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Vida dos pobres

Com a devida vénia transcrevo do jornal “O gaiato” 
uma notícia do P. Acílio de Setúbal que reza assim:
“Foi no passado dia 14 de julho que entregámos 

ofi cialmente a casa à família da Ana.
Para lá chegarmos tivemos de percorrer caminhos penosos 
como pagar às fi nanças dívidas que o pai das crianças con-
traíra, com um carro velho, em nome dela. Não deu baixa do 
veículo, passou pela via verde sem registo, muitas vezes, fez 
trinta por uma linha em nome da desgraçada.
O Estado não perdoa juros e dever-lhe não é um encargo 
como qualquer outro, os números estão sempre a subir, a 
seu favor, de forma que, para fazer a escritura da casa, em seu 
nome, tivemos de pagar 1300 euros de dívidas às fi nanças 
e a outras entidades.
Eu não sei se haverá maneiras de se conseguir isenção des-
tas custas, mas nós, os pobres, não conhecemos mais nada. 
A única forma de andar para a frente é pagar em silêncio, 
forçadamente.
Alguns ricos conseguem fugir aos impostos, aldrabar o Es-
tado, comer à grande e safam-se. São poderosos. Os pobres, 
ao contrário, têm que pagar, nem que seja com a prisão.
O prédio tem gás canalizado, mas o andar adquirido não 
tinha. Foi preciso liga-lo com mais despesas, perto de no-
vecentos euros”.
Numa altura em que acabámos de ouvir partidos políticos e 
presidentes de câmaras a prometer habitação a preço acessí-
vel, faz-nos bem ouvir esta refl exão de um caso real. A vida 
dos pobres não é fácil e não se cura só com promessas…
O nº. 188 da Evangelii Gaudium diz “a palavra solidariedade 
signifi ca muito mais do que alguns atos esporádicos de ge-
nerosidade; supõe a criação de uma nova mentalidade que 
pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de 
todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns”.

O estilita Luís Carvalho, 
ex-aluno da Escola Superior 
de Artes Aplicadas (Esart) 
do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, venceu do-
mingo, dia 3 de outubro, o 
Globo de Ouro para a cate-
goria Personalidade do Ano 
na Área Moda. 
Licenciado em Design de 
Moda e Têxtil pela Esart, 
Luís Carvalho, natural de 
Vizela, iniciou a formação 
em moda no ano de 2002, 
tendo-se formado no Cur-
so Técnico de Estilismo na 
Escola Profi ssional CENA�
TEX, em Guimarães, onde 
atualmente é formador e 
coordenador do curso de 
Design de Moda. A licen-
ciatura em Castelo Branco é 
concluída em 2009.
Este é o segundo troféu que 
arrecada nesta gala, jun-
tando-se assim ao Globo 
de Ouro na categoria de 
Melhor Estilista ganho em 

PERSONALIDADE DO ANO NA ÁREA DA MODA

Ex-aluno da Esart bisa
nos Globos de Ouro

2016, ano em que também 
venceu o prémio GQ Men 
of The Year, na categoria de 
Designer de Moda.
Mas o primeiro troféu de 
renome foi conquistado anos 
antes, em 2011, quando foi 
eleito melhor coordenador 
masculino no concurso de 
Design de Moda AcrobAc-

tic. Trabalhou na ModaLis-
boa como voluntário, geriu 
uma das lojas de Miguel Viei-
ra, trabalhou nos ateliês de 
Ricardo Preto e Filipe Faísca 
e foi designer da Salsa Jeans 
experiência profi ssional que 
o motivou a repensar a sua 
carreira e o  levou, em 2013, 
a criar a marca Luís Carvalho, 

ano em que apresentou a sua 
coleção na Moda Lisboa. 
No ano seguinte, abriu a 
primeira loja e o seu atelier 
na terra natal. 
Aos 34 anos, Luís Carvalho 
é já reconhecido por vestir 
inúmeras figuras públicas 
nacionais e internacionais. 
As suas criações são fre-
quentemente escolhidas por 
caras conhecidas do público 
português como as apre-
sentadoras Sofia Cerveira, 
Bárbara Guimarães e Ra-
quel Strada, e as atrizes Inês 
Castel�Branco, Joana Ribeiro 
ou Victoria Guerra.
No palco do Coliseu dos Re-
creios este domingo, voltou 
a agradecer. “Obrigado à 
Moda Lisboa por não desis-
tirem, à minha mãe, que foi 
quem mais me apoiou, à mi-
nha família, e a toda a gente 
que compra Luís Carvalho: 
obrigado por apoiarem a 
moda portuguesa”, afi rmou.
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A Terceira Pessoa abriu as 
inscrições para mais uma 
edição do projeto “Mani-
festa-te Online!”, dirigido 
a jovens entre os 13 e os 
16 anos. A associação da 
cidade de Castelo Branco 
desafi a o público juvenil a 
participar numa experiên-
cia artística online “repleta 
de desafios criativos nas 
áreas da fotografi a, do de-
senho, da escrita, do vídeo”, 

Rosa Carmona cumpriu os 
100 anos no feriado de 5 de 
outubro, em festa e rodeada 
pela família. A idosa que 
nasceu em Vale do Homem 
viveu quase toda a vida em 
Alvaiade, no concelho de 
Vila Velha de Ródão, onde 
durante décadas esteve à 
frente de uma taberna e mer-

ALVAIADE, VILA VELHA DE RÓDÃO

Rosa Carmona fez 100 anos
cearia, que geria com o mari-
do António Pires Lourenço, 
já falecido. O casal teve qua-
tro fi lhos, dos quais dois já 
faleceram. Maria Graciosa, 
uma das filhas, relatou ao 
Reconquista que a mãe está 
bem e de boa saúde. A festa 
fez-se com um missa e um 
almoço em família.

PROJETO DA TERCEIRA PESSOA

Manifesta-te Online! 
procura jovens

num projeto “que convida e 
desafi a jovens adolescentes 
a pensarem e a questio-
narem o mundo através 
das artes”. A ligação para 
inscrição pode ser encon-
trada na página da Terceira 
Pessoa no Facebook e para 
mais pormenores sobre este 
projeto basta consultar o 
sítio terceirapessoa.pt e 
aceder à área de projetos 
educativos.

Aos 34 anos Luís Carvalho já afi rmou a sua marca


