá, é acolher os 
que sofrem, ajudá-los, amá-los e vê-los partir 
aliviados, ficando nós a gemer por dentro.
 O tempo passado na Guiné deu-me, enfim, 
novas prospetivas e abriu-me novos horizon-
tes. Não me tornou melhor nem pior, mas – 
julgo poder dizê-lo – fez-me ficar um padre 
mais sensível e um homem diferente.
 Se partir de Portugal não foi uma canção de 
embalar e se o chegar e ficar na Guiné não foi 
fácil, pelas circunstâncias já descritas, o re-
gressar a Portugal foi ainda mais difícil: vim, 

mas deixei-me lá; parti, mas trouxe as tatua-
gens de sofrimento daquela gente; estou aqui, 
na civilização e nas seguranças que a Europa e 
Portugal me dão, mas desejava estar lá nas di-
ficuldades daquele país e nos perigos daquela 
terra. O adeus que disse à Guiné foi embrulha-
do num vendaval de emoções. Foi um adeus 
escrito com letras dolorosas e que me deixou 
os olhos marejados de saudade. Foi um adeus 
comovido. Sinto que amo para sempre a Guiné 
que me fugiu. Quem chega à Guiné atraca num 
cais de mistérios, mergulha numa beleza rara 
e indizível, veste-se de paisagens ímpares e ir-
retratáveis, mas também se vê envolvido numa 
noite de dramas e sofrimentos incomensurá-
veis. Depois, quando temos de soltar amarras e 
de lá partir, vestimo-nos como que de uma pai-
xão secreta e levamos os olhos impregnados de 
memórias e significações que pintarão com as 
cores da saudade a tela dos nossos dias futuros. 
E, como que assolapada, teima em vir connos-
co a vontade de um dia lá voltar!...
 … E voltei! 
 Voltei de Jipe, duas vezes, sendo a última 
em maio passado. Não se vai do Porto a Bissau, 
de Jipe, por desporto, mas por amor. Os dois 
Jipes foram oferecidos aos Missionários, que 
com eles tantas vidas salvam! É Deus a revelar 
o seu amor através de nós, seus servos e seus 
amigos. É isto que torna encantadora a nossa 
vida: gastarmo-nos, em vez de nos enferrujar-
mos, ao serviço dos outros, sendo a mais bonita 
expressão do amor que Deus é!
 Esta minha aventura missionária na Guiné, 
particularmente as duas viagens de Jipe que 
totalizaram mais de 12.000Km África adentro, 
teve contornos que a memória apanhou e eter-
nizou e provocou emoções que a recordação 
chora com saudosas lágrimas douradas!
 Mas a lição mais importante que aprendi foi 
esta: a vida é que é, verdadeiramente, a Via-
gem/Aventura mais difícil e arriscada, mas 
também a mais bela e encantadora que vale a 
pena encetar. É uma viagem para se fazer com 
arte e coragem, saindo de nós mesmos, da terra 
das nossas seguranças, do como estão as coisas, 
para irmos ao encontro de Deus e dos Irmãos, 
numa dinâmica de Amor e de transformação.
 A todos os que ousaram ler este artigo desejo 
que a viagem das suas vidas seja uma aventura 
tão encantadora e feliz como foi esta minha ex-
periência missionária na Guiné- Bissau!
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Álvaro Pacheco
Sacerdote do Instituto dos Missionários da Consolata - IMC

MAIS  
DO QUE 
UM TÍTULO

 A família é a nossa primeira escola 
do amor. É nesta escola que apren-
demos valores que definem em parte 
o nosso futuro. Porém, nem sempre 
é assim, ou seja, nem sempre no seio 
familiar se aprende sobre o amor, 
como nem sempre o amor perdura 
com o passar dos anos. São muitas as 
notícias de negligência ou violência 
contra crianças por parte dos pais ou 
outros familiares, como as relativas ao 
abandono dos pais por parte de filhos 
já adultos. Uma das experiências que 
mais me marcaram, enquanto semina-
rista, teve lugar durante o ano do no-
viciado em Vittorio Veneto (nordeste 
da Itália): às quintas-feiras eu e um 
colega espanhol fazíamos voluntaria-
do num lar de idosas e com o passar 
do tempo fomos conhecendo as histó-
rias de muitas delas, algumas verda-
deiramente dramáticas!... Como era 
possível que um filho fosse capaz de ir 
pagar o internamento da mãe e não su-
bisse um andar para a cumprimentar? 
A uma mãe que sobreviveu à Segunda 
Guerra Mundial e passou por tantos 
sacrifícios, incluindo a morte do ma-
rido, para que os filhos pudessem ter 
uma vida melhor do que ela tinha tido, 
a atitude deste filho destroçava-lhe o 
coração. Aqui, na Coreia do Sul, são 
muitos os idosos que infelizmente to-
mam atitudes radicais para pôr fim à 
solidão e à dor causadas pelo abando-
no de que são vítimas: o suicídio está 

em aumento entre a população mais 
idosa. 
 Fomos criados para amar e ser ama-
dos. Como tal, a palavra “Amor” é cer-
tamente a mais usada na música, no 
cinema e noutras formas de expressão 
cultural. Ao mesmo tempo, é também 
a mais difícil de praticar, não o amor 
de um dia especial ou aniversário, 
mas sim o amor do dia a dia, o amor 
da perseverança em todas as situações 
da vida. Acredito que o amor ou a falta 
dele é o que mais e melhor nos defi-
ne como seres humanos. Como tal, 
ser pai ou mãe, filho ou filha, avô ou 
avó, tio ou tia, primo ou prima, ami-
go ou amiga depende não somente de 
laços de sangue, mas, acima de tudo, 
tem a ver com o amor que manifesta-
mos e partilhamos com aqueles que 
são da nossa família ou nossos ami-
gos. Por exemplo, é o amor que faz 
de pais adotivos, os verdadeiros pais 
de uma criança. Sabemos o quanto 
é fundamental estabelecer relações 
humanas que nos ajudem a crescer 
emocionalmente de forma estável, 
equilibrada e salutar. Certo, as crises 
aparecem ao longo da vida, mas de-
vem ser “usadas” como forma de re-
forçar os laços de amor que nos unem 
a alguém. E convém não esquecer que 
a felicidade depende também do amor 
que temos no coração e colocamos no 
coração dos outros. Com base no que 
tenho assistido aqui na Coreia do Sul, 

é curioso verificar que, com o aumen-
to das redes sociais, tem aumentado 
também a violência, a discriminação 
e o abandono. Claro, não estou a cul-
par o Facebook ou a associá-lo a estes 
fenómenos, até porque também tenho 
lá uma conta e tem certamente mui-
to de positivo, mas creio que o uso 
do nosso tempo poderia e deveria ser 
melhor: por exemplo, podia também 
ser usado para atividades importantes 
como o voluntariado ou visita a do-
entes. Devemos dar mais prioridade 
ao “face-to-face” (cara-a-cara), pois o 
contacto pessoal, o toque humano e a 
presença são fundamentais para a par-
tilha do amor, começando pela nossa 
família. Quantas vezes choramos nos 
funerais de um ente querido ou ami-
go não só porque não se encontram 
mais entre nós, mas também porque 
perdemos muitas oportunidades de 
os amar como deveríamos ter amado? 
Como tal, é importante rever o modo 
como nos relacionamos com aqueles 
a quem chamamos “família” ou “ami-
gos”, pois na vida o mais importante 
passa precisamente pela paz e alegria 
que o amor nos proporciona. Para tal, 
o amor não pode entrar em crise… e, se 
entrar, que saibamos combatê-la com 
determinação e humildade, colocando 
sempre na nossa lista de prioridades a 
felicidade de quem amamos. 
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António Rodrigues Pimentel Trigo
Professor do Ensino Secundário

AUTORITARISMO, 
PRECONCEITOS E 
DEMOCRACIA NAS AULAS

 Para me não emaranhar em desatinos literários, com 
prosápias de erudito, vou direto ao assunto. Consintam 
que um professor aposentado do Ensino Secundário reviva 
com emoção alguns episódios marcantes no âmbito do seu 
percurso de estudante liceal e de outros casos ligados à sua 
atividade profissional. Relatarei, sem subordinação a leitu-
ras supérfluas, eventos vividos e não imaginários, somente 
fruto da experiência pessoal.
 Fui aluno de alguns professores que atuavam apenas 
como transmissores de conhecimentos, dando primor-
dial importância à memorização e repetição da temática 
do programa curricular. O acento dado à criatividade era, 
consequentemente, incipiente ou mesmo nulo. Esta meto-
dologia estava em consonância com o pensamento de qual-
quer pedagogo tradicional, tipo autoritário. Neste contexto 
acode-me à lembrança a metáfora do oleiro e do jardineiro 
que, por palavras próprias, passo a narrar: um educador 
não deve comportar-se como um modelador de argila; este 
molda o barro conforme os seus intentos, conferindo-lhes 
o aspeto de acordo com os seus propósitos. Comparar-se-á 
antes a um hábil jardineiro que cuida desveladamente das 
plantas, corta-lhes a rama e nutre-as com mestria, para se 
desenvolverem na plenitude das suas potencialidades.
 É que os educandos não devem ser objetos manipulados 
pelo orientador segundo o seu entendimento, nem depósi-
tos onde se acumulam os saberes como se fossem ficheiros. 
São seres humanos possuidores de capacidade para refle-
tir, participar, opinar e decidir sobre o que desejam e o que 
rejeitam. A obediência forçada conduz à dependência e 
passividade: o estudante acaba por perder toda a iniciativa 
quando lhe é solicitada a execução de uma tarefa.
    Para dar ênfase ao que se afirma, transcrevo parte de um 
poema da autoria do insigne poeta alemão Bertolt Brecht:

 Como docente conheci colegas preconceituosos que, 
através de conversas com os seus pares, recebiam informa-
ções de que estes e aqueles alunos, residentes em zonas de 
fracos recursos económicos, pertencentes a famílias caren-
tes de bens materiais, eram maus estudantes, manifestan-
do procedimentos negativos nas salas de aulas e recreios. 
Na posse destes dados inferiam ser esta a causa do seu de-
sinteresse pelo estudo, da ausência de normas de conduta, 
adotando, por isso, atitudes marginais próprias de indiví-
duos de baixa condição social.
 Para verificar a veracidade desses julgamentos procu-
rei encontrar respostas para esses comportamentos nada 
exemplares. Com este intuito recorri à utilização de entre-
vistas, recolhi informações de alunos, pais ou encarregados 
de educação. Concluí, então, serem os juízos atribuídos a 
esses escolares apenas suposições, meros preconceitos, 
porquanto a conceção que construímos acerca das pes-
soas influencia a forma particular como pensamos que 
são. Consequentemente quando um aluno é considerado 

O HOMEM

“O senhor Brecht afirma: um homem é um homem.
E, no fundo, todos o podem afirmar.
Mas o senhor Bertolt Brecht prova também como
Se pode fazer tudo o que se quer de um homem.
Desmontá-lo, montá-lo como uma máquina,
Sem que nada ele perca, que maravilha.
Podemos moldá-lo como quisermos
Nada é igual à sua docilidade.
Podemos, se não tivermos cuidado, fazer dele
De um dia para o outro um carrasco…”
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problemático, insolente, pouco dotado mentalmente, o 
docente tratá-lo-á de modo concordante com a sua perce-
ção e esperará que não tenha sucesso na aprendizagem. E 
provavelmente assim acontecerá. A observação e diálogo 
frequentes com os alunos podem evitar o aparecimento de 
pareceres antecipados acerca destes; o educador tornar-
-se-á mais cônscio na compreensão dos educandos como 
pessoas.
 Percebê-los não é sentenciá-los, pelo contrário, é ajudá-
-los a conhecerem-se como seres humanos.
 Por outro lado, na cadeira de filosofia do ensino liceal, 
usufruí do privilégio do professor criar na aula um am-
biente motivador que, além de favorecer o aprendizado, 
tornava possível o desenvolvimento da vertente forma-
tiva dos discentes. A técnica pedagógica utilizada nas li-
ções consistia basicamente na prática de um diálogo vivo, 
enriquecedor, no qual os interlocutores se interrogavam 
mutuamente. Incutia-se no espírito dos formandos força 
anímica, a coragem necessária para enfrentarem situações 
difíceis, o respeito pela lealdade, pela honra e fortaleci-
mento da lisura do caráter. Recordo emotiva e saudosa-
mente aquele instante em que o professor recitou, quando 
da introdução ao capítulo da filosofia designado “A Ética”, 
a célebre poesia intitulada “SE”, de Rudyard Kipling. 

 Este professor, exemplo de um líder democrático, mo-
derno em termos pedagógicos, gerava na sala de aulas 
uma ambiência psicológica estimulante da curiosidade 
pelo saber, incentivando também o gosto pela aquisição de 
princípios éticos. A capacidade criativa dos formandos era 
constantemente desperta, excitada, e a aprendizagem ati-
va sobressaía no decurso das lições.
 Ao envés, o docente autoritário produzia, no espaço onde 
lecionava, um clima convidativo à indolência e indiferença. 
Não relevava nem valorizava a expressão criadora.

SE

“Se tu podes impor a calma, quando aqueles
Que estão ao pé de ti a perdem, censurando
A tua teimosia nobre de a manter.
Se sabes aguardar sem ruga e sem cansaço,
Privar com Reis continuando simples,
E na calúnia não recorres à infâmia
Para com arma igual e em fúria responder,
- Mas não apresentar bondade em demasia
Nem presumir de sábio ou pretender

Manifestar excesso de ousadia, -
Se o sonho não fizer de ti um escravo
E a luz do pensamento não andar
Contigo num domínio exagerado,
Se encaras o triunfo ou a derrota
Serenamente, firme, e reforçado
Na coragem que é necessário ter
Para ver a verdade atraiçoada,
Caluniada, espezinhada, e ainda
Os nossos ideais por terra, - mas erguê-los
De novo em mais profundos alicerces
E proclamas com alma essa Verdade,
Se perdes tudo quanto amealhaste
E voltas ao princípio sem um ai,
Um lamento, uma lágrima, e sorrindo
Te debruçares sobre o coração
Unindo outras reservas à Vontade
Que quer continuar, e prosseguindo
Chegar ao infinito da razão,
Se a multidão te ouvir entusiasmada
E a virtude ficar no seu lugar,
Se amigos e inimigos não conseguem
Ofender-te, e se quantos te procuram
Para contar com o teu esforço não contarem
Uns mais do que outros, - olha-os por igual,
Se podes preencher esse minuto
Com sessenta segundos de existência
No caminho da vida percorrido
Embora essa existência seja dura
À força das tormentas que a consomem,
Bendita a tua essência, a tua origem,
- O mundo será teu,
E tu serás um Homem!”

Rudyard Kipling

(Tradução de António Botto, 
reproduzida com autorização da Editora Minerva)
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O DIRETOR DE TURMA:  
MEIO DE COMUNICAÇÃO  
PRIVILEGIADO COM AS FAMÍLIAS 

 Em Portugal, a escola tem vivido 
grandes dinamismos, sobretudo nos 
últimos quarenta anos. No final da 
década de 60 do século XX, ao ensino 
obrigatório de quatro anos, sucedeu-
-se o de seis; no início da década de 
90, a escolaridade obrigatória passou 
a ser de 9 anos e no início da segunda 
década do século XXI, a escolaridade 
obrigatória passa para doze anos.
 A escolaridade universal transfor-
mou-se numa escola de massas pro-
vocando, por um lado, transformações 
no modo como todos os intervenien-
tes envolvidos no processo educati-
vo (alunos, pais e encarregados de 
educação, pessoal docente, pessoal 
não docente, autarquia, instituições 
locais…) entendem e sentem a escola 
para que a todos acolha e a todos di-
plome, certifique e qualifique e, por 
outro, transformações na organização 
das estruturas de orientação educati-
va e supervisão pedagógica.
 Dentro da organização escolar, a di-
reção de turma, enquanto estrutura 
de gestão intermédia, e mais concre-
tamente a figura do Diretor de Turma, 
tem vindo a adquirir protagonismo in-
dividual e importância pela multipli-
cidade de funções que cada vez mais 
lhe são cometidas desde que o cargo 
foi criado, em 1968.
 Dada a diversidade de funções que 
lhe são delegadas, o Diretor de Turma 
é o elemento dentro da escola que re-
úne as melhores condições e capaci-
dades para interagir com as famílias, 
com os alunos, com os professores, 

com o órgão de gestão e com as de-
mais estruturas educativas. 
 As competências e atuações do Di-
retor de Turma são tão complexas e 
abrangentes que enumerá-las seria 
fastidioso, daí que se nos impõe agru-
pá-las em três domínios de forma a es-
pelhar o campo de ação do Diretor de 
Turma:  

� As funções administrativas, como 
por exemplo, controlar a assidui-
dade do aluno; analisar os justifi-
cativos de faltas, informar os pais/
encarregados de educação sobre a 
falta de assiduidade dos seus edu-
candos com periodicidade prevista 
na lei; organizar e atualizar o dos-
sier de turma/individual do aluno; 
convocar e preparar as reuniões 
com os professores e com os pais/
encarregados de educação; proce-
der ao registo de todos os contactos 
com os pais/encarregados de edu-
cação, acompanhar o processo de 
matrícula/renovação de matrícu-
la; proceder à eleição do delegado 
e subdelegado de turma; verificar 
com regularidade os registos no 

livro de ponto da turma; marcar o 
dia/hora semanal para reuniões 
individuais com os pais/encarrega-
dos de educação; (…)

� As funções pedagógicas, como 
por exemplo, orientar os alunos 
em todo o seu processo de ensino 
e aprendizagem; ter um conheci-
mento bem sustentado dos alunos; 
transmitir aos professores todos 
os elementos relativos à análise da 
situação da turma e de cada aluno 
em particular, de forma a se definir 
prioridades de ação no sentido de 
se conseguir aprendizagens bem-
-sucedidas para todos os alunos; 
orientar os alunos no seu processo 
de ensino e aprendizagem; coorde-
nar as reuniões do conselho de tur-
ma assegurando a articulação entre 
os professores; coordenar o proces-
so de avaliação dos alunos; traba-
lhar com os alunos competências, 
princípios e valores implicados no 
exercício da cidadania, envolver os 
pais/encarregados de educação no 
processo educativo dos seus edu-
candos; mediar conflitos entre os 
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alunos; coordenar a elaboração do 
plano de turma; planificar ativi-
dades com os alunos; articular as 
atividades da turma com os pais/
encarregados de educação promo-
vendo a sua participação; detetar 
e tentar solucionar atempadamen-
te os problemas entre os alunos 
ou entre os alunos e os professo-
res; sensibilizar os professores da 
turma para a necessidade de uma 
atenção reforçada aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem, fal-
ta de assiduidade e dificuldades de 
integração na turma/escola; (…)

� As funções disciplinares, como 
por exemplo apreciar as ocorrên-
cias disciplinares; acompanhar os 
alunos na execução de medidas 
disciplinares corretivas; informar 
sistematicamente os pais/encarre-
gados de educação sobre o compor-
tamento dos alunos; informar os 
pais/encarregados de educação so-
bre os procedimentos disciplinares 
relativos ao seu educando; articular 
medidas de atuação com os profes-
sores do conselho de turma com 
vista à resolução dos problemas de 
indisciplina; promover junto dos 
alunos atitudes e comportamentos 
assertivos; (…)

    As funções administrativas requerem 
por parte do Diretor de Turma uma 
atenção e dedicação cuidadas dada a 
importância formal e institucional. São 
funções reguladas pelos normativos 
emanados da administração central e 
do órgão de gestão da escola.
 Nos domínios das funções pedagó-
gicas e disciplinares espera-se que o 

Diretor de Turma assuma um papel 
de liderança sendo dialogante, um 
bom ouvinte, competente, interventi-
vo, justo e coerente dado que é ele que 
faz a ligação entre os diferentes inter-
venientes implicados na relação edu-
cativa: o aluno, a turma, os professo-
res da turma, os pais/encarregados de 
educação, o órgão de gestão da escola 
e a comunidade envolvente.
    É por este quadro geral de multipli-
cidade de funções que o Diretor de 
Turma assume uma posição privile-
giada (porque tem um conhecimento 
sustentado do aluno) para comunicar 
com os pais/encarregados de educa-

ção, quer através de reuniões a dois 
(Diretor de Turma/encarregado de 
educação), assembleias de pais pas-
sando pela comunicação escrita, quer 
através do caderno ou a caderneta do 
aluno, quer através de cartas e emails.
    O respeito pelas características so-
cioculturais dos pais/encarregados de 
educação e dos alunos e a sensibilida-
de às diferenças individuais tornam-
-se fundamentais para que o Diretor 
de Turma estabeleça uma verdadeira 
relação entre a escola e as famílias de 
forma a promover um compromisso 
partilhado no processo educativo dos 
alunos.



FUNDAÇÃO A LORD 57

Carla Cunha
Enfermeira

OS BENEFÍCIOS DO 
ASTRO-REI NA SAÚDE

 Sempre que nos referimos ao sol, automaticamente o as-
sociamos a um grande vilão, responsável por acelerar o en-
velhecimento precoce e causar cancro de pele. Hoje, o sol 
é considerado por muitos, mais como um inimigo do que 
como um amigo.
 Porém, ele não é de todo ruim e pode contribuir e muito 
para a saúde, pois são inúmeros os seus benefícios, basta 
não esquecer que para se beneficiar dos raios solares há 
que obedecer a certos cuidados fundamentais, como o uso 
obrigatório de protetor solar e evitar a exposição ao sol no 
horário considerado perigoso.
 Como aliado, o sol oferece diversos poderes terapêuticos 
considerados essenciais para a nossa saúde e bem-estar, 
como a substância colecalciferol que se encontra abundan-
temente na nossa pele. Essa substância, ao ser ativada pe-
los raios ultravioletas, transforma-se na vitamina D, essen-
cial para o bom desenvolvimento dos ossos, articulações e 
dentes, visto que promove a absorção de cálcio pelo orga-
nismo, ajudando também a manter os níveis adequados de 
fósforo no sangue. Poucos alimentos oferecem a vitamina 
D, que, quando em falta no nosso organismo, provoca insó-
nia, nervosismo e até mesmo diarreia, além de problemas 
relacionados com a osteoporose. Porém, jamais nos de-
vemos expor ao sol indeterminadamente para ativar essa 
substância. Quinze minutos diários de banho de sol três 
vezes por semana já são suficientes para suprir as necessi-
dades de vitamina D no nosso organismo.
 Uma exposição solar com regras e sem exageros ativa a 
circulação sanguínea, aumenta a quantidade de glóbulos 
brancos (os protagonistas do sistema imunitário, o nosso 
mecanismo de defesa contra os agentes infeciosos). A ex-
posição solar aumenta igualmente a concentração de gló-
bulos vermelhos no sangue, responsáveis pelo transporte 
do oxigénio no nosso organismo.
 O sol estimula o sistema endócrino, favorecendo os pro-
cessos metabólicos e o aproveitamento dos nutrientes. 
Estimula, também, o sistema hormonal, com especial inci-
dência nas glândulas pituitária e tiroideia.
 O astro-rei tem ainda propriedades anticancerígenas, 
nomeadamente no cólon, mama, próstata e ovários, pois 
reduz os efeitos da transformação das células.
 O sol atua, ainda, no nosso sistema nervoso, pela estimu-
lação de pequenas terminações nervosas que se encontram 

na nossa pele, o que influencia diretamente o nosso cére-
bro. Assim sendo, pesquisas comprovam que o sol favorece 
a atividade intelectual, é capaz de promover o bom humor, 
melhora o sono pela produção de melatonina, propiciando 
a sensação de bem-estar, melhorando inclusive a nossa dis-
posição, o que se reflete na nossa saúde física e mental.
 O sol é um grande aliado no combate à depressão, visto 
que esta está associada à falta de endorfina que é uma hor-
mona natural libertada no cérebro. Portanto, para se ver 
livre da depressão, pratique algum tipo de exercício físi-
co e exponha-se por alguns minutos ao sol ou pratique os 
exercícios ao ar livre. Bastam algumas semanas para notar 
melhorias. A exposição solar é um bom antídoto contra a 
depressão e a ansiedade.
 Além de tudo isto, o sol contribui também para a nossa 
autoestima, pois ninguém pode negar que uma pele bron-
zeada além de ser a cara do verão é muito mais sensual, 
chamando muito mais a atenção. Ao contrário do que mui-
tos pensam, é possível bronzear-se usando protetor solar, 
por isso, nunca o dispense!
 Não se esqueça de adquirir um protetor solar adequado 
ao seu tipo de pele. Quanto mais clara e sensível for a sua 
pele maior deverá ser o índice de proteção do produto. Use 
o protetor solar diariamente, aplicando-o sobre a pele vin-
te minutos antes de se expor ao sol e reaplique-o a cada 
duas horas. Mesmo que não esteja na praia ou na piscina, 
ele deve ser usado, pois é o filtro solar que protege a pele 
dos raios ultravioletas, ajudando a manter a saúde e beleza 
da pele por muito mais tempo. Evite a exposição solar das 
11h às 16h, uma vez que neste intervalo de tempo os raios 
solares estão mais intensos, o que pode provocar queima-
duras na pele, com posterior descamação e manchas. A 
exposição exagerada ao sol deve ser evitada para que não 
ocorram malefícios como a insolação, a desidratação ou o 
cancro de pele.
 Alguns especialistas recomendam o consumo de alimen-
tos ricos em vitamina C e E, considerados antioxidantes, 
pois combatem os efeitos nocivos do sol.

Expondo-se ao sol com responsabilidade e prudência tê-
-lo-á como um grande aliado para a sua saúde e ainda fica-
rá com a cor do verão!
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1A descoberta de métodos de ob-
servação do cérebro que não são 
invasores nem cruentos, como a 

ressonância magnética nuclear, estru-
tural e funcional, despertou um inte-
resse formidável dos cientistas e dos 
financiadores. O Human Brain Project 
está a ser financiado pela Comissão 
Europeia com 100 milhões de euros 
anuais durante 10 anos. Os objetivos 
são: obter uma nova compreensão do 
cérebro humano, descobrir novos tra-
tamentos para as doenças cerebrais 
e criar novas tecnologias de compu-
tação semelhantes ao cérebro do ho-
mem. Nos Estados Unidos um projeto 
semelhante tem verbas ainda superio-
res. Tudo indica que cientistas e go-
vernos estão convencidos que se con-
seguirão obter, em 10 anos de intenso 
trabalho que já ocupa muitos milhares 
de investigadores, resultados sensa-
cionais que mudarão a forma como 
hoje o nosso cérebro se conhece a si 
próprio. Durante séculos pensou-se 
que o cérebro nunca seria conhecido 
na sua essência funcional, por se con-
siderar absurdo que ele pudesse ser, 
ao mesmo tempo, sujeito e objeto de 
conhecimento. Esta posição, que era 
filosófica, está ultrapassada e sabemos 
cada vez mais como é feito o cérebro, 
como ele funciona e como constitui o 
centro da vida de cada pessoa ao longo 
do tempo.

2Sabemos que, no momento do 
nascimento, o cérebro ainda não 
acabou o seu desenvolvimento; 

por isso o recém-nascido não apresen-
ta as características de um ser huma-
no: não tem linguagem articulada nem 
tem pensamento abstrato. Ao contrá-
rio dos outros órgãos que estão com-
pletos estrutural e funcionalmente: o 
coração contrai-se, o pulmão respira, 
o rim produz urina que a bexiga acu-
mula e elimina para o exterior. Etc., 
etc..
 Então assistimos nos primeiros dias, 
semanas e meses a uma criação rápi-
da de milhões de novos neurónios, a 
partir de células estaminais residen-
tes no cérebro. Esta criação por neo-
génese é geneticamente condicionada 
mas é estimulada pelo uso dos órgãos 
de perceção do mundo exterior. Por 
exemplo, abrir os olhos e ver estimu-
la o crescimento de novos neurónios 
na área occipital e a criança recém-
-nascida que não vê, vai vendo, dia a 
dia, cada vez melhor, vai ser capaz de 
levar a mão a um objeto que já conse-
gue ver situado no espaço, vai identifi-
cando cores e muitas outras capacida-
des ligadas ao acontecimento cerebral 
que é ver. O mesmo se pode afirmar 
das outras sensorialidades como ou-
vir, cheirar, saborear e palpar. Até aos 
seis/oito anos esta resposta do cére-
bro aos estímulos sensoriais permite a 
construção de um bom cérebro, capaz 
de acompanhar o desenvolvimento 
humano até à idade adulta. O contrá-
rio também é verdade: as crianças que 
têm a infelicidade de não receberem 
os estímulos apropriados em tem-
po útil, não criam um cérebro bom, 

anatómica e funcionalmente, e nunca 
mais o vão poder construir; arrastarão 
por toda a vida um défice cognitivo 
que poderá ser, em parte, melhorado 
por educação especial, direcionada 
para as suas carências de resposta ce-
rebral, mas nunca atingirão um nível 
normal de capacidade cognitiva.

3 Sabemos que, por toda a vida, 
mesmo na velhice, as perdas de 
neurónios, que são fisiológicas 

– cada neurónio tem o seu tempo de 
vida –, são corrigidas por formação de 
neurónios novos que as células esta-
minais neurais, residentes no cérebro, 
se encarregam de ir produzindo. Esta 
capacidade de regeneração funciona 
bem para as perdas ditas fisiológicas; 
mas para as perdas patológicas – como 
as que resultam do hábito de fumar 
excessivamente, do abuso de álcool e 
de drogas psicotrópicas, a diabetes, a 
hipertensão, a hipercolesterolemia, a 
obesidade patológica na adolescên-
cia, os traumatismos cranianos, mes-
mo leves se forem repetidos, e outras 
agressões ao tecido cerebral – a rege-
neração é insuficiente e a pessoa vai 
perdendo capacidades cerebrais, pro-
gressivamente; o cérebro “envelhece” 
precocemente e pouco ou nada se po-
derá fazer por estas pessoas. Lembre-
-se o que acontece com os jogadores 
de boxe que depois de sofrerem mui-
tos K.O., acabam numa demência or-
gânica cerebral precoce, rotulada er-
radamente de doença de Alzheimer. 
O médico americano Daniel Amen, no 
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NOVOS SABERES  
SOBRE O CÉREBRO HUMANO
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seu livro “Mude de cérebro, mude de 
idade”, ilustra muitos destes casos que 
tem tratado, mas com pouco sucesso. 
A atitude inteligente é a prevenção, 
baseada nos novos conhecimentos do 
funcionamento estrutural cerebral e 
da sua fisiologia normal, para impe-
dir a perda de neurónios em grande 
número que não vão ser substituídos 
pela regeneração fisiológica. Esta ati-
tude de prevenção do dano cerebral 
deve começar muito cedo, explican-
do aos jovens como é que o cérebro 
se constitui a partir do nascimento e 
como a sua estrutura pode ser grave-
mente prejudicada pelas decisões er-
radas mas que eles nem imaginam que 
podem prejudicar o cérebro.

4 Sabemos ainda – e esta é, de fac-
to a boa notícia – que os vários 
territórios neuronais que res-

pondem às estimulações sensoriais, 
conseguem aumentar o número dos 
seus neurónios específicos, para me-
lhorar a qualidade das respostas. O 
que se manifesta pela mais perfeita 

capacidade de uso dessa sensorialida-
de. Por exemplo, a criança que começa 
a estimular o cérebro com o exercício, 
repetido, de tocar violino, vai conse-
guir aumentar o número de neurónios 
e o número de sinapses entre eles, 
na área da articulação oto-motora; 
ou seja a articulação da memória do 
som com os movimentos necessários 
para reproduzir esse som com as suas 
mãos, no violino; o que fará cada vez 
com mais precisão, até ser o melhor 
violinista do mundo. Como a fala é 
igualmente conseguida com esta rede 
de articulação entre o som da palavra 
e a movimentação dos músculos da 
laringe para o reproduzir (o surdo de 
nascença nunca falará, por não poder 
criar esta rede), estas crianças ficam 
com muito melhor capacidade para 
falarem, mais cedo e melhor.
    Portanto os desempenhos cerebrais 
criam-se e desenvolvem-se com o uso. 
Gardner aproveitou estes conheci-
mentos da neurociência para propor 
os seus oito tipos de inteligência, cada 
um com um território cerebral pró-

prio e uma via específica de estimu-
lação. O que permite, já hoje, criar as 
condições para desenvolver um tipo 
particular de inteligência como, por 
exemplo, o tipo lógico-matemático. As 
competições, quase alucinantes, que 
circulam na Net, de jovens asiáticos 
para ver quem completa mais depres-
sa contas de multiplicar com muitos 
algarismos, são a aplicação, um pou-
co perversa, penso eu, deste conheci-
mento neurobiológico.

5 Deste conhecimento está a pas-
sar-se para esquemas de esti-
mulação elétrica externa, com 

correntes muito fracas provenientes 
de elétrodos aplicados no couro cabe-
ludo que as células podem receber, ao 
que parece sem dano, e que as ativam 
potenciando o seu desempenho fun-
cional. Estão a ser feitos, em voluntá-
rios, os primeiros ensaios de potencia-
ção da memória de curta duração.
    Se estas experiências derem bons re-
sultados, consistentes e seguros, esta-
remos a abrir a porta de uma nova hu-
manidade, talvez antecipando o que 
poderia ser uma mudança evolutiva, 
se a memória de curta duração viesse 
a ser necessária à sobrevivência da es-
pécie. Foi assim nos milhões de anos 
que a nossa espécie tem de história 
evolutiva: sempre o cérebro adquiriu 
as funções necessárias à sobrevivên-
cia do indivíduo e, em consequência, 
da espécie.
 Somos essencialmente cérebros; o 
resto do nosso corpo está ao serviço 
do cérebro porque é nele que vivemos, 
é ele quem conduz a nossa vida.
 Paradoxalmente, é o cérebro que 
decide as ações do resto do corpo e 
muitas vezes decide contra si próprio, 
usando a resposta emocional no lugar 
da resposta racional. Este é um equi-
líbrio difícil, mas o bem-estar de cada 
um está na combinação prudencial 
destas duas formas de viver e decidir. 
Temos de desenvolver a sabedoria de 
usar o cérebro para sermos ora emo-
cionais ora racionais e assim atingir-
mos o modo de viver bem no limitado 
tempo que nos é dado.
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Sinto-me em casa nestas páginas da Presença. Tão à vontade 
que me autorizo a pensar em voz alta e a ir, rua abaixo, como 

quem chama amigos ou como uma onda, pelo mar fora, à 
procura de paz na sua areia…

***

Henrique Manuel Pereira
Professor da Escola das Artes – Universidade Católica do Porto

RAÍZES DO TEMPO 
E DA ALMA
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 Pensar é juntar e acertar o que trazemos dentro e quan-
to nos rodeia ou por nós passa. É ir construindo mapas de 
nós e do mundo, conscientes de que do mapa ao lugar se 
desenham muitas linhas, mas sempre na distância entre a 
representação e o representado, o sonhado e o vivido.
 Pensar é discernir, procurar o acerto, a afinação do mui-
to que em nós vive (sentidos, razão, emoção, sexualidade, 
inconsciente, etc.), procurando uma harmonia capaz de 
afastar as fontes de ruído ou de as usar com deliberada 
vontade, convertendo-as em efeitos, por entre dias de sol e 
chuva.
 Mas pouco dirá isto, afinal, do que seja pensar a vida. O 
que significa pensar a vida? Antes ainda, o que significa 
pensar? Uma resposta, por definição, deve ser mais simples 
do que o problema ao qual quer responder. Por outro lado, 
qualquer que seja a resposta só tem significação precisa na 
medida em que nos recorda tudo o que somos; mas o que 
somos — humanos — não pode ser compreendido numa 
definição. O homem não é apenas um ser que pensa, se-
gundo o conhecido cogito, ergo sum de Descartes.
 Por outro lado, o homem não é causa de si mesmo, nem 
começa por ser senhor de si mesmo, nem, muito menos, é 
transparente a si mesmo. Nascemos homens, mas tornamo-
-nos humanos. Somos naturais antes de sermos culturais. 
Entrará por aqui o exercício do pensar. E se isto nada diz 

ainda do que esse exercício é, parece mostrar que o mais 
pequeno dos nossos pensamentos traz a marca do nosso 
corpo, do nosso espírito e da nossa cultura e que o nosso 
conhecimento não é absoluto, nem perfeito, nem infinito.
 Progredimos nesta aventura não de certeza em certeza, 
mas por aprofundamento e rasura, por tentativas. Porque 
tentar é já acreditar.
 Pensar a vida exige diálogo, connosco e com os outros. 
Outros olhos descobrem paisagens diferentes das que ve-
mos.
 Quantos são capazes de pensar a vida? Que sejam muitos, 
pensar não basta. Quantos a vivem como realmente a pen-
sam? Se, via de regra, os poetas veem mais além e, às vezes 
sem o saberem, fundam o próprio pensar, parece que tam-
bém a eles o pensar não basta: “Chove. Que fiz eu da vida?/ 
Fiz o que ela fez de mim.../ De pensada, mal vivida.../ Tris-
te de quem é assim!! [...]/ De mim, estou de mim partido./ 
Se ao menos chovesse menos!” (F. Pessoa).
 Ora, certo é que chova, não estamos livres desse condi-
cionalismo. E para que o sol que aqui se reclama possa bri-
lhar, exige-se teimosia no propósito de pensar a vida e de 
a viver o mais (humanamente) possível, em conformidade 
com esse pensar.

 Esquecer é o verbo mais negativo que existe. Tenho o as-
sunto por sério, grande, profundo e quase compreendo os 
que passam toda uma vida a estudar uma só palavra. Es-
quecer é um desbaratar de memória(s), de Vida.
 Lá atrás no tempo, pedíamos-lhes para que nos deixas-
sem a luz acesa, porque o escuro em redor da nossa cama 
era uma imensa floresta povoada de estalidos que lembra-
vam trovões, papões e tantos ões de ameaça quantos a nos-
sa imaginação era capaz de conceber.
    Eles deixavam a luz acesa, deitavam-se a nosso lado, con-
tavam-nos uma história cheia de sol. E um beijo, um terno 
abraço, uma brincadeira, um passar de mãos pelos cabelos 
bastava para que nos sentíssemos invencíveis e para que os 
papões partissem em debandada. 
 Assim fomos somando dias aos dias. Num longo baloiço 
de gestos, num tecido de olhares, no calor da voz, na firme-
za da autoridade, fomos levedando, aprendendo com eles a 
construir e a ler os mapas da Vida.

 Um dia, talvez num aniversário, quando todos pareciam fe-
lizes, invadiu-nos uma sombra de tristeza. E, naquele exato 
momento, naquele impercetível instante, houve uma fissura 
do mundo, um rasgão de claridade, uma revelação da nossa 
substancial humanidade: eles – nosso pai, nossa mãe – eram 
árvores rugosas a quem a seiva parecia abandonar. 
 Mais tarde, algures por entre a soma de aniversários, 
continuando a nosso lado, descobrimos que se perderam 
num nevoeiro sem mapas, tão indefesos e assustados quan-
to nós, lá atrás, nas nossas florestas de medos e papões.
 Ela não o sabe, mas é ela quem, em cada noite, me faz 
experimentar a alegria de vestir um pijama, dar um beijo, 
passar as mãos pelo cabelo. Estar e ser. 
 “Deixas-me a luz acesa?” – dizia-me há meses. Hoje, ape-
nas com os olhos o pede.
 Ela, a grande mãe que outrora me afugentava os medos e 
iluminava as florestas.

***

***
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 Refazer o coração, desapertá-lo de amarras secundárias, 
tornar lentas as horas e o olhar mais demorado, para ver 
mais largo, mais alto e mais longe ou simplesmente para 
estar, porque estar é prender a raiz que nos trouxe ao ramo 
que nos continua.
 O repouso, o relaxamento, o isolamento discreto e par-
tilhado, não são um luxo. São elemento harmonizador do 
nosso existir sacudido pela intensidade, pelas tensões e 
dissonâncias, pela vida de ventoinha que levamos todos. E 
é bom que assim seja. Também por via disso, sem privilé-
gios, comemos do mesmo pão, somos companheiros.
 Refazer o coração, pensar, rezar, arrumar a vida pelo va-
gar das horas mostra-nos a nós próprios, abre-nos aos ou-
tros, põe-nos diante o incomensurável milagre de existir. É 
o que todos os anos, por esta altura, digo aos Amigos que 
sobem o monte para estar comigo. Digo-o a eles e a mim, 
porque todos, cada um a seu modo, representamos o coe-

lho apressado da Alice no País das Maravilhas.
 Os dias correm cinzentos pela velha Europa. Muitos, 
demasiados, não têm férias pela dolorosa circunstância de 
não terem emprego. As palavras tropeçam. Não quero de-
bitar sentimentalismos inconsequentes. Podendo ser mão, 
ficarei contente.
 Bom seria se tivéssemos oportunidade, meios e lucidez 
para experimentar que tão importante como agir é contem-
plar e aprendêssemos a não fazer das férias a repetição do 
mesmo noutro local. (Estarei a ver mal ou há por aí um cer-
to mercantilismo turístico que transforma este tempo de 
férias numa nova corrente de grilhetas?)
 Não há férias sem o coração entrar em repouso. Já vem 
nas Bem-Aventuranças. Nelas se encontra tudo quanto im-
porta procurar.
 Olha, repara, ausculta o espanto das coisas em teu redor.

***
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 Conheci-a talvez há uns vinte e pouco anos. Não fosse a 
palavra perigosa e diria que me apaixonei por esta mulher. 
Foi conferencista, médica, declamadora, contista, mãe e, de 
modo particular, poetisa. Uma das maiores vozes de todos 
os tempos da poesia angolana e quiçá a mais representativa 
do que entendo por angolanidade. Refiro-me a Alda Lara 
(1930-1962). Precisava de páginas para falar deste amor. 
Nunca a vi. Conheci-a pela poesia que escreveu, e foi este o 
nosso primeiro encontro:

“À prostituta mais nova,
do bairro mais velho e escuro,
deixo os meus brincos, lavrados
em cristal, límpido e puro... 

E àquela virgem esquecida
rapariga sem ternura,
sonhando algures uma lenda,
deixo o meu vestido branco,
o meu vestido de noiva,
todo tecido de renda... 

Este meu rosário antigo,
ofereço-o àquele amigo
que não acredita em Deus... 

E os livros, rosários meus
das contas de outro sofrer,
são para os homens humildes,
que nunca souberam ler. 

Quanto aos meus poemas loucos,
esses, que são de dor
sincera e desordenada...
esses, que são de esperança,
desesperada mas firme,
deixo-os a ti, meu Amor... 

Para que, na paz da hora,
em que a minha alma venha
beijar de longe os teus olhos, 
vás, por essa noite fora...
com passos feitos de lua,
oferecê-los às crianças
que encontrares em cada rua...”

 Alda nasceu em Benguela, na cidade das “acácias ru-
bras”. Foi médica, porque, como disse em carta a seu irmão 
Ernesto, “Uma só vontade me animava, um desejo único – 
fazer um curso que me pudesse tornar útil em Angola. […] 
Desejava apenas realizar uma vasta ação social em Angola, 
queria organizar postos de assistência gratuitos, cursos de 
puericultura e informação sanitária para as mulheres in-
dígenas e quantas coisas mais. Tinha um ideal, é verdade. 
E era um ideal puro, sem ‘ismos’ nem condições externas. 
Era um ideal de amor por Angola. Nada mais do que isso.”
 Nos trinta e dois anos que viveu deu forma a esse ideal. 
Morreu em Cambambe, em 1962. Cumpriram-se, portanto, 
50 anos. A data era redonda, propícia à celebração…
 Seu marido, Orlando de Albuquerque, também ele mé-
dico, poeta e exímio contista, publicou-lhe “Poemas” em 
1966, nas publicações Imbondeiro. Em 1984, “Poemas” 
saiu em 4ª edição pela editora Vertente, do Porto. Em 1997, 
Orlando de Albuquerque reuniu a “Obra Completa de Alda 
Lara” e ofereceu-a para publicação à APPACDM de Bra-
ga. Não tinha disso conhecimento quando, em 2006, corri 
quantas livrarias encontrei em Luanda. “Alda Lara!?” Nin-
guém conhecia a poetisa extraordinária que tanto amou 
Angola! 
 A mulher que passou “como uma luz sobre os caminhos 
mais escuros” e desejou “um mundo impossível de exis-
tir”, está viva na poesia que viveu e escreveu, como que a 
dizer: 

“E apesar de tudo,
ainda sou a mesma!
Livre e esguia,
filha eterna de quanta rebeldia
me sagrou.
Mãe-Africa!
Mãe forte da floresta e do deserto,
ainda sou,
a Irmã-Mulher
de tudo o que em ti vibra
puro e incerto…”

***
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Levi Guerra
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Presidente da Direção do Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes, Porto

DIVAGANDO  
COM O 
PENSAMENTO

    Dou-me a divagar no pensamento 

enquanto, veloz, o Alfa me transporta 

a Lisboa na minha rotina de ir ao en-

contro de amigos e de acontecimen-

tos culturais de relevância, o que é, 

para mim, muito higiénico espiritu-

almente e reconfortante intelectual-

mente.

    Através da janela vão-se sucedendo 

imagens do País, dos campos verdes 

e descontinuamente cultivados, às 

poucas elevações outeirais que apa-

recem, até aos casarios típicos de al-

gumas aldeias e das poucas cidades 

por onde a linha férrea passa.

    Quem olha a Terra que se conhece 

e onde vivemos, e extasiado se sente 

ante o Universo, apesar do pouco que 

dele saiba, percebe que tudo tem or-

dem e rigor, da estrutura do reino mi-

neral à perfeição de tudo o que tem 

vida, do reino vegetal ao animal, até 

ao Homem, ser de suma perfeição na 

sua capacidade de inteleção e de ver-

balização de conhecimento e ideias.
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O AMOR COMEÇA 
NO BERÇO
Texto de Maria Florinda Almeida
Médica Oftalmologista

Ilustrações de Marília Almeida
Professora do Ensino Básico
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 Um dia, alguém, que no vaivém da 
vida passava uma fase difícil, em que 
as lágrimas facilmente molhavam o 
seu rosto, a tristeza invadia o seu pei-
to, o céu era menos azul, à noite o luar 
mais pálido e as estrelas cintilavam 
com menos brilho, disse num profun-
do desabafo para quem ia a seu lado: 
“O que vale é o amor que recebi desde 
que abri os olhos para a vida, ofereci-
do por meus pais, avós e, em geral, por 
todos os que me acarinhavam, mima-
vam e me olhavam como uma princesi-
nha, uma graça, uma riqueza”.
 À medida que caminhava em passo 
lento, continuou “Todo o amor que 
recebi foi um tesouro oferecido por 
quem me amava, se preocupava com 
o meu bem estar, me preparava para 
uma vida independente, para um fu-
turo que desejavam, firmemente, sob 
a égide da felicidade. Esse tesouro, 
que nem toda a gente compreende 
ou considera como tal, fica impresso 
no nosso íntimo, nele guardado como 
num cofre inviolável, acompanhando-
-nos, por isso, todo o tempo em que 
a nossa vida, como um novelo, se vai 
desenrolando e bordando a nossa his-
tória. Quanto mais amor recebemos 
maior é o tesouro que, como uma for-
ça escondida, nos defende e compensa 
dos desgostos, das deceções, dos mo-
mentos de desalento que ensombram 
a estrada do nosso viver. Essa fortuna 
que em nós vai sendo investida nunca 
se desgasta, nunca acaba, nunca nos 
pode ser retirada”.
 A companheira daquela caminha-
da ocasional escutando, em silêncio, 
palavras tão sentidas deixou, sem 
querer, o seu pensamento mergulhar 
num mar de recordações. O seu andar 
tornou-se mais leve, como se nem to-
casse nas pedras da calçada e deslizas-
se numa superfície lisa e macia de um 
lago de águas calmas e transparentes 
como o cristal. Subitamente viu-se pe-
quenina no quarto de seus pais, numa 
caminha de cor azul claro ladeada por 
finas grades que a protegiam de pos-
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síveis acidentes. Era ali que adorme-
cia sob o olhar atento e terno de sua 
Mãe. Como era bom!... nada a pre-
ocupava, nada temia. Enquanto os 
seus olhinhos se iam fechando, às ve-
zes ao som de uma cantiga de ninar 
trauteada, docemente, por sua Mãe, 
olhava em volta e, apesar da simpli-
cidade do ambiente sentia-se entre 
sedas e brocados, como num conto 
de fadas.
 Um dia, sua Mãe pegou-lhe ao colo, 
afagou-a e disse: “Agora vais ficar 
deitadinha na nossa cama (referia-
-se à cama grande, de casal, no lado 
oposto do quarto) enquanto arrumo 
a tua e tudo o mais. Mas ficas sosse-
gada, nada de cabriolices”. Aconche-
gou-lhe os cobertores, defendendo-a 
carinhosamente do frio e lá começou 
as suas tarefas caseiras. A certa altura, 
por qualquer razão, saiu do quarto não 
sem antes relembrar: “É só um bocadi-
nho, não tentes sair daí”. 
 Muito quentinha, lá ficou como a 
Mãe recomendara e entreteve-se a 
olhar as paredes brancas, decoradas 
com pouca coisa, para além de um 
quadro com uma imagem de Nossa 
Senhora e um ou dois retratos de fa-
mília. Olhou o teto, também branco, 
mas um pouco manchado e com o 
estuque estalado aqui e ali, parecen-
do mais uns rabiscos desenhados ao 
acaso.
 Lembrou-se de ter pensado: “E 
se caísse um bocado do teto? Aque-
le mesmo por cima da sua cabeça? 
Aquele que o seu olhar fixava?” Uma 
estranha sensação invadiu-a, mas 
não era medo. Talvez uma mistura 
de curiosidade e atração pelo perigo. 
Continuou, muito quieta, olhando 
o teto manchado por alguma humi-
dade com fendas, que nem rabiscos, 
no estuque estalado ameaçando cair. 
E… caiu!!! Um grande pedaço de es-
tuque veio por ali abaixo e, com um 
ruído surdo, afundou-se na almofa-
da mesmo ao lado do seu rostinho 
de criança. Estremeceu ligeiramen-
te. Estranhamente não se assustou. 
Continuou quietinha como a Mãe 
lhe recomendara. Tudo aconteceu 
nos escassos minutos em que a sua 
Mãe se ausentou. Mas mal esta en-

trou no quarto, ao ver o acontecido, cor-
reu para a sua filhinha, puxou-a para o 
seu peito estreitando-a nervosamente e 
com voz embargada soluçou num gemi-
do de horror: “Oh meu amor, podias ter 
morrido”.
 Aquele abraço apertado, carregado 
de ansiedade e aflição, onde vibrava um 
amor sem limites, deixou-a feliz. Muito 
feliz! Era a menina da sua Mãe! Aquele 
gesto de amor maternal foi um presente 
sem preço que guardou no seu coração.
 Continuando a escutar a reflexão da 
sua companheira que procurava, a todo 
o custo, agarrar-se às alegrias do passa-
do como remédio para a melancolia do 
presente, nova recordação iluminou o 
seu pensamento. 
 Voltou a ser pequenina… desta vez 
com a sua mãozinha bem presa na da 
sua Mãe, andando em passinhos corri-
dos, talvez três para um passo da Mãe, 
em direção a um campo cercado por um 
muro de granito cinzento azulado. O 
campo que marginava o rio era coberto 
de erva muito verde, brilhante e húmi-
da. Ouviu dizer que era um “lameiro”. 
Do caminho de terra batida pelos pas-
sos das gentes, ao longo de séculos, pois 
ia dar a uma ponte de pedra do tempo 
dos romanos, para se alcançar o “lamei-
ro” tinha de se saltar o dito muro, que 
até nem era alto, mas para si, pequeni-
na, era um grande obstáculo. 
 Naquele tempo, a melhor maneira de 
tornar a roupa bem cheirosa e branqui-
nha era pô-la a corar ao sol, estenden-
do-a sobre a erva verde ou nos blocos, 
também de granito, arredondados ao 
longo dos tempos por chuvas torren-
ciais, granizo, rajadas de vento que tudo 
levam, tudo alisam. Era essa a intenção 
de sua Mãe: deixar o sol branquear a 
roupa com a sua luz e o seu calor. 
 Chegadas, pois, ao seu destino, sua 
Mãe pousou a bacia de roupa lavada 
mas necessitada da luz e do calor do 
sol, saltou o muro e, ternamente, disse-
-lhe: “Não quero que molhes os sapatos 
e muito menos os pezinhos, agarra-te 
bem ao meu pescoço”. Então, tomando-
-a nos braços, levou-a para um muri-
nho mais baixo ao longo de um canal 
estreito onde água transparente corria, 
acompanhada de murmúrios cantantes, 
decerto para regar campos mais afasta-

dos e, aí, pousando a sua menina, fri-
sou bem as palavras: “ Vou estender 
a roupa mas tu não te mexas, senão, 
podes cair e além dos pezinhos ficas 
molhada até aos cabelos”. Beijou-a ao 
de leve na testa e continuou: “É só um 
instantinho”.
 O estendal de lençóis, blusas, cami-
sas, etc. terminou rápido e, dirigindo-
-se de novo à sua menina, que obe-
dientemente não se mexera, apenas 
mirava a água que corria incessante, 
murmurando segredos, pegou-lhe ao 
colo, trepou para o velho caminho 
onde a colocou cheia de cuidado no 
chão. Agarrou na bacia, agora vazia e, 
apertando na sua mão a da sua filhi-
nha, voltaram para casa sem pressa, 
enquanto a sua pequenina saltitava 
ou corria três ou quatro passinhos 
para um de sua Mãe. Tanto cuidado, 
tanta doçura ficaram no seu coração 
como uma pedra preciosa fazendo 
crescer aí o tesouro de amor.
 O pensamento, como um rio cor-
rendo sem parar em busca do oceano, 
trouxe outros e outros momentos fe-
lizes da sua vida, mas quedou-se num 
muito especial…
 Era mais novinha ainda e brinca-
va com um primo, ou melhor, este 
também criança, mas com mais uns 
anitos, entretinha-a com as suas brin-
cadeiras. Recordou então a velha co-
zinha, com uma grande mesa no cen-
tro, uma gamela onde se guardavam 
alimentos diversos, além do pão cozi-
nhado no forno da casa, uma lareira 
onde, nem gatinhando, se podia apro-
ximar e que aquecia aquele enorme 
espaço.
 Estava sentada no chão e o primo, 
carinhoso e muito imaginativo, pren-
dia a sua atenção como ninguém. 
Tombou cadeiras e bancos fazendo 
uma cerca à volta da sua priminha e 
naquele redondel dava-lhe brinque-
ditos e pedacinhos de madeira a que 
chamavam, coloquialmente, “topos” 
por serem as extremidades da ma-
deira, que cortada ia para a lareira ou 
para o forno. A dado momento, a Mãe 
do seu priminho chamou-o lembran-
do-lhe: “Vê o que fazes, tem cuidado, 
olha que a menina é pequenina”. Res-
posta imediata do seu companheiro 
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de meninice: “Está bem, eu sei. Só 
dou os topinhos pequeninos”. Como 
era meigo o seu querido primo!
 Mais tarde, contaram-lhe… era 
bebé, ainda dormindo num berço, 
suportado por duas bases arredon-
dadas para que pudesse ser embala-
da suavemente até adormecer num 
sono, onde, se sonhos houvesse, só 
anjos e querubins os povoariam. Seu 
priminho, era só a oportunidade sur-
gir, esgueirava-se de mansinho para 
junto do berço, quedava-se admiran-
do a sua priminha bebé, dizendo: “ É 
muito linda a menina”. E lá continu-
ava embalando-a com muito jeitinho, 
cheio de ternura doce como mel, na 
sua inocência de criança que ainda 
era, marcando indelevelmente a sua 
prima, como se lhe oferecesse mais 
uma maravilhosa safira para o tesou-
ro guardado eternamente, como joias 
que começaram cedo, bem cedinho, a 
enriquecer o seu coração.
 A caminhada junto de quem mo-
tivou o desencadear de recordações 
cheias de emoção e saudade termi-
nou. Cada uma tinha de seguir o seu 
caminho, preparar-se para o dia se-
guinte e todos os outros que viriam, 
mas agora prosseguindo ambas mais 
serenas, mais confiantes.
 Se dias houvesse em que a alegria 
não os preenchesse, abririam as por-
tas do cofre encerrado nos seus cora-
ções, pegariam numa esmeralda, num 
diamante, noutra joia que apetecesse 
e aqueceriam a frieza da vida, o vazio 
do momento com o calor, sempre vivo 
e ardente, do tesouro de amor criado 
desde o primeiro olhar para a vida, no 
colo protetor da Mãe ou no terno em-
balar do berço.
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O HOMEM
Maria Manuela Lopes-Cardoso
Presidente da Associação África Solidariedade

 É na segunda metade do século XIX e nas seis primeiras 
décadas do século XX, no epicentro desta verdadeira po-
lémica entre a Igreja e o mundo, que nasce e vive Américo 
Monteiro de Aguiar.
 Também a época em que ele viveu foi atravessada por 
diferentes tempos políticos. A Monarquia Constitucional, 
que chancelou o registo do seu nascimento e que gover-
nou Portugal ao longo da sua juventude, prolongou-se ain-
da durante o tempo de seu estágio e trabalho na cidade do 
Porto e da sua partida para África.
 Deu-se o regicídio a 1 de fevereiro de 1910 e em 5 de ou-
tubro a Primeira República tomou o Poder. Estava ele, en-
tão, a trabalhar em África.
 Em 1923, regressou definitivamente a Portugal, para 
ingressar no Convento de Tuy. O tempo de Seminário de 
Coimbra e da sua ordenação decorreu no período da di-
tadura militar. Com o Estado Novo, Américo Monteiro de 
Aguiar iniciou as suas ações assistenciais e socioeducativas 
e fundou a Obra da Rua.
 Tempos difíceis todos esses, coincidentes com as duas 
Grandes Guerras Mundiais e com as consequentes crises 
económicas, quer nacionais, quer internacionais.
 Como é conhecido da nossa História, objetiva, o Estado Re-
publicano não só tinha limitado a liberdade religiosa e cercea-
do o culto, como perseguido, desconsiderado e despojado dos 
meios indispensáveis a Igreja em toda a sua ação. Dilacerou 
as instituições eclesiais que se dedicavam à assistência, con-
tinuando e aprofundando a ação liberal, não as tendo substi-
tuído eficazmente. Esta sua atuação não resultava apenas da 
hostilidade à Igreja, mas do projeto político de maximização 
do Estado, em que o constrangimento das Finanças impedia o 
alargamento do Estado-Providência.
 A Igreja passara e passava por grandes dificuldades, ven-
do-se também espoliada do seu património, primeiro, o das 
ordens religiosas, em 1832, depois, o do clero secular, em 
1911, prevalecendo o radicalismo anticlerical. Como seria 
de esperar, a Igreja institucional reagiu com firmeza à polí-
tica religiosa implementada.

 Só com o advento da Ditadura Militar se vai assistir a 
uma melhoria, das relações entre a Igreja e o Estado, vindo 
este a reconhecer a personalidade jurídica de corporações 
encarregadas do culto, a possibilitar a liberdade de ensi-
no religioso nas escolas particulares e a aprovar o estatuto 
das missões católicas apresentado pelo Ministro das Coló-
nias, João Belo (pelo Decreto n.º 12.485 de 13 de outubro de 
1926).
 O Estado Novo rejeitava, em termos constitucionais 
(Constituição de 1933), a intromissão do poder político 
na vida da Igreja, mas também não consentia a ingerência 
desta nos assuntos da política nacional.
 No respeito pelo compromisso assumido por católicos e 
laicos, os primeiros aceitaram o proposto regime de sepa-
ração e os militares revoltosos do 28 de maio compromete-
ram-se a não violar direitos já concedidos anteriormente à 
Igreja; uma Igreja que já via no Estado não, propriamente, 
um inimigo, mas uma entidade com quem poderia con-
viver, estando perfeitamente consciente de que era con-
siderada por aquele como um elemento estabilizador da 
sociedade. Assim, deixava de sentir a enorme pressão de 
perseguições e de limites à sua ação, como via restauradas 
condições favoráveis a todo o seu Trabalho, não só no con-
tinente como nas missões ultramarinas.
 No contexto de um “Estado Novo”, em que católicos e lai-
cos trabalharam juntos no sentido de uma maior articulação 
de esforços para levantarem o País do caos em que caíra, 
criaram-se oportunidades para a aquisição de antigos bens 
das ordens religiosas. Assim aconteceu com Padre Américo 
Monteiro de Aguiar aquando da compra do velho convento 
de Paço de Sousa, a sua primeira Aldeia do Gaiato.
 Padre Américo pôde começar a levantar a sua Obra.
 Com dificuldades, mas sem entraves, tendo em conta, 
então, a mínima preocupação social da classe política. Era 
a sua ideia, o seu grande objetivo, fundar uma obra de ca-
rácter social que, com certeza, ajudaria a resolver alguns 
dos graves problemas do País, sem custos para as débeis 
Finanças de então.
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 Por outro lado, encontrava na obra social um caminho qua-
se desconhecido, a que ele poderia dedicar-se sem levantar 
suspeitas, por ser uma obra da Igreja, à qual (para além de 
graves e de muitas críticas), eram reconhecidas capacidades e 
empenhamentos em todas as áreas sociais, desde a educação, 
à saúde, às iniciativas sócio-caritativas, ao cuidado e acolhi-
mento de doentes afetados por doenças contagiosas e incurá-
veis e/ou em fase terminal das suas vidas.
 Em suma, este Homem entendeu que podia concretizar 
a sua vocação por um caminho, na área do social, onde 
muito poderia fazer pelos pobres, sobretudo pelos rapazes 
pobres, abandonados, marginalizados, a quem serviria pelo 
ideal de fazer de cada um deles um homem, um cidadão 
capaz de ajudar à reconstrução de Portugal e à reestrutu-
ração do seu edifício axiológico.
 Pela prossecução deste seu ideal, ele poderia lutar sem 
levantar suspeitas de “oposição” à atuação do próprio “sis-
tema”, por entraves que pudesse causar ao desenvolvimen-
to do Projeto proposto pelo Estado Novo à Nação.

 Hoje é fácil olhar para trás e ver o 
passado feito no presente. No entanto, 
a decisão de fundar a Cooperativa de 
Electrificação A LORD, tomada a 10 de 
maio de 1933 por um grupo de empre-
endedores lordelenses, transformaria a 
História da cidade de Lordelo. Certa-
mente, Lordelo acabaria, mais cedo ou 
mais tarde, por se eletrificar e se ilumi-
nar, como aconteceu em muitas outras 
freguesias e cidades. Todavia, todos os 
que conhecem a Cooperativa A LORD 
e Lordelo sabem que a realidade socio-
económica desta cidade seria bastante 
diferente. Está implícito na História 
que os seus acontecimentos têm um 
momento certo, com repercussões futu-
ras que não acontecem nem mais cedo 
nem mais tarde, mas sim, no seu exato 
momento. E o momento exato desta 
Cooperativa teve lugar na noite de 10 de 
maio de 1933.

Pedro Sousa
Assessor da Direção da Cooperativa A LORD

1 In Cooperativismo e electrificação rural, de Jorge Fernandes Alves (1999)

OITENTA ANOS DA COOPERATIVA 
DE ELECTRIFICAÇÃO A LORD

 Mas, sobretudo a partir do eclodir da Guerra Civil na 
vizinha Espanha, no verão de 1936, o carácter vigilante e 
atento do Sistema, tornou-se policial e repressivo. Nin-
guém nem nada se fazia sem ser previamente conhecido: 
Quem pensava? Quais as suas intenções? Com que meios? 
Para que fins? Tudo e todos eram objeto de suspeição, tal 
era o receio de novas confusões, que só viriam prejudicar a 
governação.
 Ele, como homem de Igreja que era, não fazia mais do 
que corresponder à sua vocação: dar-se totalmente aos 
mais pobres. Isso lhe bastava.
 Assistia-lhe o pensamento persistente de educar os ra-
pazes que eram acolhidos pela sua Obra; fazer destes, os-
tracizados pela sociedade e pelo “sistema”, “homens de 
corpo inteiro”, que aprendessem a liberdade através do 
exercício quotidiano da mesma, que aprendessem a apro-
veitar os bons momentos e a dar valor às coisas que pudes-
sem parecer mais insignificantes, que aprendessem a ter 
confiança em si próprios, que aprendessem a ser felizes.

 No começo do século XX, Portugal 
dava os primeiros passos no seu pro-
cesso de eletrificação, tendo visto como 
grande propulsor a solução cooperativa. 
“De acordo com o cooperativista Raul 
Tamagnini Barbosa, as cooperativas 
de consumo numa situação adaptada à 
distribuição eléctrica, como no caso de 
Lordelo, trazem, caso funcionem cor-
rectamente, benefícios para os seus as-
sociados, funcionando como qualquer 
casa comercial, com a vantagem de que 
não são casas de comércio, isto é, não 
vendem, mas distribuem o que compra-
ram aos associados”1. Foi neste contex-
to que, em 1933, a Cooperativa A LORD 
foi fundada.
 Logo no seu início, ainda em 1933, a 
Cooperativa A LORD debateu-se com 
a escassez de meios líquidos para fazer 
face às avultadas despesas, originadas 
pela construção da rede de distribuição 

de energia elétrica a todos os cooperan-
tes, acabando estes por ter que reforçar 
as suas quotas. Mais tarde, com a con-
cessão dada pela Câmara Municipal 
de Paredes, foi possível à Cooperativa 
ampliar e beneficiar ainda mais a sua 
rede de distribuição, tornando assim 
possível a existência de iluminação pú-
blica, bem como o abastecimento de 
habitações e empresas. Esta ampliação 
e beneficiação jamais foram cessadas, 
persistindo até aos dias de hoje em que 
contamos com uma rede de distribui-
ção moderna – em grande parte já sub-
terrânea – composta por 43 postos de 
transformação e em que a iluminação 
pública é vista como um investimento 
essencial na qualidade de vida dos lor-
delenses.
 Com o passar dos anos, também a 
localização da sede da Cooperativa  
A LORD foi mudando. Inicialmente, as 
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2. De referir que em 1943 existiam em Portugal vinte e duas cooperativas de eletrificação, das quais nove estavam situadas no concelho de Paredes.

reuniões dos seus órgãos sociais tinham 
lugar em casa “emprestada”, nomeada-
mente no Salão Paroquial. Em 1959, foi 
construído, no lugar do Entroncamento, 
um edifício próprio com o propósito de 
albergar os serviços desta Cooperativa 
– edifício este que, mais tarde, em 1973, 
viria a ser doado aos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo. Em 1974, é inau-
gurada a nova sede, cuja localização se 
mantém inalterada, apesar de, em 2004, 
este edifício ter sido completamente re-
modelado. 
 Sempre debaixo da constante ameaça 
de integração e absorção nas Energias 
de Portugal, a Cooperativa A LORD 
conseguiu, num concelho onde muitas 
outras caíram2, fazer prevalecer a sua 
autonomia, a sua identidade e a sua 
presença no sistema elétrico nacional. 
A aparente facilidade com que esta En-
tidade cresceu nada mais é do que isso 
mesmo: aparente. O caminho tortuoso, 
que a Cooperativa A LORD teve que 
percorrer até aos dias de hoje, faz do 
seu sucesso atual – muito mais que apa-
rente – motivo de satisfação, orgulho e 
confiança.
 Atualmente, a Cooperativa A LORD 
mantém vivo o propósito com que foi 
criada – servir a cidade de Lordelo. 
Conta para isso com um vasto patrimó-
nio e uma equipa técnica e comercial, 
que asseguram a manutenção e a qua-
lidade dos seus serviços, permitindo 
mesmo ser vista como uma “lufada de 
ar fresco” no sector de distribuição e 
comercialização de energia elétrica em 
Portugal, praticando preços e condições 
verdadeiramente competitivos, que fa-

zem dela um importante motor impul-
sionador da economia local.
 A faceta solidária desta Cooperativa foi 
desde muito cedo demonstrada, tendo, ao 
longo dos anos, reinvestido na comunida-
de grande parte dos proveitos alcançados 
com a sua atividade principal. Em 1998, 
é criada a Fundação A LORD, cujo prin-
cipal mecenas é a Cooperativa que desde 
então se dedica à promoção e realização 
de atividades culturais, sociais, desporti-
vas e de filantropia, sem nunca deixar de 
parte a vertente e o propósito solidário 
com que foi criada.
 É com grande satisfação que, em 2013, 

celebramos o 80.º Aniversário da Coo-
perativa de Electrificação A LORD, o 
mesmo é dizer que celebramos 80 anos 
de iluminação, de inovação e de dedi-
cação a Lordelo. As celebrações que se 
espalharam pela cidade serviram não 
só para honrar e lembrar todos aqueles 
que já fizeram parte desta Cooperativa, 
mas também para marcar a certeza no 
futuro que tem vindo a ser construído.
 O passado pertence a quem o viveu. O 
futuro a quem o faz.

 Parabéns a esta Cooperativa! Para-
béns a Lordelo!

Transformador de média para baixa tensão, 

propriedade da Cooperativa de Electrificação A LORD
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Rosário Correia Machado
Diretora da Rota do Românico

A Torre dos Alcoforados

 Quando foi apresentada em abril de 2008, a Rota do Româ-
nico era composta por 21 monumentos que se distribuíam pe-
los concelhos de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços 
de Ferreira, Paredes e Penafiel. Em 2010, o projeto alargou-se 
a seis municípios - Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cin-
fães, Marco de Canaveses e Resende -, dos quais resultou a 
integração de 34 elementos patrimoniais.
 Aproveitando este processo de alargamento, nesta altu-
ra foram também incluídos três monumentos situados em 
dois concelhos que estiveram na origem do projeto, desig-
nadamente a Ponte da Veiga, em Lousada, e a Capela da 
Quintã e a Torre dos Alcoforados, em Paredes. Os dois úl-
timos juntar-se-iam a uma lista da qual já faziam parte o 
Mosteiro de Cête, a Ermida do Vale, também em Cête, e a 
Torre de Aguiar de Sousa.
 Pela proximidade física e afetiva aos paredenses, mas 
sobretudo aos lordelenses, bem como pelas características 
que o seu projeto de conservação e salvaguarda encerra, 
nesta edição da revista da Fundação A LORD não podería-
mos deixar de destacar a Torre dos Alcoforados.
 Esta Torre, popularmente designada por “Torre dos 
Mouros” ou “Torre Alta”, é um exemplo daquilo a que aca-
demicamente chamamos de domus fortis, ou seja, é uma re-
sidência senhorial fortificada muito característica da Idade 
Média portuguesa.

 Apesar de intitulada dos Alcoforados, esta Torre esteve 
ligada a várias famílias e linhagens do Entre-Douro-e-Mi-
nho. Pensa-se que antes destes foram senhores os de Urrô 
(prováveis mentores da construção) e, depois, os Brandões, 
família ligada às elites urbanas do Porto.
 A sua estrutura enquadra-se no “românico de resistên-
cia”, sendo nos vãos onde notamos já a cronologia tardia 
da sua construção, provavelmente do século XIV. As duas 
janelas de expressão gótica são o testemunho de uma épo-
ca que incorporava novos gostos.
 A Torre, a que se acede por uma porta de arco de vol-
ta perfeita, possuía dois pisos superiores sobradados. As 
escadas que lhes davam acesso eram também de madeira, 
como mostram os encaixes que sustentavam as traves.

A conservação e salvaguarda da Torre dos Alcoforados

 A conservação e valorização do património assume-se, 
desde a sua génese, como uma das prioridades máximas da 
Rota do Românico. Deste modo, e tendo em conta o estado 
de abandono e degradação da Torre dos Alcoforados, foi 
desenvolvido um projeto que prevê a preservação do mo-
numento, classificado como imóvel de interesse público, 
mas também da sua área envolvente, que permitirá a cria-
ção de condições de visitação e de fruição do espaço.
 O primeiro passo do projeto consistirá na demolição de 
uma das casas próximas da Torre, um processo que vai per-
mitir, numa fase posterior, organizar o espaço de acesso 
dos peões e dos automóveis, bem como melhorar a imagem 
geral da envolvente ao monumento. 
 A casa rural, também situada ao lado da Torre, será adap-
tada e funcionará como espaço de acolhimento e apoio aos 
visitantes e turistas, onde estes poderão aceder a informa-
ção sobre a Rota do Românico e o seu território.
 A intervenção no edifício da Torre propriamente dita 
prevê a construção da sua cobertura, o isolamento das ja-
nelas, a (re)criação de alguns dos pisos, com acesso inte-
gral ao primeiro nível, e a instalação de infraestruturas e 
equipamentos de apoio aos visitantes.
 A execução da primeira fase do projeto deverá avançar no 
início de 2014, prevendo-se a sua conclusão ainda nesse ano.

ROTA DO ROMÂNICO  
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A Torre dos Alcoforados no “Palcos do Românico” 

 A Torre dos Alcoforados é também o elemento inspira-
dor de uma peça de teatro a criar pela companhia Astro 
Fingido para o programa de dinamização cultural da Rota 
do Românico, “Palcos do Românico”, que será implemen-
tado de dezembro de 2013 a novembro de 2014.
 Esta peça pretende ser um bom exemplo, um paradigma, 
daquilo que é envolver a comunidade num projeto artístico 
comum entre profissionais e amadores, juntando no mes-
mo palco atores profissionais e comunidade local.
 O mote da peça gira em torno da vida secular, da cronolo-
gia existencial do edifício e do que ele significa para as gen-
tes locais, mas propõe-se ir mais além: uma dramaturgia 
baseada nas lendas, histórias e contos populares da terra, 
cujo legado passou de geração em geração.
 A peça será levada à cena no auditório da Fundação  
A LORD, entre outros palcos da região.

O Serviço Educativo da Rota do Românico e o envolvi-
mento da comunidade local

 O Serviço Educativo continua a ser uma das apostas e prio-
ridades da Rota do Românico, sendo um instrumento funda-
mental para a concretização de um amplo e contínuo projeto 
de educação patrimonial, mas também um elemento poten-
ciador do envolvimento da comunidade de uma forma intera-
tiva, através de atividades lúdicas e pedagógicas.
 Durante o ano letivo 2012-2013 desenvolvemos um proje-
to pedagógico assente na temática do românico do territó-
rio do Tâmega e Sousa. Envolvemos cerca de 1500 crianças 
do 1.º ciclo do ensino básico de 60 turmas dos concelhos 
da Rota do Românico. Desde o primeiro momento que as 
escolas de Paredes têm participado com entusiasmo nas 
nossas atividades, sendo que, pelo menos, cinco turmas já 
manifestaram o seu interesse em participar no projeto do 
próximo ano letivo.
 A programação do Serviço Educativo contempla, ainda, 
um conjunto de atividades complementares dirigido aos 
diferentes níveis de ensino que poderão ser solicitadas ao 
longo do ano letivo, propostas para os períodos de férias 
escolares, bem como várias sugestões para as famílias e os 
amigos partirem à descoberta da Rota do Românico.
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Sílvia Rebanda
Advogada

 A juventude é a etapa pela qual todos 
passam e em que experimentam as suas 
próprias descobertas. Estas descobertas 
são lições para a vida adulta que está in-
timamente ligada à adolescência e à in-
fância. Se vivermos estas etapas em ple-
nitude, teremos uma vida adulta pronta 
para enfrentar todos os desafios.  
 A família é um suporte na vida dos jo-
vens, pois é no seu seio que se refugiam 
quando precisam de ajuda. 
 Frequentemente, ouvimos dizer: “Ser 
jovem, hoje, é mais difícil do que antiga-
mente”. Porquê? Não estamos no tempo 
das facilidades? No tempo dos pais mais 
tolerantes? No tempo de maior liberda-
de sexual e de expressão? Vivemos no 
mundo da velocidade nas comunica-
ções, do ciberespaço, das SMS, do face-
book, do fastfood, onde tudo se entrega, 
desde pizzas, flores, livros, eletrodo-

PROVOCAÇÃO…

mésticos, droga…
 Os jovens vão formando as suas per-
sonalidades num mundo de aquisições 
rápidas, de soluções imediatas, de falta 
de espaço para a espera e para o amadu-
recimento. E, talvez por isso, reúnam 
em si características contraditórias: 
individualidade, tendências grupais, 
insegurança, rebeldia, consciência, 
agressividade, imprevisibilidade, con-
sumismo…
 Mas, se por um lado vemos fragmen-
tação e desilusão, por outro vemos capa-
cidade de luta e capacidade de reação.
 Como exigir destes jovens, que têm 
à sua disposição desde as entregas do 
“Motoboy” até às facilidades proporcio-
nadas por pais e professores, que lutem 
e encarem as frustrações que todas as 
conquistas requerem? Presentemente, 
coloca-se lado a lado toda essa facili-

dade disponível e a exigência cada vez 
maior no que diz respeito à competên-
cia profissional e ao sucesso.
 Temos jovens licenciados que, não 
podendo exercer as profissões para as 
quais se qualificaram, não se entrega-
ram ao marasmo e à subsidiodependên-
cia e decidiram emigrar para paragens 
longínquas, perseguindo o seu sonho e 
lutando por uma vida melhor.
 Temos, também, aqueles que, resistin-
do à necessidade da emigração, se dedi-
caram à terra e seu cultivo, apresentan-
do projetos inovadores, onde provam ao 
país, que lhes retirou as oportunidades, 
que não são frágeis, e que, ao invés de 
desmaiarem com o primeiro bocejo do 
colega do lado, são capazes de competir 
ao mais alto nível.
 Há quem ache que esta é uma geração 
perdida, “uma geração rasca” e “à ras-
ca”. Perdidos estarão os adultos se não 
compreenderem que, apesar do descar-
tável e da correria, os jovens precisam 
da solidez dos valores e da experiência 
dos mais velhos.
 Os jovens não nascem iguais em ter-
mos de oportunidades. A vida nem 
sempre é justa. Temos situações de so-
frimento que traduzem as falhas dos 
adultos e da sociedade, em ajudar a 
crescer saudavelmente os seus jovens.
 Jovens, com histórias de vida com-
plicadas e de grande sofrimento, tra-
zem, dentro deles, raiva, medo, tristeza 
e sorrisos forçados. Só pedem que lhes 
devolvam tudo o que lhes foi tirado... o 
tempo e a felicidade.
 Cada jovem precisa, assim, de apren-
der a viver a sua competência e a sobre-
viver dela!

“Os jovens de hoje, demonstrando a sua 
fragilidade, desmaiam com o primeiro 
bocejo do colega do lado”
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O humano viver!
Vasto tecido de nós!
Complexa renda que a vida tece!

O humano acontecer!
Imprevisto suceder, nunca a sós!
Sentimental abalo que acontece!

O humano entender!
Tentativa vã, sem prós!
Alma atormentada que falece!

O humano adormecer!
Sem solução de mágicos pós!
Fim vindo, que engrandece! 

Canto, sem saber cantar cantigas de cor!
Mas o meu canto não se ouve, é interior… 
Canto porque a minha vida é cheia de cor,
Alimenta-a sempre a força dum grande amor…

Canto sem saber cantar cantigas de cor!
Porque o meu canto é só p’rós anjos ouvirem…
Mais p’ra quem lá, no meio deles, é a flor
Perfumada que os grava p’ra se repetirem…

Não os repete aos ouvidos de qualquer um,
Tão seus lhe chama e mui ciosa os faz  guardar,
Pois sabe que entre os vivos não haja nenhum

Capaz de avaliar a extensão dum tal mar,
Nem perceber lá deus, o  Amor, não algum
Outro, esse a quem se entregou p’ra tudo dar…

Levi Guerra

Poemas…

Conhecimento do outro…

Pedaços de afeto e imaginação…

Frações da realidade…

O Nó do Problema

Canto da VIDA

Professor Catedrático Jubilado, 
Presidente da Direção do Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes, Porto



FUNDAÇÃO A LORD 77

Era manhã…
O silêncio passava devagar
por entre a vida que crescia
nas ramadas,
nos pinhais,
nos campos,
nos montes,
nas flores pintalgadas de cristais…
Apenas a passarada tinha voz!
E voava…
E, sem eu sentir,
passou a brisa,
O sol raiou
e, logo a vida dançou, dançou, dançou!...

Senhor,
Eu sou um grão de areia no deserto.
Uma gotinha de água no mar alto.
Uma estrela no céu, bem pequenina.
Uma nesga de sol quando vai alto.
Uma erva de monte, bem discreta.
Uma flor no jardim.
Uma rosa aberta.
Uma brisa suave, mansa e fresca.
Um floquinho de neve na montanha.
Um grão de trigo no meio da seara.
Uma janela aberta…
Sou eu, Senhor,
Sou um pequeno nada,
No meio deste povo em caminhada.
Velai por mim, senhor.
Ainda é noite!...
Guardai-me até chegar a alvorada.

Maria da Conceição Silva 

Despertar

Grão de Areia

Está lá,
sulcada nas dunas,
ao relento,
batida pelo vento
e beijada pelas marés.
Nutrida pelo sol,
deixa-se abrir
na fragilidade do seu porte
e no vigor da sua alma
vestida com a brancura
dos rendilhados de espuma
com que o mar se cobre.

Está lá,
no meio da ventania
pelas areias ferida,
sossegada,
tão somente alegrando,
de graça,
o olhar de quem passa.

Flor das Dunas

Professora do Ensino Básico
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Odete Mendes

No azulejo de leite e reflexos de água
O pincel vibrando faz viver o sonho;
Num cabelo azul de lua
Não brilham as estrelas do céu;
Por trás da vidraça fechada
Um olhar cor de erva
Sem água nem terra
Traz consigo viagens de aventura.

No mundo da literatura
Paira uma impressão de belo
Sonhos de quente doçura
Dançam em suave castelo.

Quando a vida se me alonga
Por não ter nada de são
Como mezinha que sara 
Tenho a literatura à mão.

Ao trazer tanta beleza
Prò mundo que me rodeia
A vida já não é feia 
Rompo a teia da tristeza.

Se eu pudesse voar como os pássaros
Agitar-me dentro dos pinheiros
Ser movimento em espiral de água
Cantar de peixe de pedra em pedra
Buscando o seixo da inconstância calma e feliz…

Como me pesa este lastro que me prende à terra 
[e me impede de voar, gritar, expandir, 

Ser eu em liberdade!

Um olhar cor de erva No mundo da literatura 

Se eu pudesse…

Professora do Ensino Secundário






