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Rua Conde de São Bento Nº155
4780-232 Couto (Santa Cristina)
Site: www.amigisc.no.sapo.pt

E-mail: amigisc@sapo.pt

Caros associados e demais cristinenses.
Hoje abrimos uma excepção na linha editorial deste boletim
informativo ―Contacto‖ para dar resposta a uma carta anónima
que nos chegou via CCT, mas na condição de não o fazermos
mais no futuro, visto que este boletim está aberto para receber
todos os artigos de opinião, que os sócios queiram ver publicados desde que estejam autenticados. Informamos também, que
todos os cristinenses que não sejam sócios e querem expor
algum assunto, que nos pode contactar via e-mail, ou então
directamente na sede todas as quartas feiras, quando a Direcção
se reúne

Conteúdo da carta anónima:
AMI-GISC
RUA CONDE S. BENTO, 155
4780-232 COUTO SANTA CRISTINA

Amigos e senhores
Com os meus melhores cumprimentos e depois de ler a vossa
folha informativa o que acho muito interessante pelo vosso trabalho pela vossa dedicação às actividades da freguesia não só
pela leitura do barómetro (+) e (-) programas de actividades, passeio de caminhantes, curiosidades, limpeza dos vários locais,
onde pessoas sem escrúpulos deitam à esquerda e direita o que
lhes apetece. Não desanimar a limpeza faz parte da nossa cultura.
Verificando o barómetro (-) que faz referência à onda de
assaltos e atentado ambiental, estou plenamente de acordo, mas
também acho curioso como chega ao conhecimento dessa associação o despejo de óleo de um café directamente para a caixa de
águas pluviais e ignorar o que se passa na Rua Basílio Macedo,
da água Choca que sai do LAR, não vai directamente para a caixa pública das águas pluviais mas sim pela rua fora, faz da rua
uma fossa pública a partir do portão do Lar. Não sou residente
no local, mas pelas inúmeras vezes que lá passo para a missa e
como caminhante mete nojo, acho interessante apenas falar só no
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café. Como referem uma gota de óleo torna impróprio 25 litros
de água, aos anos que a situação do Lar existe já contaminou
toda a água do mar.
Vamos ser mais coerentes e falar no geral e bem estar de todos
BOM TRABALHO

A nossa resposta:
Caro Cristinense, uma carta a coberto do anonimato é como
atirar uma pedra e esconder a mão, no entanto mostra que as
questões ambientais também o preocupam e isso é positivo. Sem
mais delongas convidamo-lo a consultar o contacto de Abril de
2008, onde no Barómetro da freguesia, na rubrica com sinal de
menos, colocamos precisamente uma imagem desse local onde
só o cheiro não é captado por razões óbvias e mostramos a nossa
indignação, por essa situação terceiro mundista. Mais ainda, na
semana da freguesia de 2009, decorreu na loja da cultura, e liderado por nós Amigisc, um dia dedicado ao ambiente. Aí para
além de muitos outros problemas ambientais a nível global abordados, essa situação também figurava, assim como também esteve patente no mesmo local, uma exposição fotográfica com imagens em tamanho A3 para ser bem visível, das situações que nós
consideramos como os pontos negros da freguesia, e que depois
ficaram em posse da junta de freguesia, e aí mais uma vez esse
local foi referenciado. Tudo isto consta dos nossos arquivos e
também podem ser consultados na nossa página da internet em

www.amigisc.no.sapo.pt
Como nota final lembramos que a nossa função é trazer os
problemas à discussão pública, fazendo eco das preocupações da
população. Não nos compete solucioná-los, no entanto sabemos
que podemos fazer mossa, mas se podermos contribuir para a
solução, ficamos plenamente satisfeitos.
A Direcção
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TOPONÍMIA
Segundo a Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura Verbo (edição
de 1983) TOPONÍMIA ―é o estudo dos nomes dos lugares habitados e
de sítios, de países, ruas e caminhos.‖
A toponímia cristinense é relativamente recente, cerca de vinte
anos, números redondos, e resultou de uma necessidade administrativa. De facto, o crescimento populacional levou a que os serviços postais (CTT) enfrentassem problemas quase sem solução perante endereços do tipo:
Fulano de Tal
Tarrio—Santa Cristina do Couto
Santo Tirso.
Uma comissão de gente conhecedora da terra, nomeada pelo executivo da Junta de Freguesia de então propôs um conjunto de nomes
relacionados com os lugares, com factos históricos e (principalmente)
com pessoas ilustres (porque se supõe que é necessário algo mais que
nascer ou residir na terra para nela ter nome de rua).
A maioria das ruas de Santa Cristina tem nomes de pessoas. Quem
foram? O que fizeram? Que marca deixaram na sua terra para além do
nome numa (ou duas) placa(s) de sinalização?
Este desafio já foi por nós lançado e, apesar de não termos ainda
desenvolvido muito a iniciativa atrevemo-nos a relançar a mesma para
reflexão, recolha de informação e registo histórico.
Gostaríamos de ter a colaboração de todos, familiares, amigos,
curiosos das coisas da história, pessoas mais antigas depositárias da
memória de tempos idos e até dos próprios, uma vez que em alguns
casos as pessoas que dão nome a ruas ainda são vivas (e esperamos
que o sejam por muitos e bons anos, connosco a contá-los).
Julgamos deste modo contribuir para
a criação de uma MEMÓRIA COLECTIVA, mais conhecedora e profunda, de
modo que os nomes que colocamos nas
ruas não sejam apenas símbolos identificadores como os códigos postais.
Já agora… Consegue identificar a
personagem da figura ao lado? Dá nome a
uma das ruas da freguesia. Quem ser á?
Nuno Vasconcelos
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LIMPAR PORTUGAL
Foi bonito de ver. Apesar das condições climatéricas tremendamente desfavoráveis um grupo de voluntários insistiram
na ideia (pode-se dizer no IDEAL) de querer uma Freguesia
LIMPA, linda como merece ser Santa Cristina.
Foi também interessante ver como as forças vivas, voluntários individuais, instituições, associações e até empresas colaboraram numa iniciativa desta dimensão. A sociedade civil não está
morta (apenas um pouco adormecida).
Contudo o trabalho era imenso, demasiado para um grupo
reduzido (apesar do seu empenho e dedicação) de voluntários e
meios. É impressionante a quantidade de lixo depositado nas
nossas matas. Assusta verificar que por baixo de uma camada de
resíduos semi-enterrados descobrimos outra camada de lixos
mais antigos.
Santa Cristina ficou MAIS LIMPA, mas infelizmente, Santa
Cristina NÃO FICOU LIMPA.
Foram levantadas algumas ideias que esta iniciativa se podia
repetir, a nível mais pequeno, mais local, procurando aproveitar
a sensibilidade e a motivação que esta iniciativa provocou. Caso
isso aconteça a Amigisc dirá: PRESENTE!
As boas ideias são para copiar. Hoje chama-se a isso
―divulgar as boas práticas‖. A própria ideia do Limpar Portugal
foi uma cópia de uma iniciativa realizada noutro país. Contudo
neste ano de décimo aniversário não podemos deixar de sentir
algum orgulho por termos desenvolvido algumas actividades
antes de elas estarem na moda. Uma das primeiras iniciativas
desta Associação, à dez anos, foi um ―RAID DE LIMPEZA‖
nos terrenos envolventes da Capela de São Roque e do Cemitério. Numa tarde de sábado um grupo de voluntários recolheu dez
grandes sacos de lixo, encaminhado depois para os locais próprios.
Na altura deixamos no local uma mensagem:
LIMPO É MAIS BONITO!
Nuno Vasconcelos
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LIMPAR

6

PORTUGAL
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Desabafos da alma
Nós portugueses, saudosistas por natureza e que fazemos do
fado a nossa canção nacional, gostaríamos certamente de ter o
dão da magia, quanto mais não fosse para poder controlar e usar
o relógio do tempo, do jeito que mais nos conviesse.
Atrevo-me a afirmar, que muitos de nós, para não dizer a
maioria, gostariam certamente de ficar eternamente jovens, só
que isso não é possível. No entanto podemos recorrer às nossas
memórias, porque nisso somos ricos e então passar vezes sem
conta o filme da nossa vida, como quem folheia um livro, ao
qual podíamos também chamar de ‖O livro da nossa vida‖.
Motivos de muita alegria e igualmente de tristeza, estão
gravados certamente nas páginas desse nosso livro.
Abro o meu…vejo vezes sem conta, momentos de grande
prazer, passados em amena cavaqueira com os amigos e outras
pessoas a quem muito prezo. Isto para dizer o quanto me sinto
bem e feliz, com coisas simples e terrenas, como é por exemplo
a amizade quando partilhada abnegadamente.
Podia muito bem, fazer a minha vidinha como muitos
outros (trabalho – casa, casa – trabalho) mas isso para mim é
demasiadamente enfadonho, daí eu procurar outras motivações
como o foram no passado os tempos de C.C.R, mais adiante os
tempos de dinamização do salão paroquial, e no momento presente a associação Amigos de Santa Cristina que já leva 10
anos de vida.
Esta associação pelo seu carácter interventivo e voluntário,
pela dimensão dos seus horizontes e tendo sempre como pano de
fundo os interesses da freguesia e a sua gente, consegue chamar
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para as suas fileiras um leque de pessoas, (gente madura) que
quebrando alguma da apatia reinante, deixam a sua marca pela
diferença e pela originalidade, no movimento associativo alguma
vez feito na freguesia. Porém não há bela sem um senão, e este é
o meu desabafo da alma.
Tudo corria lindamente até ao dia em que interesses que eu
pensava estarem postos de lado, vieram a terreno logo na primeira oportunidade surgida. Alguns desses protagonistas foram, passe a expressão, os pais deste projecto de associação. Reconheço
valor e competência a alguns deles, no entanto o mal que causaram foi tal, que demorou algum tempo a que tudo se recompusesse no seio da associação. Causas e eventos que outrora foram
realizados pela Amigisc, com a participação dessas pessoas, são
hoje para situações semelhantes, olhadas com a indiferença cruel
e fria, o que me causa alguma asfixia.
Muito fica ainda por dizer neste meu desabafo da alma, no
entanto como eu gostaria de andar com o relógio do tempo para
trás, para que fosse possível apagar toda esta página, em tempos
gravada no livro da minha vida
Para algumas pessoas as coisas só têm valor, quando elas
participam...
Será que esta imagem que
também figura no símbolo da
nossa Associação tem algum
valor no relacionamento das
pessoas?
António Gomes
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Humor
Dois homens conversavam dento dum cemitério enquanto caminhavam, nisto depararam-se com uma sepultura recente, onde se
podia ler na lápide o seguinte:
- Aqui jaz um homem honesto e um advogado competente. Ao
terminar a leitura diz para o outro:
- Desde quando enterram duas pessoas na mesma cova?
Numa audiência, o juiz pergunta ao réu:
- O senhor não trouxe o seu advogado?
- Não, meritíssimo! Resolvi falar a verdade!..
Uma rapariga vira-se para a mãe, e diz:
- Mãe, o meu namorado diz que não acredita no inferno!
- Ai não! Então casa-te com ele e deixa o resto comigo!
Uma loira passeava pelo shoping, quando de repente, encontra
uma velha conhecida.
Nossa, como tu emagreceste!
Pois é... Eu tive de extrair um rim e perdi quinze quilos.
Credo! Eu não sabia que um rim pesava assim tanto…
Na escola, a professora aproxima-se do Joãozinho que estava a
chorar e diz-lhe:
- Não chores, Joãozinho! Quando uma criança chora muito quando crescer fica muito feia.
-Então quando a senhora professora era pequena deveria ser uma
grande chorona…
António Gomes

Equipa redactorial
António Gomes
Nuno Vasconcelos
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Curiosidades
(Dicas que podem ser úteis)
1.

Para tirar pastilha elástica da roupa - Ponha a peça de roupa no congelador durante 1 hora

2.

Branquear roupa branca – Ponha a roupa em água quente
com uma rodela de limão durante 10 minutos

3.

Para dar brilho ao seu cabelo – Adicione uma colher de
chá com vinagre, à água da lavagem

4.

Para obter o máximo do sumo do limão – Ponha o limão
durante uma hora, em água quente antes de o espremer

5.

Para reduzir o cheiro a couves, quando estiver a cozê-las –
Ponha uma fatia de pão dentro da panela

6.

Para se ver livre do cheiro do peixe das mãos – Lave as
mãos com um bocado de vinagre de cidra

7.

Para tirar tinta da roupa – Ponha uma boa camada de pasta
dos dentes, deixe secar completamente e depois lave

8.

Para se ver livre de ratos – Ponha pimenta preta nos sítios
onde os vê passar. Eles fugirão.

9.

Para acabar com os mosquitos no seu quarto durante a noite – Ponha folhas de hortelã espalhadas pelo quarto, especialmente ao pé da cama e da almofada

10.

Se tem problemas com as formigas – Coloque uma casca
de pepino ou algodão embebido em vinagre ou limão, junto à saída
António Gomes

Nota: A sede está aberta a todos os cristinenses às
quartas-feiras das 21:30 às 24:00 horas
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Barómetro da Freguesia
Merecida homenagem (Padre Carlos Rocha)
Na manhã de Sábado do dia 24 de Julho e também
dia da nossa padroeira (Santa Cristina), a nossa freguesia (paróquia), uniu-se para se despedir e ao mesmo tempo agradecer os 40 anos de vida que o Sr.
Padre Carlos dedicou à nossa paróquia.
Foi bonito e digno de se ver… Os discursos bem
conseguidos e emocionados juntamente com as lágrimas vertidas, foram um retrato fiel do momento vivido nessa justa e merecida homenagem de despedida, que terminou ao redor da mesa
em convívio aberto.
A todos os que deram corpo a esta iniciativa, com uma carga
simbólica muito forte e principalmente aos seus promotores, atribuímos nós o sinal de mais desta nossa rubrica.

+

Roubo das plantas de jardim
Nos últimos tempos tem havido por parte da junta
de freguesia, o cuidado de embelezar os canteiro de
beira de estrada, ajardinando-os. No entanto as plantas desaparecem, mais concretamente as árvores de
jardim. Esta associação não pode deixar de se sentir
revoltada por tal facto de apropriação indevida ou roubo, melhor
dizendo.
Se todos gostamos da nossa terra devemos contribuir para a
engrandecer, assim só contribuímos para a desconfiança
Não é pelo valor das plantas, que hoje atribuímos o sinal de
menos desta nossa rubrica, mas pela baixeza do acto e das pessoas que o praticam e também pelo desânimo e frustração que
causa em quem tem a tarefa e a responsabilidade de embelezar
assim como em todos nós. Vamos todos estar vigilantes...
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