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"Porque será que o senhor padre
prefêre o compasso pascal

~\ }

em Fontão a S. Pedra d'Arcos?"
As declarações do pároco de S.

Pedro d'Arcos, paróquia onde não
se realizou este ano compasso pas-
cal por falta de mordomo, sacristão
ou festeiros.Inão caíram bem a
alguns populares, que criticam a
postura do sacerdote.

Apesar de muitos considerarem
que a falta de compasso pascal a per-
correr a freguesia é uma "má situa-
ção", uma vez que "ninguém quer
assumir esse papel", questionam as
declarações do pároco José Luís
Ribeiro, que acusou a população da
freguesia de "não querer trabalhar".

"Na minha terra o chefe é que dá o
exemplo. Como o chefe é fraco não
serve de exemplo", declarou um
popular. "Chegar ao cumulo de dar
estas declarações ... O q será que ele
pretende com isto tudo? Eu acho que
já sei o que quer, mas são suposi-
ções ... ", declarou outro.
Já outro questionam as "preferên-

cias" do sacerdote. "Porque será que o
senhor padre prefere o compasso pas-
cal em Fontão a S. Pedro?", atirou
um popular, para logo outra pessoa
acrescentar: "perguntem ao padre se
ele trabalha de graça". "É triste dizer
que na freguesia ninguém quer rraba-
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lhar, isto vindo de quem por ela faz
muito ... ou nada. O mal do tip~9
português: criticar critica •• agora
obras só de boca", referiu outro.
A liderança da paróquia foi mesmo

posta em causa." a minha terra o
chefe é que dá o exemplo. Como o
chefe é fraco não serve de exemplo",
observou um popular, corroborado
por outros, que frisaram que para
muitos os Interesses económicos em
primeiro lugar. "Se nas mesas de Pás-
coa em S. Pedro houve-se envelopes
em vez de doces e cabrito não faltaria
gente para fazer o compasso pascal",
declararam.

Antiga escola pronta a receber
Junta de Freguesia e casa mortuária

A antiga escola primária de S.
Pedro de Arcos (Ponte de Lima)
foi requalificada e está agora
pronta para receber os serviços
da Junta de Freguesia. O espaço
da cantina também foi interven-
cionado e transformado numa
capela mortuária.

Eisa Touceira

Num investimento de cerca de 80
mil euros da Câmara Municipal de
Ponte de Lima, o edi6cio da antiga
escola primária terá disponível uma
sala para os serviços da Junta de
Freguesia, outra para a Assembleia
de Freguesia, uma sala que está já a
ser utilizada pela Associação Des-
porriva Arcuense para aulas de dan-
ça, zumba e outras actividades de
envelhecimento activo e um outro
espaço para funcionar como sala de
formação. "Queremos criar uma
sala de formação como não deve ser
porque não tínhamos", explicou o
presidente da Junta de Freguesia de
S. Pedro d'Arcos, ustódio Fer-
nandes, notando que a asa mor-
ruária era também "um equipamen-
to necessário".

"E esta foi uma intervenção a um
custo aceitável porque a Junta não
teria dinheiro para o fazer", decla-
rou, satisfeito om o resultado final
da obra- "É um belo espaço que
honra a memória do autor. O que a
Junta sempre quis foi que a e cola
estivesse ao serviço da freguesia
porque a sua construção foi iniciada
por João Manuel Gonçalves, um
filho desta terra. E estes serviços
estão de facto ao serviço da fregue-
sia", notou. acrescentando que.a
maioria da população está satisfeita
com a mudança dos serviços da
Junta para a antiga escola. "Tenho
falado com algumas pessoas e estão
quase todas de acordo. Há .algumas
que .dizem q~e temos um centro
cívico onde está a actual junta como
ninguém tem. De facto temos e
ninguém o tira de lá, mas isto fica
um p.rédio para a instituição Junta
de Freguesia muito melhor", sus-
tentou, explicando que no renovado
espaço ,se pretende instalar também
uma mini bliblioreca, com livros
doados pelos populares.
Victor Mendes, presidente da

Câmara Munícipal de Ponte de
Lima, salientou que a parceria entre

a autarquia lioniana e a Junta de
Freguesia de S. Pedro d'Arcos é
"um bom exemplo de parceria" e
garante que o investimento, que
inclui também a requalíflcação do
espaço exterior, "terá retorno para a
população".
"O que procuramos fazer foí criar

um conjunto de equipamentos e
infra-estruturas importantes para a
freguesia e requalificar o patrimó-
nio", declarou o edil, acrescentan-
do que a preocupação do Município
tem sido garantir a manutenção do
património municipal.
"Temos no concelho mais de seis

dezenas de escolas primárias, quase
todas encerradas no reordenarnento
da rede escolar. Muitas foram con-
vertidas para habitação social, no
âmbito do projecto "Casa Amiga",
outras em unidades de' alojamento
em áreas com enquadramento pai-
s~gísti o bastante interessante e
outras readaptadas para casa rnor-
tuária, uma infra-estrutura que faz
falta nas nossas freguesias", salien-
tou, frisando que S. pedro d'Arcos
tem agora "um equipamento de
qualidade que estará ao serviço da
freguesia".


