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Marco Costa

Real

16-02-2009 - 14:13:17

ola caros companheiros e com enorme prazer que sou morador desta freguesia e tenho orgulho nisso e em vocês para dar um melhor futuro um
abraço deste vosso amigo.........
Gabriel Costa
Penalva do Castelo
27-01-2009 - 12:37:46
Tomei, apenas hoje, conhecimento que a Junta de Freguesia de Rael se recusou a aceitar pagar a publicação da Monografia de Real e apenas
disponibilizou 750 euros. Gostaria de te transmitir o desgosto que tive. Não sendo historiador, nem sequer licenciado, sempre tive a maoir das
curiosidades em saber o que foi o passado da minha terra, neste caso, do meu concelho. E sempre tive esperança de contribir para dar a conhecê-lo
às outrsa pessoas. Esperei ansioso pela saída do livro e, há muito pouco tempo, em conversa com alguns amigos -esses sim, licenciados em história e
estudiosos e investigadores- dei-lhes a conhecer a vossa intensão e prometi-lhes um exemplar. Paciência, vão receber a indicação para para o PDF.
Não quero, pois, deixar de lamentar a falta de sensibilidade que quem vos poderia ajudar e, ao mesmo tempo, ajudar os seus concidadãos a conhecer
melhor as terras de Real.
Realmente, há gente que não merece a terra que tem.
Um abraço, Gabriel Costa
Manuel Aguiar

17-10-2008 - 23:07:04

Sou da vossa terra, mas encontro-me ausente, vi o vosso saite e gostei. Continuem que é de gente com fé que a nossa terra precisa.
Nuno Cordeiro
Barreiro
06-08-2008 - 04:40:44 PM
Boas habitantes de Real eu tomei conhecimento deste site atravez de um amigo, quero aqui dizer que a vossa pagina está um espectaculo e mandar a
todos os habitantes de Real um grande abraço e especialmente ao amigo jorge pina ribeiro que todos fiquem bem e continuem este bom trabalho que
está descrito neste site, ass: Nuno Cordeiro
Luis Abrantes Batista

EUA

27-04-2008 - 02:32:19 AM

Oi gente de minha terra que prazer ter um servico desses para a nossa gente Abracos de quem esta longe porem torcendo que nosso povo apoiado
pelas forcas de esquerda se liberte . Aproveito para mandar um abraco para o companheiro LIBERTO que tive o prazer de estar na Festa do Avante
nos anos 70 VIVA A LIBERDADE Moro nos USA. Luis BAtista 68 anos

António Almeida
Ribeira
03-02-2008 - 11:13:14 AM
Ola rapazes,visitei pela primeira vez este sitio e considereo de grande utilidade para todos os cidadaos desta freguesia.Obrigado pela informaçao aqui
prestada.Parabens e continuem.

Manuel Cunha

08-01-2008 - 09:36:00 PM

Caros amigos: um olhar de vez em quando para sentir o V/pulsar, sempre vivo. Um abraço e votos de bom trabalho e ano 2008 bem melhor para
povo português, o que só poderá atingir-se com muita luta.
Jorge de pinaribeiro
Real
amigos pedro e paulo deixo aqui um abraço de boas festas, feliz natal e bom ano 2008.
Grupo da CDU na Assembleia de
Freguesia de Real

19-12-2007 - 08:49:59 PM

12-11-2007 - 10:19:54 PM

Cara "uma professora do concelho" O boletim a que se refere não é editado por este Grupo, mas sim pela Estrutura concelhia da CDU de Penalva do
Castelo (http://ocastendo.blogs.sapo.pt).
Uma Professora do Concelho

12-11-2007 - 03:25:29 PM

Excelentíssimos senhores, tendo tido oportunidade de ler o Boletim n.º5 de Novembro de 2007, verifico que na primeira página é dado um conjunto
de informações sobre o concelho, ode está incluída a notícia que «o título de pior escola do distrito é atribuído à escola de Penalva do Castelo»; devo
informar vossas excelências que no concelho de Penalva do Castelo existe uma EB2,3/S de Penalva do Castelo, à qual possivelmente se queriam
referir, e um Agrupamento de Escolas com sede na Escola Básica I
João Abreu

Londres

28-10-2007 - 06:40:29 PM

simplesmente espantoso o k as pessoas com vontade de querer conseguem fazer.. parabens um abraco
Alexandre Rodrigues

http://www.abrunhosa.blogspot.com

17-10-2007 - 03:17:25 PM

No ano passado, acompanhando o representante da Confederação das Colectividades aquando da inauguração do posto público de internet, tive o
prazer de conhecer Real, rever antigos colegas da Escola Secundária de Mangualde e de provar o excelente vinho caseiro (espectáculo). Continuem
com o bom trabalho e grande dedicação. Real é uma Aldeia muito bonita e com gente 5*
jorge de pina ribeiro

Real

01-10-2007 - 02:10:00 PM

quero dar os meus parabens pelo excelente trabalho que foi feito sobre a nossa terra "ESTUDO MONOGRÁFICO SOBRE A FREGUESIA DE REAL". um
abraço para pedro e paulo.
Menino Jesus

http://www.putasaopoder.blogs.sapo.pt

10-07-2007 - 01:14:51 PM

Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Quero lá saber se representam a CDU. São cidadãos em plena prática da cidadania. Isso é que
conta!
joão oliveira
http://joooliveira.blogspot.com
cumprimentos e parabens por esta iniciativa um abraço
vitor

23-05-2007 - 09:25:29 PM

23-05-2007 - 12:40:38 AM

viva camaradas espero que estajam a tratar dos nossos amigos "democratas" para que sintam que não somos mais 1 partido mas 1 partido com
classe,vamos empenhar na greve geral 1 abraço até breve
vitor correia

16-05-2007 - 11:12:55 AM

camaradas,eu não conheço bem a vossa região mas como de todo o trabalho que a CDU faz pelas autarquias, temos sempre os "democratas" a
dificultar sempre o trabalho que os camaradas fazem,as populações tarde ou cedo agradecem o trabalho realizado por vós,a luta continua,se fosse
facil fazer oposição aos "democratas",não estavamos cá nós estavam eles,1 abraço para todos vós bem ajam 25 de abril sempre facismo nunca mais
Rodolfo Ribeiro

25-02-2007 - 09:31:19 PM

Comprimentos para todos camaradas da luta no poder local. um grande abraço da parte do MOVIMENTO Á UNIDADE D FREITAS, que infelizmente no
tivemos votos suficientes para entramos na Assembelia de freguesia de Freitas - Fafe, mas continuamos a fazer o nosso trabalho com imenso
empenho. Vocês são 1 exemplo enorme para a nossa luta. A LUTA CONTINUA e 1 uma grande salva de palmas ao ZECA AFONSO.
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Manuel Cunha

09-01-2007 - 09:34:49 PM

Visito regularmente o V/ sítio. O V/ empenhamento na defesa dos interesses locais continua a ser um exemplo de cidadania, que é digno de muito
apreço. Continuem,pois só assim a vida tem dignidade. Um abraço M.Cunha
lua cunha

05-01-2007 - 05:22:42 PM

Camaradas, por razões d ordem profissiõnal, não me tem sido possível contactar-vos. Na verdade, sendo eu do Porto, fui colocada a dar aulas em
Silves, desde o dia 4 de Dezembro. Hoje, lembrei-me de regressar ao vosso sítio e verifiquei que continuam empenhados a trabalhar. Fico contente
e, já agora, agradecia que me dessem, caso tenham, algo contacto de camaradas de cá para que possa estabelecer a comunicação. Bom trabalho
RIBEIRO

Real

21-12-2006 - 05:15:33 PM

ola amigos pedro e paulo quero desejar a vós representates da CDU EM REAL um feliz natal e um bom ano de 2007, pois é que a luta tem que
continuar para que o proximo ano seja melhor . um abraço pra voces e boas festas a toda a população da freguesia de REAL.
Lua Cunha

27-11-2006 - 07:54:47 PM

Camaradas, Acabo de tomar conhecimento da existência da vossa página e dei uma "olhadela". São iniciativas destas que nos sossegam e nos dão a
esperança de que nem tudo está perdido. Continuarei a visitar-vos, esperando que continuem a defender e a salvaguardar a vossa tranquilidade com
garra. Lua Cunha
amadeu almeida

27-11-2006 - 11:57:50 AM

ola amigos resido em real e tanho acompanhado o vosso enpanho por real acho que voçes estão mesmo á frente. somos ainda uma freguesia rural
sim é verdade mas não somos asim tão atrazados e porque porque real é lindo vamos ter compreenção sim muita quanta for preçiza. um abraço
para todos
Manuel Cunha

23-11-2006 - 06:09:09 PM

Camaradas: Tomei conhecimento V/página e vim vê-la.Resido em Riba de Ave(V.N.Famalicão), freguesia do Vale do Ave que já foi dirigida durante
muitos anos pela n/ coligação, mas hoje não é. Um abraço de solidariedade e parabéns pelo V/trabalho, que é um gratificante exemplo. Manuel
Cunha
Filipescu

17-11-2006 - 10:01:07 PM

Amigo JL pessoas para deitar abaixo o que os outros constroem ha algumas aqui na nossa terra e nao precisamos ca de mais, e preciso que existam
pessoas que levem isto para a frente e nao e por sermos uma freguesia rural que devemos ficar parados no tempo.
jorge de pina ribeiro

15-11-2006 - 11:47:46 AM

ola amigos,Pedro e Paulo pois ainda ha quem pense que estar á frente ou estar a traz, é a diferença entre o rural e o urbano, pois quem dera que
muitas vezes o urbano tivesse as condições do rural,porque em qualquer lugar pode haver empenho e determinação para que cada vez mais se
tenha uma boa qualidade de vida.Real é uma terra de gente humilde e hospitaleira.
jl

05-11-2006 - 11:18:40 PM

voces estao demasiado a frente para uma freguesia rural do interior como a vossa t~eem de ter alguma compreençao
Pedro Ventura

15-09-2006 - 02:41:26 PM

Camaradas, estive no site que criaram e gostei muito do que vi! Quando o capital nos impede de divulgar as nossas ideias, temos que ser
imaginativos e criar alternativas. Como dizia Lenine: "Aprender, aprender, aprender". Um abraço a partir de Sintra. A vitória é certa! O futuro é
nosso!
PINA

02-09-2006 - 07:33:54 PM

caros amigos pedro e paulo agora que ja chegaram ao fim as ferias, há que meter mãos á obra e voltar a carga politica, para que o poder local não
julgue que não á oposição, pois real precisa de voces com muita energia para ultrapassarem as dificuldades .
Ricardo Elói

29-05-2006 - 03:55:56 PM

Caríssimo Pedro, Votos de grandes sucessos na titularidade de um órgão autárquico, e muitos parabéns por vos ter sido confiada! A verticalidade que
te caracteriza é, seguramente, uma grande benesse que ofereces a Real e ao exercício do poder. Confio que tentarás mudar aquilo que deva e possa
ser mudado em Real. «We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives» Edward Wood, 1959
Avisa-me quando eu puder depositar o meu voto p
RODOLFO RIBEIRO

24-05-2006 - 12:04:43 AM

Parabens. Somos da freguesia de Freitas, do concelho de FAFE, TIVEMOS O CONHECIMENTO DA VOSSA PÁGINA NO "JN". ASSIM A DEMOCRACIA É
BONITA. ATÉ 1 PRÓXIMO.
Jose Tavares

23-05-2006 - 06:10:18 PM

Parabens.Gostei imenso da reportagem no JN e fiquei encantado com a vossa página na Net.Vocês são um excelente exemplo para todos.Continuem
sempre assim.
Jorge de Pina Ribeiro

23-05-2006 - 11:44:37 AM

caros amigos, mais uma vez deixo aqui uma mensagem de agrado com o vosso trabalho que tem vindo a ser realizado em real, para Pedro pina e
Paulo lemos um abraço.Jorge de pina ribeiro.
dep/pcp

23-05-2006 - 11:36:09 AM

Que continuem o vosso excelente trabalho junto da população de Real. Estão ser a ser um exemplo para muitos.
António L Oliveira

22-05-2006 - 09:21:43 PM

Gostei muito na sequência da notícia do JN. Chamo a vossa atenção para o DL 46/94, de 22/02, sobre captações, descargas de água poluída, e todas
as outras utilizações de domínio hídrico. Ver artigos 85 e 88 (salvo erro) com atribuição de competências às Autarquias - quase nenhuma sabe.
Mário Carrinho

22-05-2006 - 08:52:30 PM

Através do JN de hoje tomei contacto convosco hoje e fiquei devèras bem impressionado com a vossa iniciativa e qualidade do trabalho
desenvolvido. Esperemos que o vosso saber e o vosso esforço se traduzam no bem estar do vosso povo como, aliás, é lema da CDU
José da Silva Maurício

22-05-2006 - 03:38:16 PM

Parabéns de um Social Democrata. Estais a fazer o que devia ser normalidade da Social Democracia. Mas muitos destes, actualmente, fecham-se em
Gabinetes!!! PS: Soube de vocês através da notícia "Eleitos da CDU fazem história na aldeia de Real" in
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http://jn.sapo.pt/2006/05/22/centro/eleitos_cdu_fazem_historia_aldeia_re.html PROPOSTA: Ensinem Inglês às pessoas daí. Porquê? Aqui vai.
"Vamos acabar com a Língua Portuguesa para salvar Portugal"!! Ora confirma. “Os ESPANHÓIS
josé maria dias de Melo

22-05-2006 - 03:25:06 PM

Amigos, parabéns pelo v/ trabalho. Que belo exemplo estão dando a toda esta escumalha de políticos profissionais e apredizes de
feiticeiro.FORÇA...e muitas felicidades.
aires santos

22-05-2006 - 01:21:47 PM

Parabéns pelo trabalho desenvolvido,primando sempre pela causa pública.Para a revolução cultural podem contar comigo.Até breve o o pintor AIRES
SANTOS
carlos alves

22-05-2006 - 11:50:34 AM

camaradas parabens pelo vosso trabalho.Eu sou presidente da j f de vilar de mouros eleito pela c d u em 1989 e fiquei orgulhoso de voces quando li
hoje o noticias continuem merecem um grande aplauso e assim que se vai mudando a sociedade
Carlos Albuquerque

09-04-2006 - 09:05:30 AM

Olá! Antes de mais felicitações pelo vosso grande trabalho os meus parabéns.
Maria Ferreira

22-03-2006 - 02:20:10 PM

Os meus agradecimentos, finalmente as Juntas de Freguesia iniciam da melhor maneira, no meu entender, a sua participação no mundo novo da
comunicação. Sinceros votos para que o vosso trabalho de ajuda à população carenciada, sem transportes públicos e envelhecida, faça renascer os
melhores tempos do antigamente. Obrigada, muito obrigada.
Jorge de Pina Ribeiro

31-01-2006 - 04:04:26 PM

É bom vêr e sentir, que Real tem pessoas jovens com espirito construtivo,viradas para o futuro com muita ambição.FORÇA CAMARADAS.
Ana Morais Sarmento

30-01-2006 - 09:58:53 PM

Gostei. Sou de Real e vivo em Portimão e, além disso, sou da CDU. Saudações militantes a todos os nossos. Força, estou convosco.
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