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AVÓS RESIDEM PERTO E ESTÃO SEMPRE PRESENTES 

El Mansa  e  Ruí contam com 
a aluda dcs pais, que residem 
perto e estão sempre disponi-
veis epreseiates. "É muito 
bom para o Antonio ter os 
avós por perto e para eles tam-
bém é bom poderem acompa-
nhar o crescimento e o desen-

 

volvímento do neto", conta 
Mansa Maridalho, adiantando 
que o marido "também está 
sempre por perto, embora a 
trabalhar no campo". Movem 
estudou em Portalegre e tra-
balha na Câmara Municipal de 
Fronteira e 

BEBÉS PORTUGAL 
FRONTEIRA 

António 
já começa 
a interagir 
com os pais 
FELICIDADE O primeiro filho de Marisa 
Maridalho e Rui Azevedo foi planeado e desejado 
COMPORTAMENTO Bebé já vai dando noites 
mais sossegadas. "É urna delicia", diz a mãe 
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ISABEL JORDÃO 

nascimento de António 
Maria, no dia 3 de maio, 
em Évora, veio alterar 

por completo a vida da família, 
passando a ser o centro de todas 
as atenções. O bebé é o primeiro 
filho de Marisa Maridalho, de 28 
anos, designer 
de comunica-
ção, e de Rui 
Azevedo, 31 
anos, agricul-
tor, que vivem no concelho 
alentejano de Fronteira. 

"Foi um filho planeado e mui-
to desejado", contou ao CM Ma 
risa Maridalho, revelando que o 
casal deseja ter outro filho, "da-
qui a uns anitos, para a família 
ficar completa". Mas agora a  

prioridade é o António Maria. 
"O tempo passa rápido, por 

isso temos de aproveitar o mo-
mento presente e desfrutar das 
alegrias que .o António Maria 
nos está a dar todos os dias", diz 
a jovem mãe, revelando que o 
bebé é "muito sossegadinho. É 

uma delícia, 
porta-se mui-
to bem, não 
posso quei-
xar-me, e co-

meça a interagir connosco". 
Com pouco mais de três me-

ses, o António Maria "gosta 
muito de andar ao colo. Quer 
andar levantado, a ver tudo o 
que está a acontecerá sua volta 
e reagindo aos estímulos que vai 
recebendo", adianta Marisa 
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Maridalho. As noites começam 
a ser mais descansadas para to-
dos: "Acorda quando tem fome 
e logo a seguir deixa -se dor-
mir", explica a mãe, acliantan - 
dogue depois de mamar, o bebé 
fica sonolento. "Damos- lhe um 
bocadinho de colinho, assim 
bem aconchegado a nós, e de-
pois é que o colocamos na cami - 
nha. Ele nem dá conta e fica 
logo a dormir." e 

; GOSTA D E ANDAR 
AO COLO. "QU ER ANDAR 
LEVANTADO A VER TUDO" 

António Maria ao colo da mãe, Marisa, perante o olhar atento do pai, Rui. O menino começa a interagir com os pais 

BOTICAS 

Enxoval do Bebé de1000 euros 
para aliviar encargos dos pais 

A Camara Municipal de Boti-
cas ajuda as famílias com filhos. 
O Enxoval do Bebé, no valor de 
mil euros para cada bebé, visa 
aliviar os encargos dos pais com 
os recém-nascidos, incentivar 
os casais naturais ou residentes 
no concelho a lerem mais filhos 
e a fixar população. 

Cada um dos bebés usufrui  

ainda de um apoio complemen-
tar mensal, como valor máximo 
de cinquenta euros, até comple-
tar os três anos de idade. 

Além do Enxoval do Bebé, a 
autarquia também oferece os 
manuais escolares e livros de 
atividades, suporta os custos 
inerentes à alimentação e trans-
porte das crianças. e 
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Pais com os filhos receberam apoios à natalidade 

AGOSTO 

Nascimentos 
dão esperança 

O mês de agosto tem tido 
nascimentos em vários conce-
lhos do 1 nterior, os quais dão es-
perança num futuro mais jovem 
nas regiões desertificadas. Na 
última semana nasceram bebés 
nos concelhos de Vila Velha de 
Ródão, Proença-a-Nova, Al-
coutim, Arronches, Fronteira, 
Marvão e Sernancelhe. 


