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Os tempos difíceis que estamos a viver, dificultam até o simples facto de es

crever um editorial. Fui convidado para o escrever há algumas semanas e tenho

vindo a protelar porque não tenho ânimo que chegue para o fazer. Não quero de

modo algum passar estes sentimentos menos positivos para os nossos leitores, as

sim como para os sócios da Associação de Melhoramentos PróOuteiro.

Hoje véspera do Natal, com um dia semi primaveril, muito ventoso mas alegre, aspessoas numa correria para com

prar as últimas prendas, com um continuado de desejos de um bom Natal, de Boas Festas, entre todas as pessoas, aque

la pressa de ir cozinhar, comprar, talvez as batatas, as couves, sei lá… aquilo que falta para a preparação da nossa reunião

de família.

E mais um ano passou, tão rápido, tão furtivo, tão mau, com algumas alegrias e muitas, muitas, tristezas. A razoabili

dade das coisas, a nova forma de vivermos em conjunto, mais separados, até isolados, como vamos ser capazes de ultra

passar todas estas mudanças e continuarmos a ser felizes?

Mas, eu diria que tudo vai correr bem e em breve o nosso discurso vai ser outro, bastante mais otimista.

Na Associação de Melhoramentos PróOuteiro, estamos a preparar o nosso futuro, para tudo ser muito melhor, para

os utentes, para os sócios, para as pessoas que aqui trabalham, para as pessoas que se voluntariam, para os membros da

direção, enfim para as pessoas que direta ou indiretamente estão com a AMPO.

Vamos começar o Novo Ano, cheios de projetos, quer ambientais, quer de crescimento, assim como da melhoria

dos nossos serviços.

Aproveitando a data festiva, quero desejar a todos os leitores do nosso jornal, assim como a todos os amigos um

Feliz e Santo Novo Ano.
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O serviço de Apoio ao Domicilio (SAD) da AMPO tem como objetivo prestar serviços de qualidade a pessoas que,

apesar da perda da funcionalidade optem por permanecer nas suas residências com a segurança da satisfação de todas

as suas necessidades. Os nossos serviços são prestados por equipas qualificadas e reconhecidas pelos utentes.

Assim sendo, a AMPO decidiu promover o alargamento de horário do SAD, que neste momento pode efetuarse

de segunda a sábado entre as 7h30 e as 21h00 e ao domingo das 7h30 às 18h30; o horário pode ser ajustado em resulta

do de eventuais solicitações dos interessados e da capacidade de resposta da instituição.

Desta forma a AMPO continua com o seu compromisso de promover a autonomia e bemestar psicossocial dos

seus associados e famílias.

AAllaarrggaammeennttoo ddee hhoorráárriioo ddoo SSeerrvviiççoo ddee AAppooiioo aaoo DDoommiicciilliioo

Motivados pela necessidade de servir melhor os nossos utentes e comunidade, a Associação de Melhoramentos

PróOuteiro (AMPO) levará a cabo obras de ampliação do serviço de alimentação e arranjos exteriores.

Os trabalhos serão cofinanciados pelo FEDER e contam com a estreita colaboração da Câmara Municipal. Atual

mente encontrase em processo de revisão das peças do procedimento concursal, sendo expectável que o procedimen

to seja lançado no primeiro trimestre de 2022, devendo as obras durar cerca de 2 meses.

A ampliação da cozinha permitirá tornar mais eficiente o processo de confeção e acondicionamento das refeições, per

mitindo melhorar os parâmetros de qualidade do serviço.

Por seu turno, os arranjos exteriores preconizados tornarão a envolvente espacial do edifício mais convidativa às ativida

des exteriores dos utentes, facilitando os acessos existentes, criando espaços de lazer e partilha.

Este projeto inserese na ambição da AMPO de melhorar as suas instalações e serviços podendo desta forma res

ponder de forma mais adequada às diversas solicitações dos utentes e promover a melhoria contínua dos seus serviços.

AAMMPPOO eemm ccrreesscciimmeennttoo
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Atualmente a valência do Centro de Dia da nossa instituição funciona de 2ª a 6ª feira, no período das 8h às 19h. No

entanto, em outros tempos esta valência funcionava também ao sábado, complemento que foi suspenso devido à

situação pandémica já bem conhecida por todos nós. É objetivo da direção da AMPO permitir o alargamento do

funcionamento do Centro de Dia ao sábado, já a partir do início do próximo ano.

Esta medida irá permitir aos nossos utentes que usufruam de mais um dia desta resposta social e de todos os seus

benefícios. Assim, podemos garantir um maior acompanhamento dos utentes em termos de controlo da medicação,

fornecimento de refeições variadas, realização de atividades lúdicas, e promoção do bemestar e qualidade de vida. Para

além disso, promovemos em alguns casos de patologia demencial e outras, o alívio dos familiares ou cuidadores

informais.

FFuunncciioonnaammeennttoo ddoo CCeennttrroo ddee DDiiaa aaoo FFiimmddeesseemmaannaa
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Neste prosseguimento de ação, nasce o projeto: “Apadrinhar com Amor”, onde cada membro da comunidade,

através de um gesto simbólico, pode concretizar sonhos e transmitir afetos. No decurso do mês de novembro, recolhe

mos informações das preferências dos utentes, captamos imagens fotográficas e no final do mesmo mês, lançámos na

nossa página do facebook AMPO INICIATIVA DE NATAL – “Apadrinhar com Amor”.

Em 48 horas, todas as 50 causas foram apadrinhadas de imediato, por parte dos membros da comunidade, aos quais

agradecemos, em nome de toda a instituição, o gesto solidário e a generosidade que tiveram para connosco, dando

sentido ao verdadeiro significado do Natal.

A corrente solidária ainda está em curso, continuamos a receber muitas mensagens a questionar como ajudar/apoiar

as nossas causas. Neste momento, todos os utentes já foram apadrinhados, no entanto, há alguns materiais que também

nos fazem falta, tais como: mantas, almofadas, copos de vidro, almoçadeiras e EPI’s (máscaras, aventais descartáveis, lu

vas e proteções de calçado). Todas as ajudas podem ser reencaminhadas para a nossa instituição.

Mais uma vez, a AMPO agradece toda a solidariedade manifestada e deseja a todos umas boas festas!

““AAppaaddrriinnhhaarr ccoomm AAmmoorr””

Numa época bonita mas com bastantes restrições,

surgiu, na Associação de Melhoramentos PróOuteiro,

uma iniciativa recheada de amor, com o intuito de ofe

recer a todos o melhor de cada um.

Enquanto pensávamos na prenda de Natal para os

nossos utentes, que acaba por ser sempre mais unifor

mizada e não muito dispendiosa, surgiu a ideia: “Por

que não, lançar o desafio à comunidade para oferecer

um presente a cada utente de forma a realizar os seus

desejos/necessidades?"

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM



A Associação de Melhoramentos Próouteiro está em

penhada na redução da sua pegada ecológica e, nesse

sentido, decidiu comprar 4 veículos automóveis totalmente

elétricos para dar início à mobilidade limpa mais amiga do

ambiente. A estes juntarseão outros até alcançarmos uma

frota de veículos totalmente isenta de combustíveis fos

seis.

É um enorme esforço financeiro que esta Instituição

se propõe fazer, e do qual se orgulha, com o objetivo de

harmonizar o bom serviço dedicado aos nossos Utentes

com o bom serviço prestado ao nosso Planeta.

Esta iniciativa vai somar a outras já implementadas no

sentido do consumo eficiente de energia elétrica e do au

mento da cota de energia consumida produzida com re

curso a painéis solares.

Esta postura responsável e sensível aos problemas

atuais do nosso planeta, faz da Associação de Melhora

mentos PróOuteiro uma Instituição de Solidariedade Soci

al posicionada na vanguarda dos bons hábitos atuais para

salvaguardar o futuro.

A AMPO quer olhar e cuidar do Ambiente com a mes

ma dedicação e ternura que olha e cuida dos seus Utentes.

AAMMPPOO mmaaiiss aammiiggaa ddoo AAmmbbiieennttee

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM
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“O mundo ligase a nós” foi o mote da nossa candidatura no programa de Responsabilidade Social promovido pelo

Pingo Doce.

Foi com enorme satisfação que vimos a nossa candidatura, num primeiro momento a ser selecionada pelo Pingo

Doce para a ir a votos pela nossa Comunidade e, satisfação ainda maior, quando verificamos a adesão da nossa comuni

dade, traduzida em votos na nossa causa.

A ideia da candidatura surgiu da necessidade de adaptação da vivência dos nossos utentes aos novos tempos, uma vez

que, fruto da atual circunstância em tempos de pandemia, tornouse imperativo recorrer às ferramentas informáticas de

forma a possibilitar a manutenção do contacto mais próximo possível dos nossos idosos com as suas famílias.

PPrrooggrraammaa BBaaiirrrroo FFeelliizz

O recurso às ferramentas informáticas possibilita a

manutenção e criação de velhas e novas relações,

construção de novas dinâmicas virtuais que os aju

dam a sentiremse mais próximos, menos isolados e

integrados no mundo que os rodeia.

Um bemhaja ao Pingo Doce pela iniciativa e

cooperação e ainda a todos colaboradores desta

casa que alimentam os laços do mundo aos nossos

os idosos.

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM
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A AMPO, com o apoio técnico do VMCF – Vintage Motors Club Friends, organizaram no passado dia 30 de Outubro

o 1º Rally PróOuteiro, o qual surgiu com o intuito de desenvolver e alargar a base de apoio da solidariedade sobretudo

no que respeita ao fomento do voluntariado para uma causa de ação social.

11ºº RRaallllyy PPrróó  OOuutteeiirroo

Foi promovido um dia de convívio, com viaturas diversas, que contribuiu para a confraternização e passeio em "am

biente de Rally", sem qualquer espécie de esforço ou risco.

Tratouse de um evento de participação bastante económico, com um passeio de cerca de 40 km de extensão em

bonitas estradas do concelho de Oliveira de Azeméis e onde se efetuaram dois desafios para testar a precisão de passa

gem dos participantes às horas exatas em determinados pontos. No fim deste "Rally" foi fornecido um excelente almoço

e atuação do grupo ActiVida na AMPO onde todos puderam confraternizar, contar as suas peripécias, terminando com

uma explicação dada pelo Presidente da Direção da Associação sobre a missão e trabalho até agora executados, bem

como sobre os projetos futuros da Associação

A participação de todos, contribuiu para um ato de solidariedade social que quase poderemos apelidar de: "ajudar

brincando'.'

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM
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O ano de 2020 foi um desafio para todos nós. O

aparecimento do vírus COVID19 fez com que as nossas

rotinas tivessem de mudar. O mesmo aconteceu no nosso

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Serviço de

Alimentação (SA), que teve de reajustar o seu método de

empratamento e entrega das refeições para garantir a

máxima segurança dos utentes e colaboradores.

Evitar a propagação do vírus e garantir a alimentação

dos nossos idosos era o nosso maior objetivo e para isso,

adquirimos recipientes descartáveis recicláveis.

Inicialmente, a ideia não foi bem aceite, pois é complicado

quando tentam alterar os hábitos que estão enraizados, no

entanto, compreenderam a necessidade de evitar a

proliferação deste “bicho” que tanto nos tirou.

De agora em diante, iremos continuar a adotar este

método, como forma de prevenção e proteção, para os

nossos idosos. Venha experimentar!

NNoovvoo rreeggiissttoo ddee aalliimmeennttaaççããoo –– uuttiilliizzaaççããoo ddee ddeessccaarrttáávveeiiss

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM

Todos os patrocinadores, que a troco da divulgação e promoção das suas imagens, associaramse, contribuiram pa

ra uma causa de que todos beneficiaram. Para isto muito contribuiu a divulgação efetuada através de múltiplos cartazes,

publicação e entrevista ao Correio de Azeméis e a passagem das viaturas por diversos pontos do concelho e chegada

junto à Câmara, onde os participantes foram recebidos por representantes da mesma, acompanhados pela Direção e

membros da AMPO.



A alimentação vegetariana está a ganhar cada vez mais expressão. Já existem milhares de restaurantes vegetarianos e

são visíveis as inúmeras vantagens associadas a este tipo de dieta, não só a nível da saúde, como também a nível das

questões ambientais.

Na AMPO, já se fazem diariamente pratos vegetarianos, quer para utentes, como também para colaboradores.

Como tal, deixamos aqui uma sugestão para que possa experimentar em sua casa: LLeegguummeess àà BBrrááss

CCuurriioossiiddaaddeess NNuuttrriicciioonnaaiiss –– RReecceeiittaa

IINNGGRREEDDIIEENNTTEESS

150 g de couve lombarda

2 Cebolas pequenas

3 dentes de Alho

0,5 dl de Azeite

1 alhofrancês

200 g de cenoura;

400 g de batatapalha

5 ovos

1 raminho de salsa picada

Sal q.b.

Pimenta

PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO

Corte a couve em tirinhas e escaldeas em água temperada com sal.

Escorraas e reserve. Pique as cebolas e os alhos e refogueos no azeite. Corte o alho

francês e a cenoura em juliana fina e junteos ao refogado, assim como a couve cozida.

Deixe cozinhar um pouco em lume brando e tempere com sal e pimenta. Acrescente a

batatapalha e envolva cuidadosamente.

À parte, bata os ovos e vertaos sobre o preparado. Mexa bem, deixando cozer os ovos

e retire do lume. Sirva polvilhando com a salsa picada.

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM
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BBoomm ddiiaa SSrr.. MMaannuueell.. OOnnddee ee qquuaannddoo nnaasscceeuu??

Bom dia. Nasci no dia 13 de Maio de 1950, em Santiago de

RibaUl.

OOnnddeeeeccoommooffooiippaassssaaddaaaassuuaaiinnffâânncciiaaeejjuuvveennttuuddee??

A minha infância foi passada em Portugal junto da minha

família, mas aos 18 anos fui para França onde estive até aos

21 anos a trabalhar numa Fábrica de Cerâmica. Aos 21

anos fui fazer o serviço Militar em Portugal na qualidade de

Serviços Telecomunicações Militares.

Aos 24 anos regressei à França onde permaneci até aos 41

anos. Durante este período realizei algumas formações na

minha área, Técnico de Laboratório.

Aos 41 anos regressei a Portugal e fui trabalhar para o Gru

po Simoldes, onde permaneci até aos 62 anos quando me

reformei.

FFooii ffáácciill ccoonnqquuiissttaarr ttuuddoo oo qquuee ccoonnqquuiissttoouu??

Uma das minhas maiores dificuldades foi a língua francesa

quando tive que ir para a França. Para conseguir tirar as

formações haviam bastantes termos técnicos que só na es

cola é que aprendi. Hoje tanto falo francês como portu

guês. No final tudo correu bem.

CCoommoo ppaassssaa ooss sseeuuss ddiiaass??

Parte dos meus dias são passados na Associação de Me

lhoramentos PróOuteiro, onde faço voluntariado há 7

anos. Sou feliz ajudar os outros.

QQuuaannddoo éé qquuee ssuurrggiiuu aa ooppoorrttuunniiddaaddee ddee ssee ““lliiggaarr”” àà

AAssssoocciiaaççããoo ddee MMeellhhoorraammeennttooss PPrróóOOuutteeiirroo??

A oportunidade surgiu 6 meses após eu estar reformado.

Um amigo meu, Pedro Borges, convidoume para fazer

parte da Direção que esteve anteriormente. Passado al

guns meses, aquando a mudança de Direção, conseguimos

um Presidente que com todos os sacrifícios e apoio dos

restantes membros da Direção, salvou esta instituição!

OO qquuee mmaaiiss ggoossttaa ddee ffaazzeerr??

Gosto muito de ajudar quem mais precisa e isso consigo

fazêlo na AMPO. Neste momento não sei fazer outra coi

sa. Aproveito para agradecer à minha esposa por todo o

apoio e compreensão ao longo destes sete anos pelas mi

nhas ausências.

QQuuee mmeennssaaggeemm qquueerr ddeeiixxaarr aaooss nnoossssooss lleeiittoorreess??

Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os nossos só

cios por toda ajuda prestada. Agradecer a todos nossos

utentes e familiares. Agradecer também a todos os cola

boradores que passaram por esta instituição. Aos que ain

da cá permanecem, um obrigado por todo o esforço

redobrado nesta altura de Pandemia.

Desejo a todos os leitores um Feliz Natal e quando as coi

sas melhorarem convido todos a visitarem a nossa institui

ção.

ÀÀ CCoonnvveerrssaa ccoomm…….. MMaannuueell BBrraannddããoo ddooss SSaannttooss

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM



O nome de Santiago de Riba Ul deriva do latim – Sanctus Jacobus (Santo Iago, apóstolo que pregou o Evangelho na

Palestina, e da sua posição topográfica,  Riba, significando – margem e Ul, designando o Rio Ul, que corre pelo meio da

freguesia.

Esta freguesia é terra antiquíssima e nos seus primórdios foi denominada de Vila Cova de Ul, provavelmente por a

sua primitiva igreja ter sido no lugar de Vila Cova, na margem direita do referido Rio e mais tarde chamada – Santiago de

Riba de Ul, pela construção da nova igreja no lugar de Santiago, à esquerda do mesmo Rio.

Considerando a vizinhança a castros ou “cividades” e a passagem vizinha de vias romanas, a melhor prova da anti

guidade do povoamento local muito para além do século XII, está na existência da igreja de Santiago do século IX para o

século X, em que podia já ser bastante antiga – talvez tanto como o culto ao titular, nesta parte da Península. Chamouse

a esta igreja – como depois à paróquia, para a qual se formalizou em igreja paroquial – «de Riba Ul», pela sua localização

na riba (margem) do pequeno rio Ul, tributário do Antuã.

A paróquia do Antunane do “parochiale suevo”, atribuída neste à diocese portucalense (século VI) por certo esten

diase por aqui, onde devia manterse persistente população, em uma ou outra “villa” – como Vila Cova, que ainda no

século XIII entrava na denominação da paróquia (já existente desde bastante antes, mercê do progresso registado após

as presúrias de Portucale e Conímbria pelos condes Vímara e Ermenegildo, não muito antes da primeira menção docu

mental desta igreja e seu logo): “ecclesia Santi Jacobi de Villa Cova de Ul”, segundo o Censual do Cabido da Sé portu

ense no arcediago da “terra” de Santa Maria.

Um documento de 922 (ou pelo menos, vizinho dessa data), apesar dos seus fins suspeitosos e reprováveis, contém

factos verdadeiros, livres de toda a contestação e nele se cita a igreja de Santiago desta freguesia: «et in Ripa de Ul ec

clesia Santi Jacobi et suos dextros íntegros» (Dipl. Et Ch., nº 25)

Que aquele passo documental se refere à atual freguesia provamno circunstâncias várias, como a região litoral a

que o diploma respeita, o nome do rio e principalmente o do titular da igreja, e o facto de imediatamente se citar a “villa

Olivária ecclésia vocábulo Santi Michaelis”, que é Oliveira de Azeméis e, “in ripa de Antoana, Santa Marinha (Avanca?). A

OORRIIGGEENNSS DDEE SSAANNTTIIAAGGOO DDEE RRIIBBAA UULL

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM
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igreja de Santiago de Riba Ul foi uma das doadas na primeira metade do século X ao mosteiro de Crestuma, por devoção

do rei leonês Ordonho I em atenção ao bispo D. Gomado, resignatário, que a este mosteiro se havia acolhido. A doação

parece ter sido promovida pelo rei e efetuada pelo seu conde Lucídio Vimaraniz – pelo que é de seguir o rasto de uma

origem “própria” para esta igreja paroquial de Santiago. O conde Lucídio parece ser filho do grande presor de Portuca

le, conde Vímara Peres – pelo que, provavelmente, Riba de Ul foi deste, tanto mais que a terra de Portucale tinha, preci

samente nestas partes, os confins (desde os tempos da organização sueva diocesana). Em todo o caso, pode haver

dúvida nisto, a par do plausível. No século XIII, a igreja de Santiago de Villa Cova de Ul, que parece ser Riba Ul (o orago é

o mesmo e Riba Ul não figura) estava onerada da seguinte censoria episcopal:  uma libra de cera, três libras de mortu

lhas (ou mortalhas?), dois quarteiros de trigo, cinco quarteiros de aveia, outros tantos de milho e um moio de vinho.

O nome do padroeiro desta terra vem do latim “Sanctus Jacobus”, palavras que, traduzidas, significam “Santo Ia

go”.

O apóstolo das Hispaneas , IAGO, irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu e Salomé, que correspondendo ao

apelo do Mestre, foi um dos 12 apóstolos, sabemos que veio pregar a Boa Nova à Hispânia e acabou os seus dias tortu

rado e degolado, às ordens de Herodes Agripa. O seu corpo foi transportado em 25 de Julho (dia que lhe é consagrado

pela Igreja), para a Galiza, onde repousam os seus restos mortais e aí, sobre o túmulo, foi construída a imponente Cate

dral de Santiago de Compostela, um dos maiores centros mundiais de peregrinações desde tempos antigos e até cele

brizado pelos escritores árabes que o apelidavam “Kaaba” dos Nazarenos. Chegou mesmo a ser crença comum que

quem vivo lá não fosse, lá iria depois de morto.

Nos primeiros tempos da reconquista, a igreja da nossa freguesia pertenceu à Sé de Santiago de Compostela.

de Janeiro”

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM



Tal como aconteceu na última edição do nosso jornal, onde propusemos atividades de estimulação cognitiva e mo

tora para serem realizadas em casa de forma a aliviar o impacto do isolamento em tempos de pandemia, nesta edição

voltamos a sugerir alguns conselhos que deve realizar diariamente para se manter ativo e ter um estilo de vida saudável.

AAttiivviiddaaddee 11 –– ““CCooppiiee oo PPaaddrrããoo””

Copie o padrão, pintando os quadrados, de forma a que as

duas imagens fiquem iguais.

AAttiivviiddaaddee 22 –– ““QQuuaannttooss ssããoo??””

Realize a contagem de todas as folhas colocan

do o valor total no quadrado correspondente.

EEssttiimmuullaaççããoo ccooggnniittiivvaa ee mmoottoorraa AAttiivviiddaaddee 33 –– ““SSooppaa ddee LLeettrraass””

Encontre as 8 palavras relacionadas com o tema “DOCES”.

Nota: As palavras encontramse na vertical (em pé) e na horizontal (deitadas).

WWWWWW..PPRROOOOUUTTEEIIRROO..CCOOMM

Para adotarmos um estilo de vida saudável não basta manter

mos o nosso corpo em movimento, devemos também manter a

nossa mente ativa e em constante aprendizagem. Assim, sugerimos

que pegue numa caneta e realize as seguintes atividades de estimu

lação cognitiva que deixamos para si.



EEDDIIÇÇÃÃOO 77 DDEEZZEEMMBBRROO 22002211

AAttiivviiddaaddee 33 –– ““SSooppaa ddee LLeettrraass””

Encontre as 8 palavras relacionadas com o tema “DOCES”.

Nota: As palavras encontramse na vertical (em pé) e na horizontal (deitadas).

AAttiivviiddaaddee 44 –– ““SSoommee aass QQuuaannttiiaass””

Some as quantias indicadas por cima das setas, consoante o último valor obtido.
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PPAALLAAVVRRAASS:

AÇUCAR,

TORTA,

BOLO,

OVOS MOLES,

REBUÇADO,

GELADO,

CARAMELO,

MEL.



O cantinho desta edição é dedicado ao Sr. Manuel

Ribeiro, nascido e criado na freguesia vizinha, Vila de

Cucujães.

Começou com a tenra idade de 8 anos a aprender a

arte dos sapatos, onde via e ajudava o seu irmão mais velho

a “pregar e colar” sapatos, em sua casa, porém ter que

estar sentado a pregar e colar sapatos não era a sua paixão.

Foi então com 16 anos, antes de ir para “a Tropa”, que

teve o seu primeiro emprego, numa fábrica de resíduos de

borracha, onde era responsável por criar solas para

sapatos. Aqui já se sentia mais realizado, uma vez que,

contrariamente ao seu trabalho em casa, aqui podia

conviver com mais pessoas, tornando o ambiente não tão

solitário.

Mas como ainda não se sentia 100% realizado,

passados alguns anos e já de regresso à terra que o viu

nascer, arranjou trabalho numa fábrica do ramo automóvel.

Foi então aqui que se manteve até conseguir a reforma.

Segundo ele, foi aqui que realmente foi feliz porque o

“ambiente era diferente” de tudo o que já tinha

presenciado. Desde a montagem de bancos, o corte dos

tecidos até à chefia de setor, onde era responsável por 8

pessoas. Nunca se negou a aprender, porque como o

próprio refere “sempre quis aprender um bocadinho de

tudo”.

Neste momento, o Sr. Ribeiro encontrase a aproveitar

o descanso que bem merece, na nossa Associação, sempre

com o espírito de nunca estar parado, porque segundo o

mesmo “parar é morrer”.

CCaannttiinnhhoo ddooss ssaabbeerreess
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