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Três homens detidos
durante assalto a residência
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A GNR deteve três indivíduos, residentes no Entroncamento, enquanto assaltavam uma habitação na freguesia de Almagreira. Estão indiciados por
outros furtos em residências nos concelhos de Pombal, Ansião, Coimbra, Tomar e Ourém. Um dos suspeitos ficou em prisão domiciliária. Página 12
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Festival de Verão de 22 a 24 de Julho

Ti Milha traz artistas
internacionais à Ilha
Entre 22 e 24 de Julho,
actuam no Parque de Merendas da Ilha os franceses Hypnolove, os são-tomenses África Negra e o
projecto
luso-angolano
Throes+The Shine. A organização anunciou ainda os
nacionais Baleia Baleia Baleia, Motherflutters, Omiri,
Inês Apenas e Yazukee, numa programação mais ambiciosa do que em edições
anteriores, avança o director do Ti Milha.
“Procurámos regressar
mais fortes e internacionalizámo-nos. Apostámos um
bocadinho mais no cartaz,
tanto em termos de bandas
como de actividades que
compõem o programa”, explica à agência Lusa David
Gomes.
A organização assume
“alguma ansiedade e expectativa” nesta edição:
“Dois anos depois, há um
misto de nostalgia, alegria
e algum receio. Mas acima
de tudo uma grande vontade e felicidade por proporcionarmos aquilo que
é o Ti Milha”, sublinha.
O Ti Milha apresenta-se
como sendo “mais do que
um festival de Verão”, porque reflecte “a identidade
da Ilha”, um contexto com
“pessoas muito comunitárias, espírito comunicativo, grande entreajuda e
muito festivas”.
“Tudo isso está muito
explícito no espírito que
se vive no evento. Embora seja um festival pequeno, não queremos que seja apenas música, mas que

dê mais do que isso às pessoas, que seja uma experiência diferente”, conta o
organizador.
A paisagem definida pelas árvores, relva e lago do
parque de merendas também contribui para o espírito que se vive no festival, em que a organização
-- Associação Recreativa e
Cultural de Promocão Social (ARCUPS) - procura
cruzar a realidade local,
mais rural, com propostas culturais que surgem
de fora.
“Tentamos fazer algo diferente e desafiar a comunidade de cá, com o que
há no mundo, o que é inovador, aquilo com que nos
identificamos”,
justifica
David Gomes, considerando que a fórmula tem resultado.
“As pessoas sentem-se
identificadas”, diz, registando o crescimento ano
após ano. “Temos criado
algum burburinho e as
pessoas já reconhecem o
festival”, nota o organizador, lembrando que, na edição anterior, juntaram-se
na aldeia da Ilha cerca de
três mil espectadores.
A dois meses e meio de
mais uma edição, David Gomes espera novo passo em
frente para o Ti Milha. “A
ambição não é tornarmonos, no curto prazo, num
mega festival. Mas gostávamos de ser uma referência
regional. Queremos pôr a
Ilha no mapa e darmo-nos
a conhecer ao mundo”,
concluiu.

Turma A da EB1 do Travasso também foi premiada,
na categoria de texto original

Alunos da Machada
protagonistas de
“Uma Aventura Literária”
Cinco alunos do 1º e 2º
anos da Escola Básica da
Machada (Turma A), na freguesia da Pelariga, foram
distinguidos com o 2º prémio (ex-aequo) na categoria de Desenho, no âmbito do concurso nacional
“Uma Aventura…Literária
2022”. Os trabalhos foram
enviados separadamente,
mas o júri acabou por premiá-los colectivamente pela qualidade do conjunto.
Os trabalhos de José Luís,
Lourenço Marques, Matias
Bruno, Salvador Vieira e
Tomás Silva estiveram entre os 12.798 apresentados
por alunos de todo o país,
de diferentes níveis de ensino, distribuídos por seis
modalidades: texto original, recomendação de leitura, crítica, desenho, olimpíadas da História e teatro
na rádio.
Inspirados no livro “A
Joaninha Vaidosa”, de Ana
Maria Magalhães e Isabel
Alçada (um dos propostos
no regulamento), os alunos
foram incitados a criar um
desenho que ilustrasse um
momento do livro escolhido, e o resultado não podia
ter sido melhor.
Orgulhosa do mérito alcançado, a professora Florbela de Oliveira diz que
quando lançou o desafio,

●●Tomás Silva, Lourenço Marques, José Luís, Salvador Vieira e Matias Bruno

este foi “imediatamente
aceite por toda a turma”,
resultando em “criatividade, dedicação e empenho”
de todos. “O segundo prémio, de entre um universo
de milhares de trabalhos

enviados, é todo mérito dos
alunos”, evidencia Florbela
de Oliveira. “É um privilégio ser sua professora”, afirma, com a voz embargada
pela emoção.
Também a Turma A, do

1º e 2º anos, da EB1 do Travasso (Agrupamento de Escolas Gualdim Pais), foi distinguida com o 1.° prémio
na categoria de texto original. Cátia Sousa é a professora da turma.

Iniciativa partiu do médico e enfermeiras que fazem colheitas no Outeiro da Ranha
Actividade d’Os Amigos do Arunca

Batalha contra
as espécies invasoras
Os Amigos do Arunca organizam, de 21 a 29 deste
mês, a Semana das Espécies Invasoras (SEI) 2022
e, para isso, desafiaram todas as Juntas de Freguesia
do concelho a juntarem-se
ao grupo nesta acção.
A SEI 2022 estende-se
a todo o território português e espanhol e, ao longo daqueles dias, são desenvolvidas
actividades
sobre a temática das espécies exóticas invasoras. A participação na SEI
2022 está aberta a todo o
tipo de entidades: escolas,
ONG’s, associações, municípios, clubes desportivos, grupos de investigação, entre outros, podendo a actividade proposta
ser submetida em https://
air t able.com/shrcBAab QH2wrQsnx, ou consultar
aquelas que estão já a ser

organizadas pelas mais diversas entidades visitando:
https://www.speco.
pt/.../semana-sobre-especies-invasoras...
Os que pretenderem
o apoio d’Os Amigos do
Arunca, quer na organização ou na divulgação das
suas iniciativas, basta enviar emmail para amigosdoarunca@gmail.com ou
através de mensagem para
a página de Facebook do
grupo: https://www.facebook.com/Os-Amigos-Do
-Arunca-100970938713181
Para informações sobre a lista em vigor das
espécies exóticas invasoras, os interessados podem aceder a https://invasoras.pt/.../nova-legisla%C3%A7%C3%A3o-em...
ou através de https://dre.
p t /d re/d e t a l h e/d e c re t o
-lei/92-2019-123025739.

Profissionais do Serviço de Sangue oferecem
bens ao centro de acolhimento da APEPI
Os profissionais do Serviço de Sangue e Medicina
Transfusional (SSMT) do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)
não ficaram indiferentes
ao trabalho desenvolvido
pela Associação de Pais e
Educadores para a Infância
(APEPI) e uniram-se numa
acção destinada a apoiar
o centro de acolhimento “A Magia dos Afectos”,
uma das múltiplas respostas sociais deste projecto,
destinada ao acolhimento urgente e transitório de
crianças em situação de
perigo, provenientes do
distrito de Leiria. Conta
com capacidade para acolher 15 crianças, com idades compreendidas entre
os 0 e os 12 anos de idade.
“Tomámos conhecimento da existência desta associação, no decorrer de
uma das brigadas efectuadas em Outeiro da Ranha,

●●Representantes da Associação de Dadores de Sangue, da APEPI e
do SSMT

pelo presidente da Associação de Dadores de Sangue de Outeiro da Ranha,
Dr. Nuno Elias”, explica o
médico Mário Gama, res-

ponsável por aquele serviço. “E porque doar faz bem
ao coração, além de colhermos sangue para salvar vidas, podemos ser so-

lidários e generosos com
outro tipo iniciativas, que
contribuam para ganhos
em sorrisos, em alegria, felicidade, conforto e bem
-estar de todos”, acrescenta Mário Gama.
Juntamente com as enfermeiras Clara Pina e Isabel Dinis, pôs em marcha
a acção “Doar faz bem ao
Coração”,
recolhendo,
junto dos colaboradores
do SSMT, um conjunto de
bens em função das necessidades apontadas por Sofia Seabra, da APEPI.
A entrega dos donativos decorreu no passado
domingo, dia 15, e ao centro de acolhimento foram
entregues bens alimentares, artigos de higiene para
bebés, crianças e adultos,
artigos de vestuário para
crianças dos 0 aos 12 anos,
roupa para mulheres grávidas, brinquedos, livros,
cadernos e lápis.
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Em Junho chega a primeira investigadora que vem do Brasil e fica por um ano

Primeiro laboratório internacional
de envelhecimento
do país instala-se em Pombal
O concelho de Pombal vai
acolher o primeiro laboratório internacional de envelhecimento do país, numa
cooperação entre o município, a Associação Nacional
de Gerontologia Social (ANGES) e o Instituto Politécnico de Leiria (IPL). O anúncio
foi feito pelo presidente da
Câmara Municipal, durante a apresentação pública
do Ageing Congress, que se
realiza entre os dias 26 e 28
de Maio, no Teatro-Cine de
Pombal.
“Vamos ter em Pombal
um laboratório da temática do envelhecimento activo, saudável e feliz”, que vai
“contribuir para aumentar a
massa crítica no território e
beneficiar as instituições sociais”, revelou Pedro Pimpão.
O auto de consignação da
instalação deste laboratório
internacional de envelhecimento é assinado no dia 27
de Maio, pelas 17h30, no âmbito do Ageing Congress.
“Este laboratório estará
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●●Pedro Pimpão e Ricardo Pocinho na apresentação do projecto

imbuído das melhores práticas científicas, mas com elevado envolvimento com o
território”, salientou o presidente da ANGES, convicto de que “a ciência serve de
muito pouco se não for partilhada com quem trabalha”
nas respectivas áreas.
“Vimos para estar ao serviço daqueles que já estão
no território e com a intenção muito clara de trazer
inovação e ajuda”, continuou Ricardo Pocinho, revelando que a primeira investigadora vem já no próximo mês de Junho por um
período de um ano, sendo
oriunda da Universidade do
Rio de Janeiro (Brasil).

Além dos investigadores,
este laboratório terá “um
conjunto de profissionais
que estarão ao serviço das
organizações sociais”, nomeadamente uma neuropsicóloga, uma gerontóloga,
uma técnica de serviço social e uma profissional de
ciências da educação.
Portanto, este laboratório “também trará ao território alguma riqueza”, uma
vez que “são pessoas que
vêm morar para Pombal,
são postos de trabalho que
se podem criar e são oportunidades de trazer ciência
e tecnologia para Pombal”.
Por outro lado, este laboratório vem “reforçar o Nú-

cleo de Formação [de Pombal] do IPL”, proporcionando “bolsas de trabalho, de
ajuda e de estímulo ao emprego” aos formandos dos
cursos de intervenção comunitária e gerontologia.
“As múltiplas actividades que vamos desenvolver
com o Município de Pombal e outros parceiros nacionais e internacionais vão
trazer ao território uma nova forma de olhar, pensar e
intervir no envelhecimento”, adiantou Ricardo Pocinho.
“Este protocolo vai, de
facto, permitir desenvolver
várias iniciativas no âmbito
da promoção de boas práticas do envelhecimento activo, saudável e feliz”, afirmou Pedro Pimpão, destacando a “importância de
associar a academia e o conhecimento científico ao
trabalho desenvolvido no
dia-a-dia” das instituições
sociais, que “vão ter muitos
desafios a curto prazo”.

Congresso
junta meia centena
de oradores
de seis países
Pombal vai ser palco, nos
dias 26 e 27 de Maio, do
“maior congresso sobre envelhecimento que acontece em Portugal”. Falamos
do Ageing Congress que vai
juntar mais de 50 oradores
de seis países diferentes, os
quais vão abordar o tema
“Envelhecer num mundo
envelhecido”.
“Este é o maior congresso sobre envelhecimento que acontece em Portugal”, tanto que “em dois dias
reunimos mais 50 oradores de seis de nacionalidades (Equador, Brasil, Cabo
Verde, Espanha, Portugal e
França)”, que vão intervir
em “36 painéis principais e
14 em comunicações livres”.
A organização do congresso envolve 52 instituições e organizações, totalizando “mais de 300 pessoas”, adiantou Ricardo Po-

cinho, frisando que serão
abordadas “práticas muito importantes, que fogem
muito do âmbito da saúde”
e direccionam-se mais para
o “envelhecimento do ponto de vista social”. O Ageing
Congress termina com a
I Convenção Nacional de
Boas-Práticas
Institucionais, que acontece a 28 de
Maio, onde várias instituições vão apresentar projectos de mérito e eficácia reconhecida.
Para o presidente da autarquia, o congresso vai
dotar as pessoas ligadas às
instituições, mas também
a comunidade em geral de
“mais ferramentas e conhecimentos” para enfrentarem o envelhecimento “como um desafio positivo”.
“Queremos que o nosso
concelho e a região assumam este desafio de melhoria das condições de vida
para envelhecermos com
mais qualidade”, concluiu
Pedro Pimpão.
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Já foi inaugurada a primeira fase que liga o Açude à Ranha de Baixo

Pombal quer alargar passadiços
do corredor ribeirinho do Arunca
até Albergaria dos Doze
Carina Gonçalves
O Município quer alargar
o corredor ribeirinho do
Arunca até à nascente do
rio, em Albergaria do Doze,
anunciou o presidente da
autarquia durante a inauguração da primeira fase
desta obra, que aconteceu
na manhã do passado dia 7
de Maio. Para já o percurso
pedonal liga a zona de lazer
do Açude (na periferia da
cidade) até perto da localidade de Ranha de Baixo, na
freguesia de Pombal, numa
extensão superior a quatro
quilómetros, que representou um investimento municipal de perto de 700 mil
euros.
“Temos já o compromisso de prolongarmos este corredor ribeirinho até
à nascente, em Albergaria
dos Doze”, revelou Pedro
Pimpão, sublinhando que
“o próximo passo é prolongarmos o corredor ribeirinho até Vermoil e depois
até à nascente, em Albergaria dos Doze”.
“Numa fase posterior

●●A visita inaugural contou com um momento musical

queremos também levar este corredor ribeirinho para
norte, até Almagreira”, afirmou ainda o autarca, convicto de que “quanto mais
extensão de percurso tivermos identificado mais pes-

soas poderão usufruir deste investimento”, que alia “a
saúde e a natureza”.
Pedro Pimpão destacou
ainda o “grau de importância [destes projectos] para o território”, que “a par-

tir de hoje ganha mais vigilantes da natureza”, porque
“mais pessoas vão passar
mais tempo junto do rio” e,
“naturalmente, vão estar ao
nosso lado na conservação
do rio”, o que “é muito po-

sitivo”.
O corredor ribeirinho do
rio Arunca “é uma reabilitação que do ponto de vista
turístico valoriza o território”, permitindo “também
a acessibilidade dos agri-

cultores às suas propriedades”, afirmou o secretário
de Estado da Conservação
da Natureza e Florestas, informando que há “linhas
de financiamento para os
prolongamentos que a Câmara de Pombal pretende
fazer”.
“No âmbito do fundo
ambiental temos vindo a
apoiar candidaturas neste sentido e a Câmara de
Pombal também poderá, com certeza, protocolar connosco algum nível
de apoio para a ampliação
que pretende fazer”, adiantou João Paulo Catarino.
De salientar que o Corredor Ribeirinho do Rio
Arunca representou um investimento municipal de
684.993 euros. A intervenção consistiu no desenvolvimento de um percurso
pedonal com uma extensão de 4.100 metros, que
terá “diversas valências”,
podendo ser um acesso pedonal às propriedades agrícolas, um circuito de manutenção para a população
e um percurso clicável.

As intervenções previstas contemplam a “reabilitação dos rios Arunca e Anços, bem como a limpeza do Ourão”

Município prepara plano para reabilitar linhas de água
O Município de Pombal
pretende lançar um plano
estratégico para reabilitar
os rios e ribeiras do concelho, revelou o presidente da
autarquia.
“Queremos lançar o PERLA (Plano Estratégico de
Reabilitação das Linhas de
Água) para reabilitar rios

como este”, anunciou Pedro Pimpão na cerimónia
de inauguração do Corredor Ribeirinho do Rio
Arunca.
As intervenções previstas
contemplam a “reabilitação
dos rios Arunca e Anços,
bem como a limpeza do Ourão”, referiu o autarca, es-

CARTOON POR ANÍBAL CARDONA

perando que o “Portugal
2030 tenha financiamento
para nos ajudar a concretizar as intervenções nestas
linhas de água”.
“Provavelmente
não
precisarão de esperar pelo Portugal 2030”, porque
“eventualmente ainda iremos abrir alguns avisos on-

de a Câmara Municipal de
Pombal poderá candidatar
essas intervenções”, informou o secretário de Estado
da Conservação da Natureza e Florestas.
“Agora temos vários instrumentos financeiros, como o REACT e até o PRR,
que têm fundos específi-

cos para estas intervenções
com taxas de financiamento a 100%”, adiantou João
Paulo Catarino, convicto
de que um ou outro “pode
ajudar imenso nessas intervenções”.
O governante salientou
ainda que a “requalificação dos rios é um objectivo

e uma ambição” do Governo, tanto que “desde 2017
temos a decorrer um projecto que já intervencionou
mais de 1.400 quilómetros
de rios e ribeiras por este
país fora, com métodos de
engenharia natural”, num
“investimento de muitos
milhões de euros”.

pub:
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Responsáveis já fizeram uma visita técnica
ao concelho

Património
do concelho pode
ser integrado na
programação cultural
do INATEL
O património de Pombal
pode vir a ser integrado na
programação a nível nacional da Fundação INATEL,
contribuindo para o desenvolvimento turístico do território. A revelação foi feita
pelo presidente da Câmara
Municipal, na última reunião de executivo, realizada
a 12 de Maio.
“No dia 5 de Maio realizou-se uma visita técnica do
INATEL ao concelho”, informou Pedro Pimpão, considerando que “esta visita foi
muito relevante”, porque
“tem como objectivo integrar a nossa oferta turística
nas programações do INATEL, nomeadamente nas
componentes de turismo de
natureza e de turismo histórico-cultural”.
“Esta visita é muito im-

portante”, porque permite
“alargar programação normal que inclui o Mosteiro da
Batalha, o Santuário de Fátima, o Mosteiro de Alcobaça
e Óbidos”.
Por outro lado, possibilita a Pombal “afirmar o nosso concelho também nesta oferta regional”, o que é
“realmente um marco muito importante do ponto de
vista do desenvolvimento
turístico e de atracção ao
território”.
De visita ao concelho estiveram “os responsáveis a nível nacional pela programação cultural do INATEL”, informou o autarca, salientando que o processo “está bem
encaminhado no sentido de
termos também Pombal
nos programas nacionais do
INATEL”.

Nova produção do TAP estreia este sábado

“A minha cabeça”
dá um espectáculo
de teatro
“quem mora n’ A MINHA
CABEÇA” é o título da nova produção teatral que o
Teatro Amador de Pombal
(TAP) apresenta ao público
este sábado, dia 21, pelas
21h30, em Pombal, no Teatro-Cine.
A encenação é de Luís
Catarro e conta com as interpretações de Catarina
Ribeiro, Kari Guergous e
Pedro Almeida. “Se acham
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que a vossa cabeça dá um
filme, “A MINHA CABEÇA”
dá um espectáculo de teatro”. Os figurinos e assistência de encenação têm
assinatura de Ana Gameiro, o desenho de luz é de
João Alegrete e a fotografia é de Frederico Martins.
A nova peça do TAP conta
com os apoios do Município e Junta de Freguesia de
Pombal.

Quatro pedidos totalizam uma área superior a 500 hectares

Autarquia dá “parecer
favorável condicionado”
a explorações mineiras
A Câmara Municipal de
Pombal deu “parecer favorável condicionado” a quatro pedidos de explorações
de minérios, sitos na região
de Alitém e nas freguesias
de Vila Cã, Pelariga e Redinha, que totalizam uma
área superior a 500 hectares. O presidente da autarquia justificou a decisão pelo facto de haver “enquadramento no PDM [Plano
Director Municipal]” para
exploração mineira naquelas áreas. Os vereadores do
PS entendem que estas concessões comprometem a
aposta no turismo.
Na última reunião de Câmara Municipal, realizada
a 12 de Maio, o executivo
apreciou quatro pedidos
para exploração de depósitos minerais, dos quais três
foram apresentados pela
empresa Sabril – Sociedade
de Areias e Britas. O outro
pedido foi atribuído à empresa Corbário – Minerais
Industriais.
A maior área de direitos
de concessão foi atribuída
à empresa Corbário, que
viu aprovado o “parecer favorável condicionado” para
uma área de cerca de 301,7
hectares, denominada de
“Pelariga” e localizada nas
freguesias de Redinha e Pelariga. Nesta “área cabem
287 campos de futebol”, ou
seja, terá “um impacto chocante”, alertou o vereador
Luís Simões (PS).
Por sua vez, a empresa Sabril terá o “parecer favorável condicionado” para explorar depósitos minerais
em perto de 200 hectares.
Com 105,6 hectares, a área
designada por “Eguins” é a
mais significativa, situandose na União de Freguesias
de Santiago e São Simão de

Litém e Albergaria dos Doze. Aqui, a empresa pretende explorar depósitos minerais de caulino, numa área
definida em três blocos distintos, tendo os blocos 1, 2, e
3, respectivamente, uma extensão de 46,2 hectares, 33
hectares e 26,4 hectares.
Já na área denominada
“Cartaria”, a Sabril tenciona
explorar depósitos minerais
de quartzo e caulino. Neste
caso, a empresa apresentou
um pedido para prospecção
e pesquisa numa área inicial
de 318,43 hectares, a qual foi
reduzida posteriormente a
80,72 hectares.
Finalmente, para a área
designada “Santiais 1”, localizada na freguesia de Vila
Cã, foi apresentado um pedido de exploração mineral
de caulino para uma área de
49,20 hectares, mas a proposta não vai além dos 12,81
hectares.
EXPLORAÇÕES
MINEIRAS
OU TURISMO
Os vereadores do PS votaram contra a atribuição
destes direitos de exploração mineira por entenderem
que estas concessões não se
coadunam com a estratégia
de apostar no turismo.
“Na minha perspectiva, o
Município de Pombal vai ter
de definir a estratégia para o
futuro relativamente à vertente turística”, com vista
a “determinar o caminho”,
entende Luís Simões, defen-

dendo que esta decisão justifica-se se a opção “for transformar Pombal numa exploração mineira”.
“Para mim, o caminho devia ser efectivamente a valorização do património natural, quer da nossa serra, quer
das nossas aldeias”, o qual
“me parece que é a vontade
das populações”, continuou,
assinalando que “temos um
património natural excelente”, que é “preciso valorizar”.
Neste sentido, “não posso
votar favoravelmente [esta
proposta], mesmo desta forma condicionada”, referiu o
eleito pelo PS, salientando
que “até hoje não consigo
perceber o benefício destas
explorações para o concelho
e para as populações”. Por
outro lado, “as empresas sabem bem onde podem fazer
as explorações, mas depois
fazem numa área superior,
o que é censurável”, denunciou.
Já a vereadora Odete Alves considera que “a questão aqui é de opção política”, porque “efectivamente
a lei permite estes pareceres
condicionados e estes direitos de concessão”. É preciso
definir “se queremos apostar no turismo ou queremos ser conhecidos por ser
um concelho de exploração
mineira”, afirmou a socialista, alegando que ao “aprovar isto de forma isolada
não estamos a definir uma
estratégia”.
“É certo que não pode-

mos proibir a exploração
mineira no nosso concelho,
mas temos de encontrar
um ponto de equilíbrio entre esta actividade económica em concreto e o bem
-estar das populações”, que
“têm sido muito lesadas
com estas explorações”.
“Sinto que ao permitir estas explorações estamos,
de certa forma, a comprometer a aposta no turismo
no nosso concelho”, que
tem “um potencial enorme em termos turísticos”,
adiantou.
“Compreendo a vossa
opinião e partilho da preocupação das explorações
não colocarem em causa ou
colocarem o mínimo possível em causa o impacto visual e a aposta no turismo
de natureza”, afirmou o
presidente da autarquia.
Todavia, “para estes pedidos de exploração há enquadramento no PDM, que
do ponto de vista técnico
e político é orientador do
desenvolvimento do nosso
concelho”, esclareceu Pedro Pimpão, frisando que,
“por isso, não podemos dizer que não há estratégia”.
Por outro lado, o autarca
reconheceu que “às vezes
as empresas exploram para
além das áreas previstas”,
pelo que “temos de reforçar
os mecanismos de fiscalização” e ter em conta “no futuro o binómio ambiente-economia, natureza-desenvolvimento económico”.

Investimento global superior a 867 mil euros

Pombal vai melhorar
Paços do Concelho
e edifício de serviços técnicos
A Câmara Municipal de
Pombal vai investir mais de
867 mil euros na beneficiação dos Paços do Concelho
e do edifício dos serviços
técnicos, de forma a melhorar a eficiência energética. A
abertura de ambos os procedimentos foi aprovada na
última reunião de executivo, realizada a 12 de Maio.
A maior tranche deste investimento vai para a beneficiação do edifício dos Paços do Concelho, cujo investimento ascende a 697 mil
euros (acrescido de IVA) e a
obra tem um prazo de execução de 270 dias.
A empreitada consiste na
melhoria da eficiência energética do edifício dos Paços do Concelho, que está

instalado num antigo convento. Para isso, prevê-se a
adopção de “uma estratégia
pouco intrusiva e criteriosa”, que permita “alcançar o
fim desejado com o mínimo
de impacto”, “melhorando
a qualidade arquitectónica
do edifício”, refere a proposta aprovada em reunião de
executivo.
Por outro lado, a obra tem
o intuito de “restituir o edifício à sua imagem original”, através de “linguagem
e soluções contemporâneas
conjugadas com a linguagem tradicional do conjunto patrimonial”.
Desta forma, a intervenção prevê o encerramento
do antigo claustro com nova cobertura plana, a subs-

tituição da generalidade
dos vãos exteriores e o isolamento inferior da generalidade cobertura. Tudo isto
será feito com o cuidado de
“minimizar a demolição/ alteração”, de forma a “reduzir o impacto das obras” no
normal funcionamento do
edifício.
Já a beneficiação do edifício dos serviços técnicos
para implementação das
medidas de melhoria da
eficiência energética representa um investimento de
170.300 euros (mais IVA).
Esta intervenção pressupõe
uma solução para reduzir
o consumo dos principais
consumidores de energia,
que são a climatização e a
iluminação.
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Certame encerra programação de Maio Mês do Marquês

Dias 28 e 29 de Maio

Festival Pombalino,
uma viagem pela cultura
da época barroca
O Festival Pombalino vai
transportar os visitantes
até ao século XVIII, durante o fim-de-semana de 28 e
29 de Maio, proporcionando-lhes uma verdadeira viagem no tempo com música, dança, tasquinhas e um
mercado setecentista. Tudo isto acontece nas ruas da
zona histórica da cidade de
Pombal, onde será provável cruzar-se com “personagens da época barroca ligadas à educação”.
A programação de Maio
Mês do Marquês já está na
recta final, mas nem por
isso deixa de valer a pena.
Depois de visitas performativas ao Museu Marquês de
Pombal, um seminário internacional sobre o “Marquês” e um sarau cultural
do século XVIII, a proposta é para “recuar no tempo” através do Festival Pombalino, que vai permitir “os
pombalenses e visitantes viver um fim-de-semana num
ambiente de época barroca”, referiu a directora do
Museu Marquês de Pombal.
“O Festival Pombalino é
PUB

●●Ricardo Oliveira, Gina Domingues, Pedro Pimpão, Cidália Botas e
José Eduardo apresentaram o festival

um evento cultural de recriação histórica em que
pretendemos recriar momentos da época barroca”,
explicou Cidália Botas, convidando todos a percorrerem o “mercado setecentista, na Praça Marquês de
Pombal, com artesanato,
tasquinhas e diversa animação pombalina de cariz popular e erudita”.
Naquele espaço da cidade, mas também nas ruas da
zona histórica, é ainda possível assistir a “visitas encenadas, recriação de retratos
do quotidiano pombalino,
teatro, música, dança, concertos de música barroca…”.
Paralelamente, aconte-

ce o Festival de Estátuas Vivas Barrocas que, nas tardes de sábado e domingo,
vai recriar “13 personagens
da época barroca ligadas à
reforma pombalina da educação, assinalando também
os 250 anos da Universidade de Coimbra”.
De salientar que Maio
Mês do Marquês é um evento que tem o intuito de assinalar “três grandes datas”: o
nascimento e morte do Marquês de Pombal, que se comemoram nos dias 13 e 8,
respectivamente, mas também o Dia Internacional dos
Museus (dia 18).
Desta forma, a programação propunha “valorizar e

recordar a figura, a obra e a
época de Marquês de Pombal”, cuja figura “é uma peça
fulcral na estratégia de promoção turística do nosso
território”, referiu a vereadora Gina Domingues, frisando que já passaram “240
anos da morte do Marquês
de Pombal”. Estamos perante um “programa diversificado que tem tanto de
cariz cultural como de erudito”, destacou o presidente da Câmara Municipal, salientando que o objectivo
desta iniciativa é que “mais
pessoas fiquem a conhecer mais coisas sobre Marquês de Pombal”, que encara como sendo “indiscutivelmente a figura maior da
nossa história colectiva”.
Pedro Pimpão sublinhou
ainda que as iniciativas propostas destinam-se a “várias gerações e vários públicos”, numa tentativa de “envolver a comunidade” num
evento que pretende acima
de tudo “valorizar esta figura histórica que marcou o
nosso concelho” e “deixou
marca”.

Graciano Ricardo
e Vânia Marisa
na Festa dos Matosos
A localidade de Matosos
(freguesia da Pelariga) está em festa nos dias 28 e
29 de Maio. No sábado, os
festejos iniciam às 18h00,
com a abertura do bar onde não vão faltar caracóis
para os apreciadores deste
petisco. Cerca das 20h00,
há febras e sardinhas e
uma hora e meia depois
tem início o baile com Graciano Ricardo.
No domingo, o grupo de
gaiteiros “Os Rambóias” dá
o pontapé de partida ao arraial, cerca das 09h30, e
por volta das 16h00 há recitação do terço junto das
alminhas, seguida de desfile de andor até à sede
da associação. Depois disso há distribuição de merendeiras, venda de bolos

e fogaças, antecedendo a
actuação do grupo de música popular e humorística
Samuel e Filipe. Por volta
das 20h00, há um convívio com febras e sardinhas,
antes do baile com Vânia
Marisa. Antes da festa terminar, há ainda sorteio
de rifas, marcado para as
23h00.

Dia 26 de Maio

Colheita de sangue
na Guia
O Instituto Português do
Sangue e da Transplantação
realiza no próximo dia 26
deste mês, quinta-feira, uma
colheita de sangue no salão

paroquial da Guia. A iniciativa decorre entre as 16h00
e as 20h00 e a organização,
a nível local, está a cargo do
padre Fernando Carvalho.
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PS abordou desafios ao associativismo neste período

Associações perderam
“interacção social”
com a pandemia
A pandemia deixou marcas no associativismo e no
papel que desempenha. A
ideia ficou patente em mais
um evento organizado pela concelhia do Partido Socialista (PS) de Pombal que,
no passado dia 6, se deslocou à Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva do
Louriçal para falar sobre os
desafios que se colocam às
associações neste período
pós-pandemia.
Coube a Nuno Gabriel Oliveira dar o pontapé de partida a estas “Conversas com
o PS”, assumindo o papel de
moderador, momentos antes de passar a palavra aos
dois dirigentes associativos
convidados: Raul Testa, da
Associação Asteriscos, e Catarina Durão, directora regional do Centro do Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ).
“O associativismo viveu,
em 2020/2021, por causa da
pandemia, um período particularmente difícil”, começou por dizer Nuno Gabriel
Oliveira. “As pessoas fecharam-se em casa por devido
às restrições da pandemia”,
colocando em causa a “socialização”, considerada a
matriz da “vida associativa”.
O socialista não tem dúvidas de que, nestes últimos
dois anos, se assistiu a uma
tendência para o isolamento, de tal modo que as pes-

Ode à
mediocridade

●●Catarina Durão, Nuno Gabriel Oliveira e Raul Testa

soas “desmaterializaram a
forma como se relacionam
umas com as outras”. Nuno
Gabriel desconhece se essa
será uma situação “para durar”, mas a verdade é que,
segundo referiu, ao meios
de comunicação à distância
têm vindo a ganhar espaço,
nomeadamente a internet,
contrariando aquilo que define a vida associativa, caracterizada pelo facto de “as
pessoas se encontrarem em
sítios de partilha”.
Nesta perspectiva, tem-se
assistido a uma “quebra desses laços que ligavam os associados”, num cenário que
poderá, até, ter começado
“antes da pandemia”, mas
que, neste período em concreto, “se agudizou enormemente”, frisou.

A estes reflexos da pandemia sobre a vida associativa,
Nuno Gabriel acrescentou
os efeitos da “crise económica”, que deixou os associados “menos disponíveis
para participar”. Uma realidade com impacto na sustentabilidade financeira das
colectividades, que sem o
apoio do tecido associativo
têm dificuldades em fazer
face às despesas correntes.
E foi precisamente dessas
dificuldades que Raul Testa
começou por falar, canalizando depois a intervenção
para a necessidade de as associações se reinventarem
para não perderem a “interacção social”, numa altura
em que ganha espaço a “interacção digital”. Raul Testa
não tem dúvidas de que este

é um “desafio grande” que
se coloca às direcções.
Por seu turno, Catarina
Durão recordou, de igual
modo, as dificuldades vividas no período da pandemia, mas aproveitou para
enaltecer o importante papel desempenhado pelas associações jovens, juntamente com as Juntas de Freguesias e Câmaras Municipais,
nos últimos dois anos.
Recorde-se que o evento
organizado pelo PS faz parte de um conjunto de iniciativas promovidas pela concelhia com o intuito de ouvir a população do concelho
sobre temas actuais e que
suscitem interesse às comunidades locais, na linha da
política de proximidade definida.

Autarquia disponível para alterar regime contratual

Vereador do PS recomenda
“verdadeiros contratos”
para trabalhadores
do Osso da Baleia
O vereador do PS recomendou à Câmara Municipal fazer “verdadeiros contratos de trabalho” aos colaboradores que irão prestar
serviço na cafetaria e aos
nadadores-salvadores da
Praia do Osso da Baleia. O
presidente da autarquia explicou que o procedimento
deste ano foi “exactamente
igual ao dos últimos anos”,
ainda assim mostrou disponibilidade para “alteração
do regime contratual”.
Na última reunião de
Câmara, realizada a 12 de
Maio, o vereador Luís Simões alertou para “a forma

PRIMEIRO ESTRANHA-SE,
DEPOIS ENTRANHA-SE

como estão a ser contratados os trabalhadores que
vão assegurar os serviços
na cafetaria e os nadadores-salvadores da Praia do
Osso da Baleia”, sublinhando que aquelas funções
“não são uma prestação de
serviços”.
“Não são os funcionários
da cafetaria que vão levar
as mesas e as cadeiras, nem
determinar o seu horário
de trabalho”, constatou o
socialista, salientando que
“as pessoas desempenham
funções de forma subordinada, não determinam o
seu horário de trabalho e é

a entidade laboral que lhes
dá os instrumentos de trabalho”.
“Portanto, estamos a falar de um contrato de trabalho e não de um contrato de prestação de serviços”, advertiu Luís Simões,
defendendo que “a Câmara
Municipal tem de ser exemplar na contratação das
pessoas”.
“Estamos perante tarefas
ocasionais e com uma duração limitada”, pelo que
a autarquia deve optar por
fazer “contratos de trabalho
a termo certo”, que “melhor
dignificam as pessoas”.

O presidente da autarquia esclareceu que o procedimento adoptado “foi
exactamente igual ao dos
últimos anos”, tendo como
objectivo “garantir que no
âmbito daquelas funções e
do ponto de vista remuneratório se torne aliciante
para os jovens”.
“Mas obviamente que poderemos articular com o
departamento de recursos
humanos a alteração do regime contratual”, afirmou
Pedro Pimpão, alertando
para “todos os constrangimentos que isso terá do
ponto de vista de atrasos”.

São várias as vezes que recordo dos tempos em que
andava na escola, das aulas de História e até mesmo,
já no secundário, das aulas de Português a analisar a
obra Mensagem de Fernando Pessoa, fascinada com a
grandeza de Portugal de outrora, mas questionava o
porquê de já não o ser. E esta questão permanece até
aos dias de hoje. Será que é fruto da nossa educação?
Analisando o que se passa ao nosso redor, diria que
em grosso modo sim.
Esta última semana que passou foi notícia que o Governo, depois de seis anos a negociar apenas à esquerda, abriu porta das negociações orçamentais à direita,
nomeadamente a Iniciativa Liberal e ao PSD-Madeira.
Uma das propostas em cima da mesa era a proposta de baixar o IRS no Orçamento de Estado 2022
(OE2022). Proposta essa onde se aplicaria uma única
taxa, de 14,5%, repto lançado pelo deputado Carlos
Guimarães Pinto na discussão na generalidade do
OE2022 no dia 22 de abril “O desafio que vos lanço
aqui é que nos unamos numa proposta não de uma
taxa única, mas de uma única taxa para todas as
pessoas cujo rendimento é inferior a metade do nosso
salário base”.
Assim, presume-se que a proposta assim reformulada seria aceite uma vez que havia a narrativa que a
proposta da taxa única era uma proposta para beneficiar os ricos, certo? Errado.
“De forma muito clara, naturalmente que rejeitamos
e rejeitamos o caminho dessa orientação” afirmou
o ministro das finanças, Fernando Medina, durante
uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças
no abito da discussão sobre o OE2022. Pois, segundo
Medina se se eliminar os cinco primeiros escalões de
IRS, significaria que no quinto, sexto, sétimo, oitavo e
nono (o OE2022 prevê o desdobramento dos escalões
para 9, tornando-se assim o país europeu com mais
escalões) há uma fortíssima redução da tributação.
Ainda sobre o tema IRS, foi notícia durante
a semana passada que o regime fiscal português tem
atraído nómadas digitais, trabalhadores que podem
desempenhar a sua atividade profissional remotamente, podendo fixar-se em qualquer ponto do
mapa, pois o Regime fiscal português tem o regime
dos Residentes Não Habituais (RNH) que lhes permite
pagarem uma taxa de IRS de 20% sobre os rendimentos do seu trabalho ou da sua atividade profissional,
em vez das taxas progressivas deste imposto que vão
até 48%. É um tanto paradoxal, afinal uma taxa única
atrai pessoas qualificadas para trabalhar em Portugal,
quem diria? Isto também se reflete se olharmos para a
Europa e ver o crescimento económico dos países de
taxas únicas, que nos ultrapassaram.
Não se admirem de os jovens emigrarem, pois para
o governo português existem os cidadãos de primeira
e de segunda. Enquanto os primeiros beneficiam de
impostos baixos e um sistema fiscal atrativo, os segundos são sufocados com impostos.
Sonho com o dia em que em Portugal todos os
cidadãos são de primeira. Sonho também com um
sistema educativo com literacia financeira, porém
creio que essa realidade é uma realidade bastante
distante pois o povo tem que ser educado para aceitar
a mediocridade.
Cristiana Areia

Engenheira Química | Membro da Iniciativa Liberal Pombal
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Objectivo é contratar “o melhor candidato”

Novo director municipal
não precisa ter vínculo
à administração pública
Carina Gonçalves
O novo director municipal de gestão integrada, a
contratar pela Câmara de
Pombal, não precisa de estar vinculado à administração pública. O objectivo é
encontrar “o melhor candidato”, pelo que o concurso
estará “aberto a toda a gente”, esclareceu o presidente
da autarquia na última reunião de executivo, quando
foi aprovado a abertura do
procedimento concursal.
O concurso público para preencher o lugar de director municipal de gestão
integrada está aberto a “indivíduos vinculados à administração pública, [mas]
também indivíduos não
vinculados à administração

pública”, refere a proposta
aprovada, por maioria, na
reunião de Câmara de 12 de
Maio.
“Estamos a fazer um concurso aberto a toda a gente”, o que “demonstra a
nossa abertura para ter
pessoas com capacidade
de gestão, não só autárquica, mas com capacidade de
gestão de entidades com esta dimensão”, informou Pedro Pimpão.
Este argumento não convence os vereadores socialistas, por entenderem que,
“se o objectivo é contratar
alguém com um conhecimento vasto sobre gestão
autárquica, pode ser um
pouco temerário contratar
alguém que não esteja vinculado à administração pú-

blica e não tenha essa experiência”. “Se é esse o objectivo, acho difícil fora da
administração pública encontrar uma pessoa com
experiência
autárquica”,
afirmou Odete Alves.
“Um director municipal
de gestão integrada tem de
ter conhecimento sério e
integrado do funcionamento de um município”, adiantou Luís Simões, considerando “uma incongruência alargar essa admissão a
pessoas que nunca tiveram
essa experiência”.
“Uma Câmara Municipal
não é uma empresa, uma
sociedade anónima ou uma
sociedade por cotas”, alertou o eleito pelo PS, advertindo que “uma Câmara
Municipal tem regras pró-

prias”, logo a contratação
deste profissional “tem de
ser vista pelas suas particularidades”.
“Quero o melhor candidato para desempenhar o
cargo de director municipal de gestão integrada”,
destacou Pedro Pimpão, frisando que para esta função
em particular “a lei permite alargar o concurso a pessoas sem vínculo à função
pública”.
Um director municipal
com experiência autárquica é “um elemento importante e uma mais-valia, mas
não é único [critério], nem
imprescindível”, sublinhou
o autarca, reiterando que
quer “a melhor gestão autárquica e para isso precisamos dos melhores”.

Para evitar cheias como aconteceu em 2006
que provocaram estragos avultados

Pedro Pimpão alerta para
“necessidade” de construir
bacia de retenção de águas
O presidente da Câmara
Municipal de Pombal alertou o secretário de Estado
do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, para
a “necessidade” de se construir uma bacia de retenção
de águas na cidade, com vista a “minimizar os efeitos” de
uma catástrofe natural, como aconteceu em 2006 com
as cheias, que “provocaram
estragos a todos os níveis”.
“Queria chamar a atenção
para um projecto antigo, que
é uma prioridade para Pombal”, começou por dizer Pedro Pimpão, referindo-se à
“construção de uma bacia de
retenção de águas e ao redi-

PUB

mensionamento dos túneis
subterrâneos por onde passam as linhas de água”.
Trata-se de “uma intervenção muito exigente, quer do
ponto de vista técnico, quer
do ponto de vista financeiro”, salientou o autarca, destacando esta como uma obra
“mais do que necessária”, até
porque “Pombal está inscrita no PGRI [Plano de Gestão
dos Riscos de Inundações]
como uma área com risco
de inundação, fruto também
do nosso contexto histórico e
geográfico”.
Mas “para a construção de
uma bacia de retenção e redimensionamento dos canais

subterrâneos são necessários
11 milhões de euros”, continuou o edil, que tem “esperança que haja financiamento para este tipo de intervenção no Portugal 2030”.
“Este é o projecto mais
significativo que temos em
mãos”, sublinhou Pedro Pimpão, enaltecendo a sua importância “do ponto de vista
estratégico para o nosso concelho, fruto das nossas condições para fazer face a uma catástrofe natural que ninguém
quer que se concretize, mas
temos de trabalhar para minimizar os efeitos na eventualidade de se concretizar”.
Recorde-se que “em 2006

vivemos na nossa comunidade um dos períodos mais
negros da nossa história
com as cheias que inundaram por completo a nossa
cidade, provocando estragos a todos os níveis”, afirmou o presidente do município, dando conta de
uma recente reunião com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com vista a estabelecer um compromisso
que permita construir a tão
ambicionada bacia de retenção para evitar inundações
no centro da cidade, tal como noticiou o Pombal Jornal na sua edição de 21 de
Abril.

Iniciativa do Município de Pombal inclui
cinco caminhadas até Setembro

Redinha, Abiul
e Mata Nacional do
Urso integram rota de
percursos pedestres

As freguesias de Abiul, Redinha e o pinhal da Mata Nacional do Urso, na zona Oeste do concelho, integram a
rota de cinco percursos pedestres que o Município de
Pombal promove até Setembro, retomando assim a iniciativa “Descubra o nosso
concelho a caminhar”, suspensa durante a pandemia.
Orientadas, tal como em
anos anteriores, pela Culnatur – Animação turística, as
caminhadas são limitadas a
20 participantes, devendo
as inscrições ser feitas através do telemóvel 912 823
396 ou email culnatur@panoramasecircuitos.pt.
O primeiro dos cinco percursos agendados – quatro
diurnos e um nocturno –
realiza-se já este domingo,
dia 15, e “visa dar a conhecer
a nascente do Ourão e a sua
envolvente, assim como um
pouco da história da respectiva quinta secular, na freguesia da Redinha”, refere
o município. A caminhada,
com uma distância de cerca de 4,5 quilómetros, culminará com uma visita ao
atelier do Artesanato Lopes,
agente local dedicado à pintura de cerâmica e de azulejos.
A 19 de Junho será a vez
de percorrer 7,5 quilómetros para explorar a história
dos muros de pedra da Serra de Sicó a partir da aldeia
de Ereiras, também na freguesia de Redinha.
A terceira caminhada está
prevista para 10 de Julho, na
zona sul do concelho. Com
um percurso de 4,5 quilómetros, o percurso tem epicentro nos Moinhos do Pi-

coto, em São Simão de Litém, visando dar a conhecer
a molinologia daquele território, diferente das ruínas
de moinhos que se encontram na região de Sicó.
Por sua vez, com Abiul em
festa, a pretexto dos seculares festejos em honra de
Nossa Senhora das Neves,
realizar-se-á a 6 de Agosto
um percurso pedestre nocturno. A iniciativa tem como objectivo explorar o património de Abiul, contando
a história do Bodo e passando pelos locais associados a
este evento secular, bem como proporcionar uma vista
para a vila, iluminada com
os seus candeeiros de traça
antiga.
O ciclo de caminhas culminará a 18 de Setembro
na zona Oeste do concelho.
O percurso Nasce Água visa dar a conhecer a história das guardas florestais e
percorrerá o pinhal da Mata Nacional do Urso, durante pouco mais de três horas.
“Considerando que o pedestrianismo, associado ao
turismo de natureza e ao turismo cultural, constitui um
factor de promoção das valências turísticas de uma região, promovendo a interacção e envolvimento do visitante com o meio, tornando
toda a experiência turística
mais rica e gratificante, é
uma prática que desperta
consciências e aproxima as
pessoas aos valores naturais
e culturais, sensibilizando
-as para a valorização e preservação do património natural e cultural do concelho
de Pombal”, sublinha o Município de Pombal.
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DA ILUSTRE TERRA DO MARQUÊS...

Manuel Duarte Domingues
manuel.duarte.domingues@gmail.com

P

odemos criticar os ingleses pelas mais
variadas razões, desde a sua maneira
superior de encarar os outros povos, ao
modo como souberam aproveitar no
passado a economia que os fez crescer e
desenvolver, criar uma comunidade – a
Commonwealth – que ainda está ativa e
funciona. A Rainha de Inglaterra é, atualmente, monarca de 17 países, sendo os
mais importantes o Canadá, a Austrália e
a Nova Zelândia. A Comunidade Britânica tem uma força e uma atividade que
gostaríamos de ver na CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), cuja
importância económica e política é muito
reduzida e não consegue avançar.
á o Marquês de Pombal, no século
XVIII, viu essas potencialidades inglesas, a partir do seu posto de representante de Portugal em Londres. Quando,
mais tarde teve funções governativas,
tentou replicar algumas atividades, como
o transporte marítimo e produções
industriais em que os ingleses estavam
muito mais avançados. Vendiam a Portugal sedas, tecidos e outros produtos
caros e compravam-nos o vinho a preços
baixos, situação que o Marquês conseguiu corrigir, melhorando a situação em
nosso favor.
ambém em termos democráticos, a
sua experiência de séculos é a mais
antiga do mundo. O Parlamento inglês
ainda hoje tem um modo de funcionamento muito próprio, com uma relação
de proximidade entre os seus membros
e também com os membros do governo,
com debates frequentes e democraticamente importantes, vivos e civilizados.
Em Portugal reduzem-se os debates, limi-
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EXCELÊNCIA
NA GESTÃO
DESPORTIVA

tando a discussão dos problemas e assim
vamos estagnando e sendo ultrapassados
por outros países da UE. A manutenção
do atual primeiro-ministro inglês num
país como Portugal seria impensável. O
pragmatismo que carateriza aquela sociedade permitiu a substituição de Teresa
Mayer por Boris Johnson sem grandes
convulsões.
ambém no futebol, temos muito que
aprender com os ingleses. Os clubes de futebol ingleses são sociedades
desportivas, mas comerciais. Os mais
importantes foram comprados por magnatas internacionais, grandes capitalistas,
que investiram somas astronómicas,
para contratarem alguns dos maiores
craques do planeta, por muitos milhões
de libras ou euros. Conseguem assim
uma qualidade desportiva superior, com
grande concorrência entre as equipas no
campeonato inglês, vendendo o espetáculo futebolístico pela televisão para
todo o mundo. O objetivo dessas sociedades desportivas é dar lucro, os estádios
estão sempre cheios, conseguindo assim
capitalizar, para investir, superando os
seus adversários.
circunstância de, na final da Liga dos
Campeões Europeus do ano passado,
terem estado duas equipas inglesas e

T
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de este ano isso quase ter sucedido, não
fora a garra e alguma sorte espanhola,
prova o que atrás se refere. Para chegar
ali, tiveram de vencer equipas de outros
campeonatos, igualmente ricos, como é
o caso de espanhóis, franceses, alemães
e italianos. O futebol como espetáculo
desportivo por excelência desta época
em que vivemos, tem que ser bem gerido,
quer em relação à qualidade dos intervenientes – atletas, treinadores e gestores
– quer em relação aos financiadores e
aos capitais investidos. É o mercado a
funcionar, concorrendo, trabalhando,
superando tudo, empurrando os limites
para a frente e para cima.
or cá faz-se tudo ao contrário, querendo chegar aos mesmo sítio, mas sem o
trabalho, os meios e a excelência necessários. Somos bons nos jovens (recentemente o Benfica ganhou a liga europeia
desta categoria – a Youngs League),
porque temos potencial, capacidade para
os formar, mas não para os reter. Enquanto não são transferidos para clubes
estrangeiros, demonstram a sua classe e
capacidade, existindo atualmente muitos
exemplos, em vários campeonatos da
Europa. que provam isso
as, os clubes portugueses continuam a ser geridos do mesmo modo.

É o clube que domina a SAD (Sociedade Anónima Desportiva), que não tem
dinheiro e pede emprestado, endividando-se. O exemplo recente do F.C. Porto
é paradigmático: colocou em subscrição
pública um empréstimo obrigacionista
de 40 milhões de euros e ufanaram-se de
ter conseguido 50 milhões. Só que a taxa
de juro é de 5,25%. Como a taxa atual de
juros dos depósitos a prazo é de 0,001%
ou menos, parece assim que o futebol
português é um bom negócio. Infelizmente sucede o contrário, as SAD`s estão
altamente endividadas, sem se preocuparem com a sua sustentabilidade económica e financeira.
oube-se, recentemente, que o Chelsea, um dos maiores clubes ingleses,
propriedade de um oligarca russo, foi
agora vendido por 4,9 mil milhões de
euros. Ao contrário, as SAD`s dos três
maiores clubes portugueses comunicaram à CMVM os resultados financeiros da
temporada 2020/2021, que são referidos
no quadro anexo (valores em milhões de
euros). Conclui-se que o único com saldo
positivo é o Benfica, estando o Porto e o
Sporting em evidente falência técnica.
ma gestão competente, realista e
criteriosa, dispondo de capitais próprios ajustados às necessidades, orientada para o lucro em termos económicos,
para as vitórias em termos desportivos,
mas com fair-play e para a excelência em
termos globais, poderia aproximar-nos
dos clubes ingleses. Mas os clubes portugueses preferem pedir dinheiro, ajuda ao
governo, às câmaras municipais, aos bancos, a Deus, a Nossa Senhora de Fátima e
aos árbitros, para poderem sobreviver…

P

S

M

U

Fonte: MaisFutebol

Hic et Nunc

João Santos
Filado do CDS-PP
#queremosresponderaospombalenses

Quase 50 anos depois da Revolução dos
Cravos, que significou o fim da ditadura
em Portugal e o início da democracia e da
liberdade, recordamos ano após ano, as
dificuldades que muitos tiveram para que
hoje possamos ser livres.
O facto é que a liberdade de expressão e
opinião existe, no entanto, será que somos
livres? Esta é uma questão que praticamente todos os Portugueses já colocaram.
O 25 de abril é para a maioria da geração
mais jovem uma mera data comemorativa,
jovens estes que emigram à procura de
novas oportunidades em países onde o desenvolvimento é autêntico e não se esgota
na retórica de políticos.
Portugal apesar de algumas melhorias
continua a ser um dos países mais pobres
da UE (2,2 milhões de habitantes em situa-

A Liberdade
e a Cultura

ção de pobreza – Pordata:2021, “base na informação do Eurostat”), e mesmo sabendo
que é preciso mudar, é um povo insatisfeito
com as promessas políticas efetuadas pelos
nossos partidos, e que ainda continua a
eleger partidos pelos quais mais tarde se
sente enganado. São esses os políticos que
prometem o fim da crise, mas além de não
cumprirem, acabam com a cultura, património e identidade de um povo e de um
país; tal como se escrevia pelos murais em
1974, “sem cultura não há liberdade”.
No passado fim-de-semana estive presente num evento privado, com jovens praticantes de breaking (modalidade conhecida
por breakdance), de todo o país. Para
quem não conhece, é um desporto muito
abrangente, que necessita de muitas horas
de treino semanais. A maioria destes jovens

têm o seu trabalho habitual como meio de
subsistência, o que implica que tenham
pouco tempo para treinar.
A modalidade de breaking vai fazer parte,
pela primeira vez, dos jogos olímpicos a
partir de 2024. Tal como outros países, Portugal está na corrida do ranking para estar
presente. Na competição onde estive presente, estavam muitos atletas com grandes
capacidades de representar bem o nosso
país em qualquer competição europeia ou
mundial. No entanto, os apoios são praticamente nulos por parte do nosso país, o
que faz com que muitos não possam estar
presentes nas competições; ao contrário
do que acontece no futebol onde são dados
milhões de euros anualmente.
É neste género de desporto, e em outros
setores ligados à cultura, que os apoios

são muito escassos por parte das nossas
entidades estatais. Será que esta sociedade
se sente livre quando comparamos estes
sectores com o futebol?
Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura,
dispõe de menos de 0,3% do OE para 2022
para a Cultura do nosso país, como será
possível fazer omeletes sem ovos?
Sem cultura é a identidade de um povo
que fica em causa. Só com cultura e com
desenvolvimento económico é possível
vivermos em democracia e sermos livres,
para que possamos ter um país do qual nos
orgulhemos perante as gerações futuras,
precisamos de dar sentido a uma efeméride
cada vez mais oca de conteúdos, sermos
mais prósperos, mais justos e repartir essa
riqueza. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos que não é impossível.
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Descentralização da área da educação

Autarquia delega competências
nos agrupamentos de escolas
Carina Gonçalves
A autarquia celebrou contratos inter-administrativos
com os agrupamentos de
escolas do concelho que definem a delegação de algumas competências nos seus
directores. Em causa está a
gestão de pessoal não-docente, fornecimento e serviços externos, leite escolar, refeitório, acção social e
circuitos especiais de transporte.
No âmbito da transferência de competências no domínio da educação, o Município de Pombal recebeu, a 1
de Abril, 180 trabalhadores
provenientes das escolas.
PUB

Este número corresponde
ao pessoal não-docente dos
agrupamentos de escolas
de Pombal, da Guia e Gualdim Pais, que passam a ser
colaboradores da autarquia. Todavia, os directores
destes agrupamentos mantêm o poder de direcção, a
fixação do horário de trabalho, a distribuição do serviço e o poder disciplinar.
A gestão de fornecimento
e serviços externos essenciais ao normal funcionamento dos estabelecimentos (electricidade, combustíveis e comunicação) fica
igualmente sob a alçada
dos directores dos agrupamentos de escolas, que fi-

cam ainda responsáveis pelo leite escolar, os refeitórios
escolares, a acção social escolar e os circuitos especiais
de transporte.
Além destas competências que são delegadas aos
agrupamentos de escolas,
também passou para a esfera do município a gestão da
rede de estabelecimentos
públicos de ensino, incluindo a construção, requalificação e modernização dos
edifícios, assim como o seu
equipamento, conservação
e manutenção.
Paralelamente, cabe agora às autarquias gerir a utilização dos espaços e pavilhões fora do período de ac-

tividades lectivas, bem como garantir a segurança e
vigilância.
Para assumir todas estas
competências, a Câmara de
Pombal vai receber um pacote financeiro “no valor de
dois milhões de euros”, revelou o presidente da autarquia, que encara esta descentralização na área da
educação como “um desafio muitíssimo grande”.
Pedro Pimpão reafirmou
ainda a “confiança plena
nos agrupamentos de escolas” para continuar a assegurar “os bons resultados
ao nível da educação conseguidos ao longo dos últimos
anos no nosso concelho”. “A

prioridade tem de ser garantir educação de qualida-

de aos nossos alunos”, concluiu o autarca.

Equipa intergeracional e representativa
do território ’

Pombal cria comissão
para organizar
comemorações dos
50 anos do 25 de Abril
As comemorações dos 50
anos do 25 de Abril em Pombal vão ser organizadas por
uma comissão que será presidida por Luís Marques, jornalista do Expresso e da SIC,
que é natural de Abiul. O
anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal
durante a cerimónia evocativa do Dia da Liberdade.
“Iremos, já nas próximas
semanas, constituir uma comissão dos 50 anos do 25 de
Abril em Pombal que queremos que seja intergeracional e representativa do nosso vasto território e das várias tendências ideológicas”,
afirmou Pedro Pimpão, revelando que “convidámos para presidir a esta comissão o
nosso conterrâneo Luís Marques”.
Luís Marques é natural de
Abiul, jornalista do Expresso
e da SIC, onde já desempenhou as funções de directorgeral, tendo sido também
administrador da RTP, entre
outras funções de destaque
no sector da comunicação
social, referiu o autarca.
“É uma enorme honra pa-

ra a nossa comunidade ter
à frente desta comissão tão
distinta personalidade da
nossa terra que se assume,
pelo seu rico e intenso percurso de vida, como uma
perfeita simbiose entre a liberdade de imprensa e a liberdade política, que são os
verdadeiros alicerces da nossa construção democrática”,
frisou.
Pedro Pimpão destacou
ainda a liberdade de imprensa e a liberdade política como “duas dimensões importantes dessa mesma liberdade”, que era o quarto eixo da
estratégia de comemoração
dos 48 anos do 25 de Abril
em Pombal, que serviu de
“rampa de lançamento das
comemorações dos 50 anos
do 25 de Abril em Pombal,
que entendemos que devem
ser preparadas com o devido
destaque e dignidade, envolvendo a sociedade civil”.
De salientar que os restantes eixos da estratégia das
comemorações deste ano
da Revolução dos Cravos em
Pombal era o humanismo, a
cultura e a cidadania.
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Objectivo é recolha de fundos monetários para aquisição de equipamentos médicos

Projecto junta grupo de jovens
que querem “Agir pela Ucrânia”
Iniciativa pretende angariar donativos para aquisição de material de protecção militar e kits de primeiros socorros para
ajudar feridos enviados para cidades menos afectadas pelo conflito. Grupo de mentores recorre a contactos directos na
Polónia, país onde as compras são feitas, para evitar uma logística muito cara e demorada. A bem da transparência, jovens
documentam todo o processo.
Quando a guerra estalou na Ucrânia, a 24 de
Fevereiro, Bruna Abreu
sentiu-se “impotente” para ajudar, mas sabia que
não podia ficar de braços
cruzados. Chegou mesmo a pensar largar tudo e
partir para a Ucrânia para ajudar no que pudesse, fruto das ligações afectivas que ali tinha criado.
Em 2019, a jovem pombalense esteve em Dolyna (Ivano – Frankivsk), na
Ucrânia, onde leccionou
aulas de iniciação ao inglês a alunos de diferentes faixas etárias (disciplina não faz parte do currículo escolar), integrada
num programa de voluntariado. Do país que a acolheu de braços abertos,
guarda as melhores memórias, com espaço para
amizades que a distância
física não atenuou.
E foram precisamente
dois antigos alunos que
lhe pediram ajuda para
aquisição de material de
protecção militar e kits de
primeiros socorros. Chegou a enviar dinheiro para contas particulares, ao
invés de optar pelas “grandes organizações”, mais
burocráticas e com “ca-

minhos menos directos”,
mas era preciso ir mais
além.
Para agilizar o processo, juntou-se a três jovens ucranianos a viver
em Pombal há vários anos
(Artem Khaybullin, Andriana Baranska e Vitalii
Mathesko) e, em conjunto, deram corpo ao projecto “Agir pela Ucrânia”.
Através das redes sociais
(facebook e instagram), o
grupo tem procurado levar a mensagem o mais
longe possível para atingir o objectivo que os move: angariar dinheiro para
aquisição de kits militares de primeiros socorros,
mas também luvas tácticas, roupa térmica e lanternas.
“A ideia é ajudar a equipar as cidades que estão a
tratar os militares e civis”,
onde ainda se vive alguma
tranquilidade, como é o caso da cidade onde Bruna
fez voluntariado. “São cidades menos afectadas pela
invasão, mas que também
estão a receber menos ajuda”, apesar de serem para
ali encaminhados os feridos.
Mas porquê donativos
em dinheiro e não em gé-

●●Andriana Baranska, Vitalii Mathesko, Bruna Abreu, Artem Khaybullin, Gisela Figueiral e Miguel
Duarte

neros? Esta tem sido a
questão mais levantada,
mas o grupo faz questão de
esclarecer, a bem da transparência em todo este processo. “É muito mais barato e mais rápido” fazer
chegar o material à Ucrânia, adquirindo os bens na
Polónia, através de contactos directos, explica Artem Khaybullin, o ucraniano que vive em Pombal há
já 20 anos. A opção por organizações formais torna-

ria a “logística mais cara e
demorada” e o que se pretende é que “o máximo de
fundos seja canalizado” para o país em guerra, explica
o jovem que também tem
nacionalidade portuguesa.
Para evitar o pagamento de
taxas pelas transferências
bancárias, criaram também uma conta Revolut e
uma carteira de criptomoedas. “Será tudo documentado”, explica Artem.
O grupo sabe que não

vai conseguir apoiar todos
os ucranianos, “mas os que
conseguirmos ajudar já será importante”, sublinha
Bruna Abreu. “Estamos investidos emocionalmente
na situação”, assume a jovem, visivelmente emocionada desde o início da conversa.
Ao projecto associou-se
também a fotógrafa Gisela
Figueiral, em representação dos estúdios FCPro e
Sinopse. Os vídeos divulga-

Arguidos são suspeitos de vários furtos
MUNICÍPIO DE POMBAL

Fórum Munícipe

AVISO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara Municipal de
Pombal, torna público que, conforme as disposições do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do
trânsito de vias municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Rali Alitém 2022
2. Promotor do evento: Associação Team Baia
3. Local do evento: Pombal e Albergaria dos Doze
4. Designação das vias e Período de Encerramento:
Cidade de Pombal – estacionamento proibido das 14H00 do dia 27 de
Maio às 24H00 do dia 28 de Maio:
- Parque de Estacionamento junto à Biblioteca Municipal e antigo Posto
de Turismo, Parque de Estacionamento junto à Central de Camionagem,
Rua da Urbanização das Cegonhas, Parque de Estacionamento do Arnado (paralelo à Rua de Leiria e APEPI), Rua Amilcar de Sousa e respetivo
estacionamento. Ruas interditas e condicionadas das 14H00 do dia 27 de
Maio às 24H00 do dia 28 de Maio:
- Largo e Travessa do Cardal, Viaduto Engº. Guilherme Santos, Viaduto
de acesso à Central de Camionagem a partir da Rotunda do Emigrante,
Ruas Olival Caeira, da Fábrica Velha, de Leiria e do Louriçal.
Albergaria dos Doze – estacionamento e trânsito proibido das 7H00 do
dia 28 de Maio às 20H00 do dia 29 de Maio na Rua dos Bombeiros, das
8H00 do dia 28 de Maio às 18H00 do dia 29 de Maio na Rua Nova situada
entre o Edifício Pombo e a Igreja Nova e Praça da Igreja Velha.
5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local das
alternativas de circulação rodoviária.
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas referidas
Ruas, ficando a cargo da Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados nas mesmas.
Município de Pombal, 17 de Maio de 2022.
A Vereadora,
com competência delegada,
(Gina Domingues)

GNR deteve homens
quando assaltavam
residência
Três homens residentes
no concelho do Entroncamento foram detidos em flagrante pela GNR, no passado
dia 11 de Maio, por furto no
interior de uma residência
na freguesia de Almagreira,
informou o Comando Territorial de Leiria. Os detidos
são suspeitos de mais cinco
assaltos.
A GNR deteve três indivíduos, com idades compreendidas entre os 20 e os
41 anos, residentes no concelho do Entroncamento, suspeitos de “vários furtos em
interior de residências que
ocorreram nos concelhos
de Pombal, Ansião, Coimbra,
Tomar e Ourém”, referem as
autoridades numa nota de

imprensa.
“A identificação e localização dos suspeitos [aconteceu] enquanto realizavam
um furto em residência, motivo que levou às suas detenções em flagrante”, adianta a
Guarda, que culminou aqui
as diligências policiais no
âmbito de “uma investigação
que decorria desde Janeiro”.
No seguimento da acção
foi dado cumprimento a oito mandados de busca, sendo “três domiciliárias e cinco em veículos”, das quais resultou a apreensão de “diversos artigos em ouro, relógios
e dois televisores, bem como
artigos provenientes dos furtos perpetrados”, pode ler-se
na mesma nota.

Os arguidos têm “antecedentes criminais por ilícitos
da mesma natureza”. No primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, que
decorreu a 13 de Maio, foi decretada a medida de coacção
de prisão domiciliária a um
dos detidos. Os outros dois
ficaram sujeitos a apresentações bissemanais no posto
policial da área de residência,
estando proibidos de contactos e de se ausentarem do
concelho de residência.
Esta acção contou com o
reforço de militares da estrutura de Investigação Criminal
do Comando Territorial de
Leiria, de Coimbra e de Santarém, tendo o apoio da Polícia
de Segurança Pública (PSP).

dos nas redes sociais, com
testemunhos para sensibilizar a comunidade, têm a
sua assinatura, mas é também com a ajuda profissional de Gisela que o projecto espera chamar a atenção de um artista nacional,
bem conhecido do grande
público, para que se associe ao “Agir pela Ucrânia”.
A intenção é dar mais visibilidade ao projecto e, em
resultado disso, “acelerar
o processo” para que a ajuda chegue rapidamente. O
contacto já foi estabelecido, mas enquanto aguardam pela decisão do artista preferem não divulgar o
nome.
Até à data, o grupo já angariou 1610 euros em donativos, podendo
as
transferências ser feitas pelo NIB
LT513250010536454110.
Para os que optarem por
MBWay estão disponíveis
os contactos telefónicos
919 498 210, 911 142 400,
915 285 066 e 960057 794.
Para acompanhar todas
as actualizações e ouvir os
testemunhos, basta seguir
a página https://www.facebook.com/agir.pelaucrania
ou fazê-lo através do instagram.

Acidente
de trabalho
provocou um
ferido grave
Um acidente de trabalho provocou ferimentos graves num
homem de 46 anos,
ao final da tarde desta
terça-feira (dia 17 de
Maio), na localidade
de Vales, no Louriçal.
O acidente aconteceu
quando “estavam a
demolir uma casa de
banho e, por motivos
que desconheço, a
parede caiu para o
interior, onde estava
um trabalhador, que
ficou debaixo dos
destroços”, contou o
comandante dos Bombeiros Voluntários de
Pombal, Paulo Albano.
O ferido foi transportado em estado
grave para o Hospital
da Universidade de
Coimbra. O alerta para
o acidente foi dado às
17h07.
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Dia 29 de Maio, com extensão de 11km

Montante superior a 106 mil euros

Caminhada da
Família em Carnide

Autarquia reparte
receitas da energia
eólica com freguesias
O Município de Pombal
vai transferir mais de 106
mil euros da receita proveniente da exploração
de energia eólica na Serra do Sicó para as oito freguesias do concelho que
não têm implantadas eólicas no seu território. A
decisão foi tomada na última reunião de Câmara
Municipal, realizada a 12
de Maio.
Abiul, Pelariga, Pombal,
Redinha e Vila Cã são as
cinco freguesias do concelho que têm implantadas eólicas no seu território, recebendo 70% do
valor total da retribuição
pela exploração de energia eólica na Serra do Sicó.
Os restantes 30% ficam
para o município, que recebeu perto de 355 mil
euros em 2021. Ora, à semelhança do que já acontece desde 2014, o executivo camarário deliberou
entregar 30% deste valor,
num montante que ascende a 106 mil euros, às res-

●●Oito freguesias vão receber mais de 100 mil euros das eólicas

tantes oito freguesias não
contempladas com contratos de exploração de
energia eólica.
Assim, este valor é repartido pelas freguesias
de Almagreira, Carnide,
Carriço, Louriçal, Meirinhas, Vermoil, Alitém e
Oeste, com base no mesmo critério de atribuição
do Fundo de Financiamento de Freguesias.

MAIS 40 MIL EUROS
PARA APOIAR
FREGUESIAS
Na mesma reunião, a Câmara aprovou a concessão
de outros apoios às freguesias de valor global superior a 40 mil euros.
A maior tranche vai para a Junta de Freguesia da
Redinha, que vai receber
17.190 euros para comparticipar as obras de bene-

Município de Pombal
assumiu competências de acção social, mas…

Respostas sociais
continuam a ser
prestadas pela APEPI
e Cáritas
A Associação de Pais e
Educadores para a Infância
(APEPI) e a Cáritas Diocesana de Coimbra vão continuar a assegurar a resposta
social no concelho de Pombal, mas agora em articulação com o município, que
desde 1 de Abril assumiu as
competências no domínio
da acção social. Os protocolos de colaboração entre
a autarquia e as duas instituições já foram assinados.
Para a Câmara Municipal,
esta transferência de competências “representa uma
oportunidade única de promover a aproximação das
políticas sociais aos munícipes de maior vulnerabilidade social”, na medida
em que “as autarquias estão
mais perto das pessoas que
o Estado Central”, o que permite “dar uma resposta personalizada aos problemas
reais de cada território”.

Apesar do município assumir as responsabilidades
neste sector, na prática estes serviços continuam a ser
prestados pela APEPI e a Cáritas, que já operavam estas
competências, “acumulando saber, experiência e conhecimento dos processos
e procedimentos”.
Para o presidente da Câmara de Pombal, a transferência destas competências
para as autarquias “é uma
opção estratégica acertada”,
pois “a proximidade com
as pessoas, as suas necessidades, os seus problemas e
os seus desafios” permite às
“autarquias locais desempenharem melhor estas competências que a administração central”.
Neste sentido, também
é importante “valorizar”
o “trabalho altamente meritório das instituições sociais” que “estão no terre-

no”. Por isso, a autarquia
decidiu manter os protocolos com a APEPI e a Cáritas,
que vão continuar a realizar
o Serviço de Atendimento e
de Acompanhamento Social
(SAAS), assim como a celebração e acompanhamento
dos contratos dos beneficiários do Rendimento Social
de Inserção (RSI).
“Estas instituições e as
duas técnicas afectas a
estes serviços dão-nos a
maior garantia de continuar a realizar um trabalho com responsabilidade,
seriedade e preocupação
para resolver os problemas
das pessoas”, enalteceu Pedro Pimpão, reafirmando
“total confiança nas duas
técnicas, [assim como] na
Cáritas num contexto mais
regional e na APEPI num
contexto mais local, mas
com repercussão a nível nacional”.

ficiação no espaço envolvente à antiga Escola Primária de Poios, que “merece ser reabilitado”, com
vista a promover o “bem
-estar da população local”.
Já a Junta de Vermoil foi
contemplada com 10.824
euros, que se destinam a
construir um muro de suporte de terras na Rua Vale Doutor, em Matos da Ranha, o qual foi alagado em
2001 para permitir o alargamento da via.
Por sua vez, a União de
Freguesias de Santiago e
São Simão de Litém e Albergaria dos Doze vai receber mais de 12 mil euros. Deste valor, 9.500 euros serão para pavimentar
o armazém de uma cave
em Santiago de Litém, que
ainda se encontra em terra batida. A verba restante, de aproximadamente 2.580 euros, será para
apoiar a reparação de uma
máquina retroescavadora.
PUB

A Associação de Pais de
Carnide “A Ribeirinha” organiza no dia 29 deste mês,
domingo, uma Caminhada da Família com uma extensão de 11km. A concentração está marcada para
as 08h30. Os interessados
em participar podem fazer
a sua inscrição junto dos
membros da associação de
pais, na Junta de Freguesia

ou através do email ribeirinhacarnide@hotmail.com.
Para os adultos, a inscrição tem um custo de oito
euros e inclui t-shirt, seguro, reforço alimentar no
percurso e bifana. Para as
crianças entre os seis e os
12 anos esse valor é de cinco euros, mas não inclui tshirt. Com idade inferior a
seis anos não pagam.

Caminhada no dia 29

Voluntários da Liga
promovem evento
O Grupo de Voluntariado Comunitário de Pombal, pertencente ao Núcleo Regional do Centro
da Liga Portuguesa contra
o Cancro, organiza no dia
29 de Maio, domingo, pelas 09h30, uma caminhada com início no parque do
açude, em Pombal. As inscrições podem ser feitas
junto dos voluntários do

Grupo de Voluntariado Comunitário, na Junta de Freguesia de Pombal ou no ginásio Meirigym.
A participação tem um
custo de cinco euros, sendo
objectivo da iniciativa sensibilizar e educar a população para a adopção de estilos de vida saudáveis, como
forma de promoção da saúde e prevenção do cancro.
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Candidaturas até 3 de Junho

StartUp Pombal vai premiar
novas ideias de negócio
“O empreendedorismo
permite fazer evoluir o
mercado, criar postos de
trabalho e renovar o nosso
tecido económico”. Quem
o diz é Isabel Marto, vice-presidente da Câmara
Municipal, cuja entidade é
parceira do StartUp Pombal – Prémio Local de Incentivo ao Empreendedorismo, que pretende estimular o aparecimento de
novas ideias de negócio. As
candidaturas estão abertas
até 3 de Junho e destinam-

PUB

se a residentes, trabalhadores e estudantes no concelho de Pombal.
O StartUp Pombal pretende “estimular o empreendedorismo, o surgimento de novas ideias e a
criação do próprio emprego”, explicou a presidente
da Junta de Pombal, Carla
Longo, convicta de que “o
empreendedorismo é essencial para o desenvolvimento e competitividade de cada território, não
só no sentido da inovação,

mas também para podermos criar postos de trabalho, que queremos cada
vez mais qualificados para
atrair mais população a fixar-se no nosso território”.
Por isso, “torna-se cada
vez mais urgente apostar
em projectos e modelos de
negócios inovadores, que
visem o desenvolvimento
económico e social do nosso concelho”, assinalou a
presidente da Associação
de Pais e Educadores para
a Infância (APEPI), Teresa

Silva, defendendo que “é
preciso sensibilizar os jovens para desenvolverem
[esses] projectos inovadores”.
É precisamente esse o objectivo do StartUp Pombal,
que nesta segunda edição
“aumentou a rede de parceiros” e apresenta duas categorias, mais uma que em
2021. A primeira destina-se
a estudantes com menos de
23 anos e a segunda para
não-estudantes ou estudantes com mais de 23 anos, re-

velou Carla Longo, alegando que “a maturidade em
termos de idade pode ser
factor diferenciador”.
As candidaturas devem
ser submetidas até 3 de Junho, podendo concorrer, a
título individual ou em grupo (até quatro participantes), residentes ou cidadãos
com domicílio profissional
ou matriculados nos estabelecimentos de ensino do
concelho.
A partir de 7 de Junho
são divulgadas as 10 ideias
de negócio que passam a
fase seguinte, onde os candidatos poderão aperfeiçoar a ideia de negócio com
o apoio da StartUp Leiria,

bem como participar numa
acção de marketing e noutra de estratégias de comunicação e numa simulação
de pitch.
No final, o vencedor de
cada categoria ganha um
período de aceleração gratuito de três meses na StartUp Leiria e um prémio monetário de 300 euros. Já os
segundos classificados têm
direito a um período de
aceleração de três meses na
StartUp Leiria com desconto de 50%. Além disso, os
quatro premiados podem
ainda beneficiar de uma
reportagem de divulgação
nos meios de comunicação
locais e regionais.

Participação de seis grupos

Há marchas
populares
no dia 11 de Junho
Após dois anos de interregno devido às restrições
de saúde pública em contexto pandémico, as tradicionais Marchas Populares
voltam a desfilar na cidade
de Pombal. O encontro está marcado para a noite de
11 de Junho e conta com a
participação de seis grupos:
Marcha Popular de Eiras

(Coimbra), Marcha Popular
da Cercipom (Pombal), Marcha Popular de Albergaria
dos Doze, Marcha de Santa
Clara (Coimbra), Marcha de
Mata Mourisca e Marcha do
Município de Pombal.
A organização é d’Os Amigos de Santo António e conta com o apoio do Município de Pombal.

MUNICÍPIO DE POMBAL

Fórum Munícipe

AVISO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara
Municipal de Pombal, torna público que, conforme as
disposições do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de
24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito
de vias municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto :Festival Pombalino
2. Promotor do evento: Museu Municipal de Pombal
3. Local do evento: Cidade de Pombal
4. Designação das vias e Período de Encerramento:
entre as 6h00 do dia 27 de Maio e as 17h00 do dia
a 30 de Maio proibição de estacionamento no Largo do
Carmo e trânsito condicionado na Rua do Cais e
Travessa do Carmo.
Entre as 11h00 do dia 28 de Maio e as 20h00 do dia 29
de Maio proibição de trânsito e estacionamento nas Ruas
Capitão Tavares Dias, Miguel Bombarda, Almirante Reis,
Largo 5 de Outubro, Largo e Travessa das Almas.
5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local das alternativas de circulação rodoviária.
Município de Pombal, 17 de Maio de 2022.
A Vereadora,
com competência delegada,
(Gina Domingues)

POMBAL JORNAL | 19 MAIO 2022 | SOCIEDADE | 15

75 pessoas juntaram-se à iniciativa da associação de Vermoil

Aniversário dos Clássicos de
Vermoil assinalada
com benção de capacetes

●●Grupo de participantes após a benção pelo padre Orlandino Bom

A primeira edição da
benção dos capacetes, chaves e luvas, organizada pela Associação Clássicos de
Vermoil (ACV), no dia 8 deste mês, contou com a participação de 75 pessoas, numa iniciativa que era aberta
a condutores de motas, carros ou bicicletas. Aos sócios
e simpatizantes da ACV juntaram-se também elementos do Vespa Clube Os Bandeirinhas, da Água Formosa

(Ilha). A cerimónia de benção foi presidida pelo pároco local, Orlandino Bom, no
adro da igreja, após a eucaristia dominical, e esteve integrada no programa comemorativo do aniversário da
associação. Os festejos prosseguiram em São Simão de
Litém, no restaurante O Lagar, onde decorreu o almoço que juntou 42 pessoas.
Luís Martins enaltece o
retomar das actividades re-

gulares da colectividade a
que preside, depois de dois
anos de condicionamentos,
embora já em 2021 tenham
realizado actividades.
Com uma nova sede desde Fevereiro deste ano, na
antiga pré-primária de Vermoil (ao lado do edifício da
Junta de Freguesia), Luís
Martins assume que este era
um anseio de há longa data: ter um espaço no centro
da freguesia. A cedência da-

quelas instalações, por parte do Município de Pombal,
abre portas a uma maior
proximidade da associação
aos sócios e à comunidade,
uma vez que o objectivo é
ter a sede a funcionar ao ao
fim-de-semana, após a conclusão das obras de adaptação.
Com as actividades divididas em quatro secções
(Clássicos de Vermoil, Moto
Clube, Isola Velas e Grupo
de Cicloturismo), são várias
as iniciativas já programadas. Depois da participação
no Transgóis (BTT), a 25 de
Abril, “com bastante afluência”, a colectividade estará representada na Rota do
Cabrito, a 22 de Maio, e no
dia 5 de Junho participa no
8º Encontro de Vespas do
Vespa Clube Os Bandeirinhas. Depois disso, a 12 de
Junho, é anfitriã de um passeio organizado pela secção
Isola Velas. Com 11 elementos na direcção, Luís Martins diz que o grupo tem
trabalhado para imprimir
dinamismo à colectividade,
actualmente com 121 sócios.

Almoço e visita a museus

Ex-combatentes
da Guiné
confraternizam
em Pombal

Um grupo de ex-combatentes da Guiné, dos agrupamentos 2951 e 2952
(1968/1969), juntou-se em
Pombal, no início deste mês, para o almoço de
confraternização
anual,
realizado no restaurante
Manjar do Marquês. Ao todo, participaram na iniciativa, realizada pela primeira vez em Pombal, uma dezena de antigos militares,
acompanhados das esposas, e teve como anfitrião
Manuel Gonçalves, da Ma-

chada. A estes juntou-se
ainda António Carrasqueira, em representação do
Núcleo de Abiul-Pombal da
Liga dos Combatentes.
Ainda antes do almoço,
o grupo deslocou-se junto
do Monumento aos Combatentes, na Avenida Heróis do Ultramar, onde depositou uma coroa de flores. O programa incluiu
ainda uma visita aos museus Marquês de Pombal e
de Arte Popular Portuguesa.
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Idealize, concretize e desfrute da sua cozinha

siga-nos no facebook
NOBLESSA COZINHAS, LDA
Estrada Nacional 1,
Moncalva - Pombal
Tel.: 236 211 243
Tlm.: 919 749 762
noblessa@sapo.pt
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Corporação de Pombal “ganhou” mais uma equipa de intervenção permanente, mas…

Dificuldade em contratar bombeiros
profissionais não garante novos elementos
Os Bombeiros Voluntários de Pombal (BVP) assinaram, na celebração dos
seus 110 anos, comemorados a 14 de Maio, o protocolo para constituir a terceira equipa de intervenção permanente (EIP), mas
isso não quer dizer que virão novos elementos para
o quadro de pessoal. Quem
o diz é o presidente da direcção daquela Associação
Humanitária, que denunciou a “dificuldade na contratação de bombeiros profissionais”.
A constituição desta
EIP “preocupa-nos”, uma
vez que, ao invés de trazerem novos elementos para os quadros de pessoal,
não passam de “uma mera
transferência de funções
de quem já é funcionário”,
afirmou Sérgio Gomes.
Em causa está a “dificuldade na contratação de
bombeiros profissionais”
devido às “remunerações
praticadas” e à “não realização profissional, nomeaPUB

●●Equipa de Comando: Nuno Marto, João Carlos, Paulo Albano e Vessimo

damente com a não progressão na carreira”.
Posto isto, “é urgente” estabelecer um “acordo colectivo de trabalho”, “aplicado a todas as Associações”, que garanta “uma
carreira digna e motivante”, com “salários e progressões”.
Outro “desafio” está relacionado com o transporte de doentes não urgentes,

que é “extramente importante para as suas receitas e
equilíbrio orçamental” das
Associações, mas também
para a população, “principalmente a mais idosa”.
Neste momento, este serviço é “altamente deficitário”, uma vez que o preço
por quilómetro “não é actualizado desde 2012”. O
congelamento do valor pago por quilómetro contras-

ta com a subida do preço
do gasóleo e do salário mínimo nacional, os quais
sofreram “aumentos de
45%”.
A esta dificuldade juntase a cobrança de portagens
nas auto-estradas para os
veículos de transporte de
doentes não urgentes.
No meio de tantas queixas há uma boa notícia.
Os BVP foram contempla-

dos com um veículo florestal de combate a incêndios
(VFCI), mas desconhece-se
quando será entregue. Provavelmente, “de hoje a um
ano, altura em que se inicia
o DECIR [Dispositivo Especial de Combate a Incêndios
Rurais], os mesmos meios
estarão disponíveis e ao serviço”.
Boa notícia são também
os apoios das autarquias.
Afinal, “sem os apoios dos
municípios (…) 90% das Associações fecham portas ou
terão que prescindir de parte do seu pessoal”, admitiu
Sérgio Gomes.
“O envolvimento da autarquia é fundamental”,
concordou o presidente da
Câmara Municipal, convicto
de que “cabe-nos também a
nós dizer ‘presente’ sempre
que for necessário”, atendendo à “enorme importância da missão dos BVP”.
Nesse sentido, o Município de Pombal tem vindo
a apoiar os bombeiros voluntários a nível “institucio-

nal, logístico e financeiro”
como forma de “agradecer tão louvável empenho
e tão gigantesco espírito
de sacrifício”, frisou Pedro
Pimpão, assinalando que
foram os soldados da paz
quem veio “acudir as populações” em momentos difíceis como foram os grandes incêndios de 2005, as
cheias de 2006 e os incêndios de 2017.
E no futuro o município
vai “continuar a fortalecer
a estreita colaboração que
tem mantido com a Associação Humanitária”, indo
“para além dos apoios”, assegurou autarca, anunciando que “vamos trabalhar
em conjunto no projecto
de requalificação destas
instalações do quartel sede
dos bombeiros”. O objectivo é “aproveitar este novo
ciclo de financiamento comunitário para avançarmos com as intervenções
que são precisas na adoptação e modernização destas instalações”.

●●Sérgio F
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●●Carlos Guerra (CODIS), Vítor Almeida (em representação do Chefe Estado Maior General das Forças Armadas), Carlos Cardoso, Paulo
Albano, Pedro Pimpão (Presidente C.M Pombal), Lurdes Graça, Nélio Gomes (Liga Bombeiros Portugueses) e Sérgio Gomes

Lurdes Graça e Carlos Cardoso
homenageados com Crashá Ouro

Ferreira, Sérgio Gomes e Amândio Santos, com o cheque oferecido pelos Lions

PUB

Lurdes Graça, d’ O
Manjar do Marquês,
e Carlos Carvalho,
ex-comandante dos
Bombeiros Voluntários de Pombal, foram
distinguidos pela Liga
dos Bombeiros Portugueses com “Crachá
de Ouro”.
Para os BVP, que propuseram a atribuição
destas insígnias, este
“momento de reconhecimento e homena-

gem” é uma forma de
agradecer “personalidades que ajudaram e
ajudam a construir e a
narrar esta história” da
Associação Humanitária, que conta já com
110 anos.
A fundamentação que
sustentou a condecoração aponta a Lurdes
Graça “evidentes
características de resiliência, humanismo,
humildade e altruís-

mo”, destacando o
facto de “ter sempre
acedido aos inúmeros
pedidos da AHBVP,
a quem anualmente
entrega generosas
dádivas”.
Já o “Crachá de Ouro”
atribuído ao ex-comandante Carlos
Carvalho, que “ao
longo de 36 anos
serviu esta nobre
causa do voluntariado”, reconhece

a sua “dedicação e
capacidade técnica
excepcional”. Trata-se
de “um homem que
marcou gerações”,
sendo “uma das referências maiores desta
instituição, por toda a
sua entrega, liderança
e abnegação”, evidenciou Pedro Pimpão,
certo de que esta é
“uma homenagem
mais do que justa e
merecida”.
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Festival da Fava é “o maior evento
colaborativo do distrito”
Com a edição de 2022, o Festival da Fava, nas Meirinhas, “tornou-se o maior evento colaborativo do
distrito de Leiria”. As palavras de regozijo são do
presidente da Junta de Freguesia, depois de três dias
(13, 14 e 15) em que todos os caminhos foram dar à
tenda instalada junto ao salão das colectividades.
Por ali passaram mais de 1.500 pessoas, num número que se tem afirmado tendencialmente crescente
desde o início.
Ainda que fosse expectável uma elevada participação, graças à gastronomia e animação, João Pimpão
reconhece que a grande surpresa veio do “espírito
comunitário” que ressaltou de toda a toda a dinâmi-

ca do festival, muito superior ao que era previsível.
“Todas as gerações tiveram uma participação activa
na construção do evento”, sublinha o autarca, que
destaca, a título de exemplo, o contributo dos
alunos da pré-primária, da primária e do Colégio
João de Barros, bem como dos utentes do Lar da
Felicidade, ao descascarem favas para o evento.
O presidente da Junta de Freguesia mostra-se
igualmente satisfeito com a elevada adesão às
actividades dinamizadas, nomeadamente ao showcooking dinamizado pelo chef meirinhense Flávio
Silva, que atraiu cerca de 60 crianças ao recinto, no
sábado à tarde.

Festa da Cuca levou dezenas
de pessoas à serra de Sicó
O dia estava convidativo a convívios ao ar livre e, por isso, o sucesso do regresso da festa da Cuca ao alto da serra de Sicó estava,
à partida, assegurado. Ao bom tempo que se fazia sentir, juntouse um animado almoço, servido com a imponência da paisagem
como pano de fundo. A organização esteve a cargo da Associação
Sicoense, presidida por Clement Cruz, que não podia ter ficado
mais satisfeito com a larga adesão ao evento.
Ao repasto confeccionado e servido em plena serra seguiu-se uma
tarde de animação, com possibilidade de observar aquela que é a
anfitriã da festa: a rosa-albardeira, mais conhecida como cuca, e
que é possível observar na Sicó durante o mês de Maio.

Presidente anuncia
requalificação da EN 109
como prioridade na Feira dos 7
“A requalificação da Estrada Nacional 109 é prioritária”. O anúncio
foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Pombal na sessão
inaugural da Feira dos 7, na freguesia do Carriço. Sendo uma obra
importante, “estamos comprometidos em torná-la realidade”, frisou o
autarca, em resposta a um anseio do presidente da Junta de Freguesia
local, Pedro Silva.
O edil pombalense destacou ainda as características distintivas da
praia do Osso da Baleia, que a tornam um “factor de atractividade”
para turistas. Na mesma cerimónia anunciou, de igual modo, a plantação de 25.000 árvores na Mata Nacional do Urso, em articulação com o
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, para reflorestar um
talhão devastado pelos incêndios em 2017 [ver notícia da pág. 32].
Antes disso, o presidente da Junta destacou o “espírito de comunidade
muito intenso” subjacente à organização da Feira dos 7, endereçando
agradecimentos às associações, instituições e empresas que deram o
seu contributo.
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Festejos a 21 de Maio marcados com inauguração
do restauro da Capela do Recolhimento

Novo caminho vai permitir crescimento
das instalações

Louriçal celebra 29 anos
de reelevação a vila
a pensar no futuro
O restauro da Capela do
Recolhimento e a construção do parque verde são
dois projectos que permitem aumentar o potencial
turístico do Louriçal. O primeiro está concluído e vai
ser inaugurado este sábado
(21 de Maio), dia em que o
Louriçal celebra 29 anos de
reelevação a vila. O segundo ainda está em fase de
projecto, o qual será apresentado à população neste
mesmo dia.
“Com a inauguração das
obras de restauro da Capela do Recolhimento fica
concluída a requalificação
de todo o património histórico da freguesia”, contou
ao Pombal Jornal o presidente da Junta do Louriçal.
O edifício “será a partir
de agora um espaço multiusos que estará ao serviço da freguesia, podendo acolher exposições e
outras actividades ligadas
ao turismo”, adiantou José
Manuel Marques, revelan-

●●O edifício será a partir de agora um espaço multiusos

do que a inauguração do
restauro da Capela do Recolhimento coincide com
a abertura da primeira exposição, que estará patente ao público durante 30
dias. Falamos de uma exposição de pintura de três
artistas louriçalenses: João
Vale, Fernando Cruz e Jorge Abade.

De salientar que o restauro da Capela do Recolhimento representou um
“investimento de perto de
30 mil euros”, financiada a
80%. As intervenções contemplaram a construção
da parede traseira do edifício, que “estava em risco de
ruir”, a renovação do telhado e a colocação de janelas

e caleiras, bem como reboco e pintura. Além disso, a
iluminação foi substituída
por luzes led e foi instalado
no interior mobiliário para
o espeço poder acolher exposições.
Este investimento inclui ainda a colocação de
placas de sinalética do património da freguesia com
informação em três línguas
diferentes e em braile.
As comemorações do
aniversário de reelevação
a vila, que começam com
a habitual sessão solene
no salão nobre da Junta de
Freguesia, às 16h00, prossegue com a inauguração
do restauro da Capela do
Recolhimento (17h00) e a
apresentação do projecto
do futuro Parque Verde do
Louriçal (17h30). Uma tarde cultural com a actuação
da Sociedade Filarmónica
Louriçalense e do Rancho
Folclórico e Etnográfico do
Louriçal encerram os festejos.

Ilha vai abrir acesso
público contíguo ao
seu campo

O Grupo Desportivo da
Ilha (GDI) vai abrir um
acesso para permitir a continuidade e o contorno do
seu campo, o qual passará
para o domínio público. A
abertura deste novo caminho público será comparticipada pela Câmara Municipal.
Actualmente, o acesso à
entrada principal do campo de futebol da Ilha faz-se
pelo lado norte, através de
um caminho com apenas
três metros de largura, que
não tem possibilidade de
ser alargado, prejudicando o crescimento daquelas
instalações, quer ao nível
das bancadas, quer ao nível do estacionamento.
Assim, foi estudada uma
alternativa pelo lado sul,
que consiste na abertura
de um novo acesso público contíguo às instalações

do GDI, que vai permitir a
continuidade e o contorno
do campo, possibilitando
também a construção de
bancadas e estacionamento.
Com essa finalidade, o
GDI acordou com privados a aquisição de terrenos. Agora, a Câmara de
Pombal deliberou apoiar
a construção do referido
acesso em 17 mil euros.
Na mesma reunião, realizada a 12 de Maio, o executivo camarário deliberou ainda atribuir um
apoio de 194 euros ao Banco Alimentar contra a Fome de Leiria-Fátima. Este
valor destina-se a alugar
uma viatura para realizar
o transporte, no âmbito da
campanha de recolha de
bens alimentares, que decorre nas superfícies comerciais nos dias 28 e 29
de Maio.
Na altura foi também
aprovado um apoio no valor de 190 euros para o
Agrupamento de Escolas
de Pombal para a realização de podas e remoção de
sobrantes na Escola Secundária.
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Apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais

Castanheira de Pera alerta para
insustentável esvaziamento demográfico
Interna, José Luís Carneiro, e outros membros do
Governo.
“Ora, esse é outro problema na gestão das nossas florestas. Pedimos à
nossa população, cada
vez mais envelhecida, que
mantenha os terrenos limpos, entre a multiplicação
de prédios devolutos, sem
zelo e, diria mesmo, quase sem dono”, considerou
António Henriques. Para o
autarca, não se pode “perpetuar um modelo de floresta em que os proprietários apenas se lembram do
pinhal ou do eucaliptal na
altura do corte”.
Dirigindo-se ao ministro, o presidente da Câmara afirmou que “prevenir é
também dar continuidade

O presidente da Câmara de Castanheira de Pera alertou no sábado, dia
14, para o insustentável esvaziamento demográfico
que torna mais vulnerável
o concelho, que não pode
viver no “sobressalto do
elevado risco de incêndios
florestais”.
“Insustentável é o esvaziamento demográfico
que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos
anos, que nos enfraquece
como território e nos torna mais vulneráveis”, afirmou António Henriques
na apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais deste ano, em Castanheira de
Pera, na presença do ministro da Administração

ao cadastro” rústico e florestal, “reforçar as campanhas de limpeza de matas
e terrenos, responsabilizar
os proprietários pela gestão das suas parcelas e criar
modelos de gestão que privilegiem e apoiem os agentes e atores locais que pretendam investir e desenvolver atividades agrícolas e
florestais”.
“Para haver mais vida
nestes territórios é preciso
fixar mais gente, gente que
cuide da floresta e dos recursos naturais. Mas para
que estes territórios sejam,
de facto, atractivos (…) não
podemos viver no sobressalto do elevado risco de incêndios florestais”, avisou.
Para o autarca, “tornar
o território mais atractivo,

Espaço inaugurado pelo presidente da Câmara de Ansião

Empresários de Pombal são os
rostos da nova loja Pingo Doce

●●António Domingues, Adília Fernandes, representante do Pingo Doce, João Gameiro e Jorge Barros

O presidente da Câmara
Municipal de Ansião inaugurou no dia 12 deste mês a
nova loja do Pingo Doce. António José Domingues congratulou Adília Fernandes e
Jorge Barros, gerentes do espaço, pela escolha do concelho para a realização daquele investimento que permitiu a criação de 46 postos de

trabalho.
“Hoje é o primeiro dia de
um conjunto de dias muito importantes para vocês,
mas também para o concelho de Ansião”, frisou o
autarca, pouco antes das
08h30, hora de abertura
oficial da loja. “Não é todos os dias que aqui se faz
um investimento com esta

dimensão, quer financeira
quer em número de postos de trabalho”, acrescentou o presidente, assumindo que “12 de Maio marca,
com certeza, a vida de todos nós, por diversas razões, e o município de Ansião quer associar-se a este
projecto que há-de ser de
sucesso”.

mais seguro e mais resiliente significa alargar o âmbito
de projectos como as Áreas
Integradas de Gestão da Paisagem ou do programa Condomínios de Aldeia, diversificar o mosaico florestal
e valorizar a floresta autóctone, assim como descentralizar, regionalizar e territorializar as políticas de ordenamento e gestão das florestas, criando modelos de
governança mais próximos
e adequados à realidade do
território”.
Segundo o presidente
da Câmara, “certamente
que uma visão diferenciadora no planeamento, ordenamento e gestão deste território, com o apoio
continuado do Governo no
acesso a fontes de financia-

mento”, o concelho conseguirá, “de uma forma estruturada, reverter o declínio demográfico”.
“Queremos um território
mais resiliente à ocorrência de grandes incêndios
florestais e mais bem preparado para as consequências das alterações climáticas, consubstanciado em
acções e práticas individuais e coletivas eficazes,
também pelo reforço dos
meios da protecção civil e
o apetrechamento do dispositivo de combate aos incêndios”, acrescentou.
Castanheira de Pera foi
um dos concelhos mais
fustigados pelos incêndios
que deflagraram em Junho
de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a mu-

nicípios vizinhos. Os fogos
provocaram a morte de 66
pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete
dos quais graves. A maioria
das vítimas morreu na Estrada Nacional 236-1, que
liga Castanheira de Pera e
Figueiró dos Vinhos.
Em termos percentuais,
o concelho de Castanheira de Pera foi o que perdeu
mais população (-16,7%)
no distrito de Leiria entre
2011 e 2021, ano dos últimos censos.
Este concelho, o de menor dimensão e com menos população do distrito,
que em 2011 tinha 3.191 residentes, tem agora 2.657
habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatística.

Inserido nas comemorações do feriado municipal

Ansião inaugura obras de
ampliação do parque empresarial
A autarquia de Ansião
inaugura no dia 26, feriado
municipal, as obras de ampliação do Parque Empresarial do Camporês, um investimento de 1,9 milhões
de euros.
“É um projecto de grande
valor para Ansião, que alavanca a dinâmica e o crescimento do concelho, e irá
permitir fixar novas empresas”, afirmou António José
Domingues, presidente da
autarquia.
A ampliação, na sexta fase, inclui a disponibilização
de 23 novos lotes, declarou
o autarca, adiantando que,
embora a Câmara ainda não
tenha iniciado a alienação
dos mesmos, tem havido
manifestações de interesse.
“Temos já manifestações
de interesse e estamos também a procurar investimentos que possam acrescentar
valor a este parque, de empresas de dentro ou fora do
concelho”, explicou, salientando a importância de di-

versificar o tecido empresarial de Ansião.
António José Domingues
referiu que o espaço tem todas as infraestruturas necessárias à instalação de empresas, incluindo “uma bacia de retenção para fazer
o tratamento de águas pluviais, como decorre das novas regras ambientais”.
O autarca esclareceu ainda que o parque empresarial “pode crescer e a intenção do município é prosseguir a ampliação a norte”,
pelo que se pretende “começar a dialogar com proprietários” de terrenos.
De acordo com o presidente, o objectivo é que
dentro de dois anos os novos lotes possam estar ocupados com empresas e mais
postos de trabalho, para que
contribuam para a riqueza
do concelho do Pinhal Interior Norte e do país.
O Parque Empresarial do
Camporês, o único do concelho, conta actualmente
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Com longa experiência, honestidade, confiança e profissionalismo, encontra aqui o seu consultor
imobiliário na Re/max Marquês, em Pombal.
Para comprar, vender ou arrendar, por favor fale comigo!

com 50 empresas que empregam cerca de 600 pessoas. António José Domingues destacou a centralidade de Ansião, “concelho geograficamente bem situado”,
apontando ainda as acessibilidades (Autoestrada 13 e
Itinerário Complementar
8), bem como a proximidade na ligação à Linha ferroviária do Norte e Autoestrada 1, em Pombal.
A ampliação teve financiamento de quase 938 mil
euros, sendo a verba restante do erário municipal.
As comemorações do feriado municipal de Ansião
e Dia da Espiga começam
as 9h30, com o hastear das
bandeiras, seguindo-se a homenagem aos ex-combatentes no Ultramar e a sessão
solene com entrega de medalhas honoríficas.
Às 12h30 está prevista a inauguração e visita às
obras de ampliação do Parque Empresarial do Camporês.
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Evento recebeu cerca de 4.000 visitantes em Condeixa

Pombal é o próximo anfitrião da Exposicó
O queijo Rabaçal DOP
(Denominação de Origem
Protegida) foi a ‘estrela’ de
mais uma edição da Exposicó, no passado fim-de-semana, mas a festa teve muitos outros ingredientes que
justificaram a deslocação
dos cerca de 4.000 visitante ao largo do município, em
Condeixa, a quem coube as
honras de anfitrião de um
evento organizado anualmente pela Associação de
Desenvolvimento Terras de
Sicó. Num território rico em
produtos endógenos, prove-

nientes dos seis concelhos
que integram a associação,
foi dado igualmente protagonismo ao azeite, mel e vinho, mas nos expositores
não faltaram também os tradicionais licores, a doçaria e
os enchidos de produtores
da região.
Naquela que foi a última
edição da Exposicó que recebe na qualidade de presidente da Câmara Municipal
de Condeixa-a-Nova, Nuno
Moita assumiu ser “um momento de alguma emoção”.
E no que toca a despedidas,

coube também a Mário Jorge Nunes fazer a última intervenção do mandato, enquanto presidente da Terras
de Sicó, cargo que passa a
ser ocupado por Pedro Pimpão, do Município de Pombal, que recebe o evento em
2023. Para o autarca, o grande desafio do mandato que
agora inicia passa por “manter uma relação de compromisso entre os autarcas dos
diferentes municípios”, no
sentido de continuar fazer
com que a região cresça ao
nível do turismo.

●●Pedro Pimpão, entre autarcas das Terras de Sicó e outras entidades, presidirá ao próximo mandato

Cerimónia entronizou sete confrades

Capítulo da Confraria do Queijo Rabaçal
juntou 27 confrarias
A cerimónia do XIX Capítulo da Confraria do Queijo Rabaçal, integrada no
programa de sábado da Exposicó, juntou este ano 27
confrarias de diversos pontos do país. A entronização
de sete confrades foi um
dos pontos altos desta edição do Capítulo, que passa agora a contar também
com Alice Pereira, empresária, residente em Alfafar,
freguesia de Podentes e
concelho de Penela; Jaime
Laím, de Alvorge (Ansião) e
PUB
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oficial dos quadros técnicos
do Exército até 2010; Jaime
Tomás, enfermeiro e residente em Charneca, na freguesia de Alvorge (Ansião);
Maria Marmé, funcionária
pública e residente no Rabaçal; Pedro Simões, engenheiro químico, com raízes
familiares no Rabaçal mas a
viver no Porto; e Rui Miranda, de Coimbra e funcionário do Município de Condeixa-a-Nova, onde desempenha funções na área cultural.

●●Elementos das Confrarias do Bodo, do Tortulho de Vila Câ e do Queijo do Rabaçal
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Primeira edição reuniu aproximadamente 500 participantes

Trail Manuelino animou trilhos de Abiul
classificações
25km’s geral
1.º Ricardo Ferreira
2.º Nuno Coelho
3.º Fábio Mendes
4.º Micael Costa
5.º Diogo Simões
6.º Ricardo Nunes
7.º Paulo Maia
8.º Rui Abreu
9.º Luis Piturra
10.º Joselito Pereira

Trilhos Dos Templários / Acr Santa Cita
Airlux - Nda
Individual
Clube Desportivo De Espite
Vilaventura Trail
Acrm Silveirinha Grande Claras
Dci/Trilhos Luso Bussaco
Zoss Vog
Sc Pombal / Trail Team
Vilaventura Trail

02:06:31.37
02:08:21.87
02:10:18.25
02:14:50.93
02:19:39.25
02:23:01.15
02:29:46.14
02:32:49.95
02:32:50.20
02:34:47.76

25km’s Femininos

1.ª Sara Pedrosa (12ª lug.geral )Montanha Clube Trail Running / Efapel
2.ª Carla Silva (17ª lug.geral)
100 Gás Trail Team
3.ª Glória * Glória (21ªlug.geral)
Crp Ribafria

14km’s geral
1.º João Pimenta
2.º Ernesto Pereira
3.º Gonçalo Fernandes
4.º Rafael Matias
5.º Pedro Santos
6.º Wilson Ribeiro
7.º Paulo Pontes
8.º João Costa
9.º Daniel Matias
10.º André Costa

14km’s FEMININOS

1.ª Sofia Vieira (32ª lugar)
2.ªMónica Branco (41ª lugar)
3.ª Filomena Carvalho (43ª lugar)

●●O Sporting Clube de Pombal foi o vencedor, logo seguido pelo Vilaventura e 100 Gás de Ansião

A Sicótrilhos Abiul, uma
equipa amadora de ciclismo
e trail está de parabéns pela
sua excelente organização da
primeira edição do Trail Manuelino. A freguesia de Abiul

recebeu aproximadamente
500 participantes que se dividiram pelas duas distâncias do Trail, que foram 14 e
25 quilómetros e pela caminhada com 10 quilómetros.

Pelas nove horas foi dado
o tiro de partida para uma
manhã percorrida por diversos trilhos de uma beleza ímpar, que foram bem cuidados pelo Sicótrilhos.

Uma animação constante,
com uma temperatura adequada para a prática da corrida e caminhada. No final,
Sandra Barros, presidente da
Junta de Freguesia de Abiul

02:39:13.71
02:44:04.83
02:51:20.21

Airlux - Nda
Fatima Trail Team
Airlux - Nda
Clube Desportivo De Espite
Lama Solta
Timim
Lma
Airlux - Nda
Timim
Ansibikers

01:10:35.38
01:11:45.27
01:12:25.41
01:12:55.36
01:14:24.51
01:14:24.61
01:15:59.51
01:16:38.62
01:16:40.62
01:18:00.82

Clube Desportivo De Espite
Cpa Alcanena Trail
Lama Solta

01:34:15.97
01:38:33.52
01:39:42.65

mostrava-se orgulhosa pelo
evento que em muito dignificou a freguesia. Gina Domingues, vereadora do desporto da Câmara Municipal de
Pombal também deixou pa-

lavras de elogio para a organização que conseguiu logo
no seu primeiro evento, exibir uma enorme capacidade
promocional. Espera-se uma
segunda edição.

Agendado para domingo, dia 22, na Marinha Grande

Colectividade com casa cheia para festejar

Associação dos
Caseirinhos joga final
da primeira divisão

Desportivo Ilha
celebrou aniversário
O Grupo Desportivo da
Ilha que se tem revelado como uma das colectividades
mais acessíveis e próxima
das suas raízes, celebrou o
seu 47.º aniversário.
Uma noite de sábado em
família e de muita união,
em que estiveram mais de
centena e meia de pessoas
na casa da colectividade para celebrar mais um ano.
O clube liderado por Cidália Silva está a atravessar
um dos seus melhores momentos da sua história, com

todos os escalões de formação e uma aposta ganha no
futebol feminino sendo já
uma referência a nível nacional. Tudo isto foi exibido durante o jantar que
contou com o Chef Paellero
Orlando Silva. As entidades
em que esteve Gonçalo Ramos presidente da União de

freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, que se encontra
de relações institucionais extintas com o Pombal Jornbal,
não foi possível recolher a
sua opinião, enquanto a vereadora da autarquia Catari-

na Silva, elogiou a dedicação
e o esforço da colectividade
em preservar as raízes locais
e promover de uma forma
sustentada o desporto na zona oeste.
Cidália Silva, que completa três anos de liderança em
Julho, era uma presidente orgulhosa pela sua equipa, que
tem feito um trabalho extraordinário. No futuro próximo espera conseguir dar
início à construção das bancadas que vão dar suporte
aos novos balneários, tal como, um novo campo de futebol de sete. Pretende-se ainda melhorar o parque de estacionamento.

●●Equipa dos Caseirinhos vai jogar a sua primeira final numa competição da AFL

A Associação Cultural
e Desportiva dos Caseirinhos está a viver um dos
seus melhores momentos
da sua história. A equipa sénior treinada por Jorge Machado vai ter a sua primeira
final, numa prova organizada pela Associação de Futebol de Leiria. O grupo que
ficou em sexto lugar na fase
regular do campeonato distrital da primeira divisão,
foi relegado para o Grupo
‘B’, onde ficaria em terceiro lugar. Uma posição que
lhe garantiu o apuramento
para as eliminatórias desta
competição. Assim, no pri-

meiro duelo, a sul do distrito, na Atouguia da Baleia, os
Caseirinhos mostrava a sua
raça e vencia por 3-2, com
Marco Silva a fazer os dois
primeiros golos e André
Ferreira o terceio, que no
momento dava uma vantagem de 3-0. Os locais só reduziam na ponta final.
No passado domingo, dia
15, em Porto de Mós, um
triunfo por 2-0, que coloca os Caseirinhos na final.
Um encontro em que jogaram Luís Gonçalves na baliza, Daniel Rosa, Vítor Carvalho, Damião Santos, Guilherme Silva, André Ferrei-

ra, Tiago Silva, João Pereira,
Julien Gaspar, Marco Silva e
Alexandre Dias. Foram ainda opção, Vítor Batista, Ricardo Branquinho, Tiago
Rodrigues, Miguel Silva e
Rui Correia. O primeiro golo seria marcado por João
Pereira aos 41 e Marco Silva ampliava aos 50 minutos, eliminando a equipa ‘B’
do Portomosense. Para domingo, o grande momento,
tendo pela frente o Caranguejeira, que afastou o Santo Amaro, após a marcação
das grandes penalidades,
depois de um empate no
tempo regulamentar.

●●Catarina Silva, Pedro Pinto, Gonçalo Ramos e Cidália Silva presidente do Desportivo da Ilha
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Prova vai para a estrada a 28 e 29 de Maio com nove classificativas

Rali Alitém junta o melhor de dois
mundos: bons troços e uma especial noturna
Já começou a contagem
decrescente para o Rali Alitém, que vai para a estrada
no fim-de-semana de 28 e 29
de Maio com nove classificativas e pontuável para quatro competições. O destaque
vai para a super especial noturna na cidade de Pombal,
que acontece no sábado (dia
28).
“Esta edição do Rali Alitém inaugura uma nova era
desta prova”, começou por
dizer Ricardo Araújo, representante da entidade a quem
coube apresentar o evento.
“2022 promete ser uma das
melhores edições dos últimos anos”, porque estamos
num “território de enorme
potencialidade” e com uma
“localização absolutamente
privilegiada”, que tem, acima de tudo, “um dos melhores troços de terra da região
Centro”.
Por enquanto, o Rali Alitém conta com “mais de 20
inscritos”, com destaque para a equipa de Adruzílio Lopes, campeão nacional de
rali, revelou Hélder Costa,
um dos organizadores. O

também antigo piloto e excampeão nacional de rali apontou esta prova como
“uma das melhores a nível
nacional e a melhor da região Centro em termos de pisos de terra”.
“O Rali Alitém tem muita
margem de progressão”, entende o presidente da autarquia, Pedro Pimpão, com a
certeza de que “o rali é muito
importante para esta região,
mas também para o concelho Pombal”. Afinal, “também queremos ser uma referência no desporto automóvel” e o “Rali Alitém é a prova
com mais expressão”, pelo
que “vamos continuar a valorizá-la”, assegurou.
De salientar que a Câmara
Municipal deliberou, na sua
reunião de 12 de Maio, atribuir um apoio no valor de 25
mil euros aos BVP para a organização do Rali Alitém.
DOIS
DIAS A ACELERAR
O Rali Alitém arranca no
sábado (dia 28) com cinco
classificativas, que começam
às 14h00. Pela frente, os pi-

lotos têm uma dupla passagem pelos troços de São Simão e Santiago de Litém. A
última acontece no centro
da cidade de Pombal, pelas
20h30.
O domingo é dedicado
ao Rali Extra, com as equipas a enfrentarem mais quatro classificativas com dupla
passagem nos troços de Albergaria dos Doze e Alitém.
O evento termina com a cerimónia de pódio, agendada
para as 15h30.
De salientar que este ano,
a prova tem uma extensão
total de 220 quilómetros e é
pontuável para quatro competições: Campeonato Start
Centro, Desafio Kumho,
Troféu de Ralis Team Baia
e Prova Extra, às quais o
público pode assistir em 19
zonas espectáculo, que são
espaços “com todas as condições de visibilidade e segurança” para os espectadores.
RALI SOLIDÁRIO
COM OS BOMBEIROS
As receitas do Rali Alitém
voltam a reverter a favor da

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Pombal (AHBVP).
“A sociedade pombalen-

se é sempre muito solidária
com os BVP”, frisou o vice
-presidente da Associação
Humanitária, encarando a

participação na organização do rali como uma forma
de “estarmos presentes na
dinâmica do concelho”.

Ilidio Gameiro presente
na especial da cidade

●●Fábio Bento e Ilidio Gameiro
no pódium em Alvaiázere

PUB

Telm: 917 244 413

O piloto pombalense Ilidio Gameiro e Fábio Bento
(navegador) vão estar na especial nocturna, dado
só competirem em asfalto. A dupla a rodar na
categoria X3 em Lância Delta Integral foi segunda classificada no rallie de Alvaiázere e subiu ao
primeiro lugar do pódium em Tomar. No coração
da cidade vão exibir-se a partir das 20.30 horas, no
sábado, dia 28, com saída junto à Câmara Municipal de Pombal e zona de espectáculo junto à
Biblioteca e na Urbanização das Cegonhas.
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DISTRITAL séniores
DIVISÃO DE HONRA

DISTRITAL juNIORES
I DIVISÃO - II FASE

RESULTADOS - 28.ª jornada
Marinhense ‘B’ - Moita do Boi		
Guiense - Portomosense			
Vieirense - Bombarralense			
Marrazes -‘Os Nazarenos’				
Sp. Pombal - Alegre e Unido		
Mirense - Meirinhas					
Alqueidão da Serra - Alcobaça 		
União da Serra - Alvaiázere			
			 J V
1 União da Serra28 23
2 Sp. Pombal 28 21
3 Portomosense 28 20
4 Alqueidão Serra28 17
5 Bombarralense28 15
6 Vieirense
28 13
7 Alcobaça
28 12
8 ‘Os Nazarenos’ 28 11
9 Marrazes
28 12
10 Marinhense ‘B’28 10
11 Mirense
28 10
12 Guiense
28 9
13 Alvaiázere 28 6
14 Alegre e Unido28 6
15 Meirinhas 28 5
16 Moita do Boi 28 1

E
2
3
3
5
6
7
6
6
3
7
4
3
5
3
2
1

D
3
4
5
6
7
8
10
11
13
11
14
16
17
19
21
26

1-0
2-4
2-0
2-2
2-0
0-0
1-0
5-2

M/S
84-29
65-16
68-22
70-29
46-32
40-33
47-35
41-53
52-47
38-36
33-41
36-76
36-53
23-58
24-61
14-96

P
71
66
63
56
51
46
42
39
39
37
34
30
23
21
17
1

29.ª jornada - 22 Maio
Portomosense - Marinhense ‘B’
Moita Boi - Marrazes
Alcobaça - Mirense
Alvaiázere - Sp. Pombal
‘Os Nazarenos’ - Alqueidão da Serra
Bombarralense - União da Serra
Alegre e Unido - Guiense
Meirinhas - Vieirense

E
2
4
6
4
1
3

D
2
1
0
3
6
5

0-0
2-1
3-0
P
17
16
15
10
7
6

10.ª (ÚLTIMA) jornada - 22 Maio
Ilha - Avelarense 		
Motor Clube - Pelariga
Matamourisquense - Figueiró dos Vinhos

DISTRITAL I divisão
FINAL GRUPO ‘B’

22 MAIO
ESTÁDIO MUNICIPAL MARINHA GRANDE
Caseirinhos - Caranguejeira (15h)

DISTRITAL juniores
DIVISÃO DE HONRA

			 J
1 Marrazes
25
2 Peniche
25
3 Alcobaça
25
4 Batalha
25
5 Vieirense
25
6 Lisboa Marinha25
7 Pelariga
25
8 Beneditense 25
9 ‘Os Nazarenos’ 25
10 Avelarense 25
11 GRAP/Pousos25
12 União Serra 25
13 Ilha
25
14 Guiense
25

V
21
21
20
13
12
11
9
8
6
7
6
4
4
3

E
1
1
3
6
4
6
6
4
8
4
6
5
4
2

D
3
3
2
6
9
8
10
13
11
14
13
16
17
20

2-1
15-0
0-7
2-3
1-2
3-2
4-2
M/S
134-15
114-22
93-26
59-28
57-57
32-45
44-58
34-53
32-47
37-72
41-51
30-78
27-92
29-119

26.ª (última) jornada - 21 Maio
Beneditense - Guiense
Avelarense - Ilha
Vieirense - S.L Marinha
Marrazes - Alcobaça
União da Serra - Pelariga
GRAP/Pousos - “Os Nazarenos”
Batalha - Peniche
PUB

E
1
2
1
2
2
0

D
1
1
4
4
4
8

M/S
14-4
13-3
10-7
12-10
5-12
1-19

P
22
20
13
11
11
0

10.ª (última) jornada - 21 Maio
C.C Ansião - AE Óbidos
Atouguiense - Boavista
Motor Clube - Meirinhas

DISTRITAL juNIORES
I DIVISÃO - grupo ‘b’
RESULTADOS - 7.ª jornada
ARECO/Coto - Alvaiázere				
Pedroguense - Santo Amaro			
Ilha/Sub’21 - Turquel					
CCMI - Caseirinhos					
J
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
6
4
3
2
2
2
1

E
1
0
2
0
1
0
0
0

D
0
1
1
4
4
5
5
6

P
64
64
63
45
40
39
33
28
26
25
24
17
16
11

			 J
1 Marinhense 25
2 Sp. Pombal 25
3 Marrazes ‘A’ 25
4 União Leiria ‘B’ 25
5 Vieirense
25
6 Batalha ‘A’
25
7 Caldas Sc ‘B’ 25
8 Alcobaça
25
9 Beneditense 25
10 Nazarenos 25
11 União Serra 25
12 GRAP/Pousos25
13 Avelarense 25
14 C.C Ansião 25

V
22
20
20
18
15
14
13
9
8
7
5
4
2
1

E
1
1
0
3
2
3
4
2
5
2
4
4
2
1

D
2
4
5
4
8
8
8
14
12
16
16
17
21
23

4-2
1-0
4-0
5-0

1-5
6-1
0-1
0-3
0-4
3-2
6-0
P
67
61
60
57
45
40
43
29
29
23
19
16
8
4

DISTRITAL juvenis
I DIVISÃO - II FASE - S. ‘A’

J
5
5
5
5

V
3
3
3
0

E
1
1
0
0

D
1
1
2
5

2-2
2-0
M/S
P
11-8 10
15-4 10
11-10 9
2-17 0

6.ª (última) jornada - 21 Maio
Ilha ‘A’ - Marrazes ‘B’
Costifoot - Pelariga

DISTRITAL juvenis
MEIAS FINAIS DA TAÇA
28 MAIO
Sp. Pombal - Marrazes
GRAP/Pousos - Marinhense

E
1
1
0
0

D M/S
0 9-5
0 6-3
1 3-5
2 4-9

P
4
4
3
0

			
1 Biblioteca
2 Marinhense ‘C’
3 Caseirinhos
4 Vieirense

J
2
2
2
2

V
2
1
1
0

E
0
0
0
0

3-4
2-0

D M/S
0 6-5
1 3-2
1 3-2
2 3-7

P
6
3
3
0

RESULTADOS - 2.ª jornada
AD Pedro Roma ‘B’ - ARECO/Coto
Marinhense ‘B’ - Caseirinhos			
			 J
1 Marinhense ‘B’ 1
2 ARECO/Coto 1
3 Caseirinhos
1
4 Pedro Roma ‘B’ 1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

3.ª jornada - 29 Maio
Marinhense ‘B’ - AD Pedro Roma ‘B’
Caseirinhos - ARECO/Coto

futsal séniores
i DIVISÃO - série ‘a’

E
0
0
0
0

D M/S
0 6-0
1 4-4
1 5-7
2 5-9

P
6
3
3
0

DISTRITAL iniciados
DIVISÃO DE HONRA
resultados - 25.ª jornada
Avelarense- Sp. Pombal
CCMI Leiria ‘A’ - Batalha ‘A’
Ansião - Alcobaça ‘A’
Marrazes ‘B’ - GRAP/Pousos
Meirinhas- Alvaiázere ‘A’
CCMI Leiria ‘A’ - Batalha ‘A’
AE Obidos- Vieirense
			 J
1 CCMI Leiria ‘A’ 25
2 Alvaiázere ‘A’ 25
3 U. Leiria ‘B’
25
4 Batalha ‘A’
25
5 Caldas S.C ‘B’ 25
6 Avelarense
25
7 Alcobaça ‘A’ 25
8 Sp. Pombal 25
9 GRAP/Pousos 25
10 Meirinhas 25
11 Marrazes ‘B’ 25
12 Vieirense
25
13 C.C Ansião 25
14 AE Óbidos 25

V
23
20
16
15
14
11
8
10
9
9
7
2
2
0

E
2
2
6
5
4
4
9
2
4
3
3
4
4
0

4-0
5-0
1-2
0-2
3-6
1-2
0-4

D M/S
0 154-12
3 93-25
3 82-30
5 64-32
7 65-26
10 47-43
8 51-40
13 46-46
12 41-59
13 49-67
15 32-53
19 21-93
19 21-93
25 6-188

P
71
62
54
50
46
37
33
32
31
30
24
10
10
0

RESULTADOS - 7.ª jornada
Caranguejeira - S. Mamede			
4-2
Charneca da Redinha - Regueira Pontes 4-3
Dino Clube - Maças D.Maria			
6-1
Golpilheira - Garecus
2-1

I DIVISÃO - G. ‘B’ - S.B
apur. 5.º ao 8.º lugar
RESULTADOS - 1.ª jornada
Ilha - Football Academy				
Batalha ‘B’ - Caldas S.C ‘B’		

2.ª jornada - 22 Maio
Caldas S.C ‘C’ - Ilha
Football Academy - Batalha ‘B’

V
2
1
1
0

P
3
3
0
0

J
1
0
1
0

V
1
0
0
0

E
0
0
0
0

0-2
ad. 5/6

D M/S
0 2-0
0 0-0
1 0-2
0 0-0

P
3
0
0
0

3.ª jornada - 29 Maio
Ilha - Batalha ‘B’
Football Academy - Caldas S.C ‘C’

I DIVISÃO - G. ‘B’ - S.B
apur. 9.º ao 12.º lugar

RESULTADOS - 1.ª jornada
Academia Happyball - Alcobaça ‘B’ 4-0
Caranguejeira - Boavista				
6-5
			
1 Happyball
2 Caranguejeira
3 Alcobaça ‘B’
4 Boavista

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D M/S
0 4-0
0 6-5
1 0-4
1 5-6

P
3
3
0
0

2.ª jornada - 22 Maio
Alcobaça ‘B’ - Caranguejeira
Boavista - Academia Happyball
3.ª jornada - 29 Maio
Boavista - Alcobaça ‘B’
Caranguejeira - Academia Happyball

I DIVISÃO - G. ‘B’ - S.B
apur. 13.º ao 16.º lugar
RESULTADOS - 1.ª jornada
Alfeizerense - União Leiria ‘C’			
Peniche ‘B’ - Arcuda					
			
1 Peniche ‘B’
2 U. Leiria ‘C’
3 Alfeizerense
4 Arcuda

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D M/S
0 1-0
0 1-0
1 0-1
1 0-1

0-1
1-0
P
3
3
0
0

2.ª jornada - 22 Maio
Arcuda - Alfeizerense
União Leiria ‘C’ - Peniche ‘B’
3.ª jornada - 29 Maio
Alfeizerense - Peniche ‘B’
União Leiria ‘C’ - Arcuda

DISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - fase final

DISTRITAL INFANTIS
III FASE - SUB’13 - SÉRIE ‘A’

D
0
1
4
4
6
8

V
6
5
4
3
3
2
2
1
0

E
1
0
1
0
0
0
0
0
0

D
0
2
0
2
3
5
4
4
6

M/S
P
31-12 19
26-17 15
15-7 13
23-9 9
12-14 9
10-26 6
11-20 6
12-20 3
11-26 0

DISTRITAL juniores
i DIVISÃO

RESULTADOS - 7.ª (ÚLTIMA) jornada
Arnal - Louriçal
2-6
Silveirinha - Estrada
1-0
Gaeirense- Serro Ventoso
2-2
			
1 Ribafria ‘B’
2 Louriçal
3 Estrada
4 Gaeirense
5 Silveirinha
6 Serro Ventoso
7 Arnal

J
6
6
6
6
6
6
6

V
6
4
3
2
2
1
0

E
0
1
0
2
1
2
0

D
0
1
3
2
3
3
6

M/S
P
63-16 18
24-19 13
15-8 9
15-17 8
21-38 7
11-22 5
9-38 0

DISTRITAL honra
juvenis man./descida

RESULTADOS - 8.ª jornada
Louriçal - Casal Velho
2-6
N.Spt.Pombal - Catarinense
ad.19 Maio
			
1 N.Spt.Pombal
2 Alvorninha
3 Casal Velho
4 Louriçal
5 Catarinense

J
6
6
7
6
5

V
5
4
2
1
0

E
1
0
3
1
1

D
0
2
2
4
4

M/S
28-8
22-12
16-21
15-18
9-31

M/S
40-4
21-9
16-22
14-16
9-22
3-30

4-1
1-2
1-0

P
26
20
13
11
3

9.ª jornada - 21 Maio
Catarinense - Louriçal			
Alvorninha - N.Spt.Pombal

P
24
21
12
10
4
0

RESULTADOS - 6.ª jornada
União de Leiria - Atouguiense		
CCMI - Escola Académica				
Marinhense - AD Pedro Roma		
			
1Esc.Académica
2 Pedro Roma
3 União Leiria
4 Marinhense
5 Atouguiense
6 CCMI

J
6
6
6
6
6
6

V
6
4
3
1
1
0

E
0
1
1
2
2
0

D
0
1
2
3
3
6

3-3
1-3
1-1

M/S
P
21-9 18
19-10 13
21-17 10
15-12 5
13-15 5
8-34 0

9.ª jornada - 22 Maio
União da Serra ‘A’ - CCMI
Pedroguense - Costifoot
AD Pedro Roma - Guiense

7.ª jornada - 21 Maio
AD Pedro Roma - Atouguiense
União Leiria - CCMI
Escola Académica - Marinhense

10.ª (ÚLTIMA) jornada - 29 Maio
Guiense - União Serra
CCMI - Pedroguense
Costifoot - AD Pedro Roma

8.ª jornada - 28 Maio
Marinhense - Atouguiense
União Leiria - Escola Académica
CCMI - AD Pedro Roma

RESULTADOS - 14.ª jornada
Almagreira - Ilha					
Unidos - Bidoeirense					
Meirinhas - GRAP/Pousos 			
Red School - Figueiró dos Vinhos
V
11
11
8
7
6
6
2
2

E
1
0
1
0
2
1
1
0

Futsal feminino
grupo ‘b’

RESULTADOS - 7.ª(ÙLTIMA) jornada
Serpinense - Ansião
7-0
Ilha - N.Spt.Pombal
Norte e Soure - D. Fuas
4-1
Vidais - Ribafria
3-4
J
7
7
7
6
6
7
7
5

V
6
6
3
3
3
2
1
0

E
1
1
1
0
0
0
1
0

D
0
0
3
3
3
5
5
5

M/S
P
34-4 19
27-15 19
21-21 10
18-13 9
19-16 9
20-25 6
15-25 4
4-24 0

DISTRITAL iniciados
I DIVISÃO - II FASE

RESULTADOS - 4.ª jornada
Catarinense - N.Spt.Pombal 		
1-2
Ribeira Sirol - Mendiga		
adiado 18 Maio
			
1 Ribeira Sirol
2N.Spt.Pombal
3 Catarinense
4 Mendiga

J
3
4
4
3

V
3
3
1
0

E
0
0
0
0

D
0
1
3
3

M/S
15-4
12-8
8-13
5-15

P
9
9
3
0

5.ª jornada - 22 Maio
Catarinense - Mendiga
N:Spt.Pombal - Ribeira Sirol
6.ª jornada - 29 Maio
Mendiga- N:Spt.Pombal		
Ribeira Sirol - Catarinense		

DISTRITAL iniciados
I DIVISÃO - g. ‘b’ s.’a’
RESULTADOS - 4.ª jornada
Santiago Guarda- Barreiros			
			
1 Silveirinha
2 S. Guarda
3 Barreiros
4 Cranguejeira

J
3
3
2
2

V
3
1
0
0

E
0
1
1
0

D M/S
0 8-3
1 6-5
1 2-3
2 1-6

1-1
P
9
4
1
0

5.ª jornada - 22 Maio
Cranguejeira- Barreiros		

DISTRITAL INFANTIS sub’13
torneio complementar

			 J
1 Unidos
14
2 Meirinhas
14
3 Almagreira
14
4 Red School
14
5 GRAP/Pousos 14
6 Ilha
14
7 Fig. Vinhos
14
8 Bidoeirense 14

no próximo domingo, dia
22, com início às 15 horas, a
conquista de mais uma Taça
na época. Depois de ganhar
a Taça Distrital, por 1-0, frente ao Vidais, é agora a vez, da
Super-Taça.
O encontro está marcado
para o Pavilhão Municipal
da Nazaré, com início às 15
horas, com as pombalenses
a defrontarem o vencedor
do campeonato distrital, Pocariça.

			
1 N.Spt.Pombal
2 Ribafria
3 Norte e Soure
4 Vidais
5 Serpinense
6 D. Fuas
7 Ilha
8 Ansião

9.ª jornada - 28 Maio
Golpilheira - Caranguejeira
Dino Clube - S. Mamede
Charneca da Redinha - Garecus
Pik-Nik/Louriçal - Maças D.Maria

10.ª jornada - 28 Maio
Louriçal - Alvorninha		
Casal Velho - Catarinense

RESULTADOS - 8.ª jornada
União da Serra ‘A’ - Pedroguense
CCMI ‘B’ - AD Pedro Roma ‘A’			
Guiense - Costifoot					
E
0
0
0
1
1
0

			 J
1 Dino Clube
7
2 Caranguejeira 7
3 Golpilheira
5
4 S.Mamede
5
5 Pik-Nik/Louriçal6
6 Maçãs D.Maria 7
7 Garecus
6
8 Charneca
5
9 Reg. Pontes
6

8.ª jornada - 21 Maio
Regueira Pontes - Pik-Nik/Louriçal
Maçãs D. Maria - Charneca da Redinha
Garecus - Dino Clube
S. Mamede - Golpilheira

26.ª jornada - 15 Maio
Avelarense- Sp. Pombal
Ansião - Alcobaça ‘A’
Marrazes ‘B’ - GRAP/Pousos
União Leiria ‘B’ - Caldas S.C ‘B’
Meirinhas- Alvaiázere ‘A’
AE Óbidos- Vieirense
CCMI Leiria ‘A’ - Batalha ‘A’

			 J V
1 AD Pedro Roma8 8
2 Guiense
8 7
3 União Serra
8 4
4 Costifoot
8 3
5 CCMI ‘B’
8 1
6 Pedroguense 8 0

Núcleo Sportinguistas
Pombal joga
Super-Taça
A equipa sénior feminina
de futsal do Núcleo Sportinguistas de Pombal vai tentar

I DIVISÃO - G. ‘B’ - S.B
apur. 9.º ao 12.º lugar
0-1
5-2

1-6
7-0

2.ª jornada - 22 Maio
ARECO/Coto - Marinhense ‘B’
Caseirinhos - AD Pedro Roma ‘B’

			
1 Academy
2 Caldas S.C ‘C’
3 Ilha
4 Batalha ‘B’

RESULTADOS - 2.ª jornada
Academia Happyball - Meirinhas ‘B’
Lisboa e Marinha - Portomosense

Domingo, dia 22, na Nazaré

D M/S
0 7-0
0 6-1
1 0-7
1 1-6

3.ª (última) jornada - 21 Maio
Marinhense ‘C’ - Vieirense ‘B’
Biblioteca - Caseirinhos

3.ª (última) jornada - 21 Maio
Meirinhas ‘B’ - Portomosense
Lisboa e Marinha - Academia Happyball

26.ª (última) jornada - 15 Maio
Marinhense - Beneditense (18.30h)
Sp. Pombal - Batalha (20h)
Caldas S.C ‘B’ - Vieirense
C.C Ansião - União da Serra (18.30h)
Alcobaça - Marrazes ‘A’
‘Os Nazarenos’ - GRAP/Pousos
União Leiria ‘B’ - Avelarense (20h)

			
1 Marrazes ‘B’
2 Costifoot
3 Pelariga
4 Ilha

V
1
1
1
0

2-6
3-0

3.ª (última) jornada - 21 Maio
Arcuda - Bombarralense
Santo Amaro - Meirinhas

			 J
1 Meirinhas ‘B’ 2
2 Happyball
2
3 Lisboa Marinha2
4 Portomosense 2

M/S
129-20
87-23
85-28
68-23
82-44
70-44
69-40
31-68
40-58
33-74
47-83
31-66
17-108
27-133

RESULTADOS - 5.ª jornada
Costifoot - Marrazes ‘B’
Pelariga - Ilha ‘A

			 J
1 Bombarralense2
2 Meirinhas
2
3 Arcuda
2
4 Santo Amaro 2

RESULTADOS - 2.ª jornada
Vieirense - Biblioteca					
Marinhense ‘C’ - Caseirinhos			

M/S
P
23-5 19
18-4 18
10-2 14
9-12 9
10-14 7
9-18 6
8-15 6
7-25 3

RESULTADOS - 25.ª jornada
Vieirense - Marinhense ‘A’
Beneditense - Ansião
GRAP/Pousos - Alcobaça
União da Serra - União Leiria ‘B’		
Avelarense - Sp Pombal
Marrazes ‘A’- Caldas S.C ‘B’
Batalha ‘A’ - Nazarenos

RESULTADOS - 2.ª jornada
Santo Amaro - Bombarralense		
Meirinhas ‘A’ - Arcuda					

DISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - G. ‘B’
apur. 1.º ao 4.º lugar

I DIVISÃO - G. ‘B’ - S.B
apur. 5.º ao 8.º lugar

DISTRITAL juvenis
DIVISÃO DE HONRA

M/S
17-9
14-8
12-8
9-12
11-17
14-23

RESULTADOS - 25.ª jornada
Alcobaça - GRAP/Pousos
Peniche - Avelarense
Lisboa Marinha - Marrazes
Guiense - Vieirense
‘Os Nazarenos’ - Batalha
Ilha - União da Serra
Pelariga - Beneditense

V
7
6
4
3
3
0

28 MAIO
‘Os Nazarenos’ - Peniche
C.C Ansião - Marrazes

RESULTADOS - 9.ª jornada
Figueiró dos Vinhos - Ilha				
Avelarense - Motor Clube				
Pelariga - Matamourisquense		
V
5
4
3
2
2
1

J
9
9
9
9
9
9

0-0
2-3
0-1

DISTRITAL juNIORES
MEIAS FINAIS DA TAÇA

DISTRITAL I divisão
II fase - série ‘a’

J
9
9
9
9
9
9

			
1 Motor Clube
2 Boavista
3 C.C Ansião
4 Meirinhas
5 Atouguiense
6 AE Óbidos

			
1 ARECO/Coto
2 CCMI
3 Ilha/Sub’21
4 Pedroguense
5 Alvaiázere
6 Caseirinhos
7 Santo Amaro
8 Turquel

30.ª (ÚLTIMA) jornada - 29 Maio
Marinhense ‘B’ - Alegre e Unido
Guiense - Alvaiázere
Vieirense - Alcobaça
Bombarralense - Meirinhas
Marrazes - Portomosense
Sp. Pombal - União da Serra
Mirense - ‘Os Nazarenos’
Alqueidão da Serra - Moita Boi

			
1 Avelarense
2 Pelariga
3 Fig. Vinhos
4 Ilha
5 Motor Clube
6 Matamourisq.

RESULTADOS - 9.ª jornada
Boavista - Motor Clube
Meirinhas - C.C Ansião
Óbidos - Atouguiense					

DISTRITAL juvenis
I DIVISÃO - G. ‘B’
apur. 1.º ao 4.º lugar

D M/S
2 72-26
3 62-31
5 44-31
7 52-45
6 56-56
7 49-43
11 45-81
12 37-104

2-1
7-0
5-1
3-2
P
34
33
25
21
20
19
7
6

DISTRITAL INFANTIS sub’13
torneio complementar
grupo ‘a’
RESULTADOS - 6.ª JORNADA
Arcuda - Carnide					
AE Obidos - Santo Amaro				
Folgou - Maceirinha
			
1 AE Óbidos
2 Carnide
3 Arcuda
4 Maceirinha
5 Santo Amaro

J
5
5
5
3
4

V
5
2
2
1
0

7.ª jornada - 21 Maio
Maceirinha - Arcuda
Carnide - AE Óbidos
8.ª jornada - 28 Maio
Santo Amaro - Carnide
AE Óbidos - Maceirinha

E
0
1
1
0
0

D
0
2
2
2
4

3-6
5-1

M/S
P
34-15 15
19-16 7
10-15 7
10-15 3
90
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Quarto com
WC privativo, internet,
todo mobilado, centro da
cidade.
Cont.:964 003 023
VENDE-SE terreno para
construção c/ 1.200m2, a 5km
de Pombal.
Cont.: 962 090 032
ARRENDA-SE loja no rés-dochão do Pombal Shopping,
bem localizada, com 20m2.
Preço acessível.
Cont.: 969 305 417

Centro Social
Paroquial de
Almagreira encontra-se
a recrutar Ajudante de Acção
Directa.
As inscrições devem ser
feitas para o e-mail centro.
almagreira@sapo.pt, através
do telefone 236 200 390, ou
presencialmente.
A Beauty Zone
procura:
- Esteticista com formação em
unhas de gel para part-time
ou full-time
- Técnica de unhas com
possibilidade de exploração
independente.
Cont.: 918735647 ou directamente na Beauty Zone (entrada do Pombal Shopping).

Precisa-se senhora para
realizar TRABALHOS DOMÉSTICOS em habitação na
Mata Mourisca. Tempo inteiro
e com contrato de trabalho.
Disponibiliza-se alojamento,
caso seja necessário. Com
carta de condução.
Cont.: 236 951 632 | 914 237 342
Empresa de Pombal
admite colaborador para
unidade fabril de estruturas
metálicas.
Cont.: 910365215
PRECISA-SE
colaborador(a)
a meio tempo para
atendimento ao balcão em
loja de ferragens na Redinha

Cont: 969 016 494

VENDE-SE
Vinho do lavrador a 8€ / 5L
- Feno enfardado a 4€ / fardo
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 30€/ 5L
Cont: 965 510 507

VIVENDA
PARA FÉRIAS
em Albufeira. Casa com
5 quartos, dois deles são
suites (13 camas), 4 wc, facilidades de estacionamento,
a 900m da praia, muito próxima de espaços comerciais.
Ideal para famílias. Disponível a partir de agora.
Cont.: 965 510 507

ARREDORES DE POMBAL,
Loira meiga, calma, atrevida,
69, o. profundo
e molhadinho,
pele macia,
carinhosa. Das
9:00 às 20:30
Cont.: 910
333 711 ou
960098626

asreletromecanica@gmx.com

Senhor, ex-emigrante,
gostaria de encontrar uma
senhora, de preferência
emigrante ou ex-emigrante
em França, com saúde, que
seja livre de todos os encargos
para fazer a vida comigo e que
pertença ao distrito de Leiria.
A idade pouco importa. Sou
pessoa educada e sincera.
Cont.: 937 892 306
Jovem, com vida estável,
procura senhora para
amizade.
Cont.: 926 860940

Pintura da Construção Civil
Lavagem de Telhados
Barramentos | Capotos
Orçamentos
grátis

911 524 965

Com experiência profissional de 20 anos,
a trabalhar no sector das reformas

. Precisa de informações sobre pensões estrangeiras/nacionais?
. Sabe como receber os Fundos “2º Pilier da Suiça?
. Pensões antecipadas por longas carreiras?
. Pensões por educação dos filhos, no estrangeiro?
. Pensões de sobrevivência (viuvez)?
Faça a sua marcação para tirar as suas dúvidas
Largo da Igreja Velha | Centro Comercial 12.12 - Loja 3
3100 - 081 Albergaria dos Doze

C ON V Í V IO

Jovem de meia idade,
sensual, meiga, faz brincadeiras em troca de ajuda
monetária.
Cont.: 910 177 349

CARINA SANTOS

BIQUEIRAS
Mata Mourisca - Pombal

Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 10/05/2022, exarada a folhas 142, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 52, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram
como outorgantes: Carlos Gameiro Ângelo, NIF 129.315.672, e mulher Olívia da Silva Malho, NIF 129.315.680, casados sob o regime da comunhão
geral, naturais, respectivamente, das freguesias de Albergaria dos Doze e
São Simão de Litém, ambas do concelho de Pombal, habitualmente residentes no nº 200, Route des Salins, Villa les Pyramides, nº 3, 83990 Saint
Tropez, França, representados por procurador, que declarou que aqueles
com exclusão de outrém, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, terra de cultura com árvore de fruto, com a área de 420 m2, sito em
Arneiro da Aldeia de Cima, freguesia – União das freguesias de Santiago
e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, a confrontar do norte com Rosária Gameiro, viúva, do sul com Manuel Gameiro
Aqueu, do nascente com Manuel Gameiro Segundo e do poente com João
Fernandes, inscrito na matriz sob o artigo 32.037, que proveio do artigo
10.266, da freguesia de São Simão de Litém, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que o referido prédio veio à posse dos
seus representados, por compra meramente verbal efectuada por volta do
ano de 1998, a Carolina da Conceição e marido Adelino Ferreira, residentes
que foram na rua Principal, rés do chão direito, lugar de Poços, Albergaria
dos Doze, Pombal; Que, após a referida compra verbal, de facto, os seus
representados passaram a possuir o aludido prédio, em nome próprio, limpando-o, cultivando-o, plantando árvores e colhendo os frutos, posse que
sempre foi exercida pelos seus representados de forma a considerarem tal
prédio como seu, sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer
que fosse, à vista de toda a gente dos lugares e de outros circunvizinhos,
sempre na convicção de exercerem um direito próprio sobre coisa própria;
Que esta posse assim exercida ao longo de mais de 23 anos se deve reputar
de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor título, aqueles
Carlos Gameiro Ângelo e mulher Olívia da Silva Machado, adquiriram o
mencionado prédio para seu património, por usucapião, que invocam, por
não ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 10 de Maio de 2022
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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Opinião

MAIO, MÊS DO CORAÇÃO!
O AVC (Acidente Vascular Cerebral) é a principal
causa de morte e de incapacidade em Portugal, e a
hipertensão é um dos seus
principais fatores de risco,
sendo que 55% da população em Portugal tem dois
ou mais fatores de risco
cardiovasculares. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, as doenças cardiovasculares (AVC
ou doenças do aparelho
circulatório) matam por
ano 33 mil pessoas por ano.
Segundo dados do Ministério da Saúde 63,3% dos
portugueses entre os 25 e
os 74 anos apresentam níveis elevados de colesterol. Em Portugal, as doenças cardiovasculares são
responsáveis por 29,5% das
mortes, sendo que o enfarte do miocárdio mata, em
média, 12 pessoas por dia.
Ter o colesterol muito elevado pode significar estar
em risco iminente de sofrer
um enfarte do miocárdio

https://www.facebook.com/AntonioCordeiroNutricao
ou um acidente vascular
cerebral (AVC). Também de
acordo com Ministério da
Saúde, é necessário prevenir esta doença (ações
de sensibilização e educação para a comunidade,
rastreios, entre outras iniciativas), intervir numa fase precoce nos fatores de

risco, nomeadamente nos
grupos mais vulneráveis
e aumentar a literacia em
saúde, na população portuguesa.
O impacto económico
e social da doença é muito grande no orçamento

anual de saúde, à semelhança do que acontece
em outros países da Europa, no entanto, nos últimos
cinquenta anos, as despesas em saúde foram superiores ao crescimento económico nos países da OCDE.
Sabe-se também, que
mais de metade dos AVC
podem ser prevenidos, e
que a prevenção é muito
mais eficaz e económica
que o tratamento. E por isso ficam dicas para prevenir as doenças cardiovasculares:
-Controlar a tensão
arterial através de uma
alimentação saudável e
exercício físico;
-Redução do consumo
do sal;
-Controlar o excesso de
peso especialmente
no abdómen;
-Reduzir o açúcar no
sangue e prevenir/con-

trolar a Diabetes;
-Normalizar os valores
dos triglicéridos;
-Controlar o colesterol
através de uma
alimentação saudável e
exercício físico;
-Ser ativo através da
prática de exercício
físico diário;
-Dormir bem;
-Ter uma alimentação
saudável rica em fruta
e vegetais;
-Deixar de fumar;
-Diminuir o stress.
Cuide de si,
cuide da sua família!
Elaborado por:
António Cordeiro
Nutricionista

Fundação de
Abiul já tem
espaço para
prevenir doenças do foro
psicológico
Segundo a instituição,
a sala multi-sensorial
encontra-se equipada
com materiais e equipamentos multissensoriais e permitirá que
as abordagens sejam
únicas e adaptadas a
cada pessoa , explorando as necessidades
e preferências individuais, aumentando a
aut-oestima, relaxamento, as emoções
positivas, a capacidade de iniciativa,
de aprendizagem e
autoexpressão.

PUB

Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO

Rede Pombus assegura
transporte ao sábado

Centro de vacinação
mudou-se
para o Expocentro
O Centro de Vacinação de
Pombal contra a Covid-19 está a funcionar, desde o dia
23 de Abril, no Expocentro
- Centro Municipal de Exposições, localizado no Parque
Industrial Manuel da Mota.
Para assegurar o transporte
regular, a rede Pombus vai
funcionar ao sábado no percurso entre o Cardal e o Expocentro.
O Centro de Vacinação,
que inicialmente funcionava
no Pavilhão das Actividades
Económicas e Desportivas de
Pombal, foi transferido para

o Expocentro.
“Considerando a necessidade de assegurar o transporte regular para o Expocentro ao sábado, disponibilizando o acesso aos cidadãos
de transporte público que
permita aceder à nova localização do Centro de Vacinação”, a Câmara Municipal
aprovou na sua última reunião o “funcionamento em
regime extraordinário da rede Pombus” ao sábado, no
percurso entre o Cardal e o
Expocentro, no horário entre
as 8h45 e as 16h55.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação
outorgada em 09/05/2022, exarada a folhas 127, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número 52, deste Cartório Notarial, sito na Avenida
Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como outorgantes: Palmira da Conceição Domingues de Jesus,
NIF 182.321.118, e marido Manuel de Jesus Domingues, NIF 182.321.061,
casados sob o regime da comunhão de geral, naturais, respectivamente,
das freguesias de Pombal e Santiago de Litém, ambas do concelho de Pombal, residentes na Rua do Seixo, nº 53, lugar de Quinta do Seixo, Pombal,
declararam com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores
dos seguintes prédios, sitos na freguesia e concelho de Pombal: Um: Prédio
rústico, terra de cultura com oliveiras, com a área de 570 m2, sito em Casinha, a confrontar do norte com António Domingues, do sul com Manuel
Henriques Junior, do nascente com caminho e do poente com António Silva, inscrito na matriz sob o artigo 19.716; e, Dois: Prédio rústico, terra de
cultura com oliveiras, com a área de 900 m2, sito em Casinha, a confrontar
do norte com Francisco Pereira e outro, do sul e poente com Francisco
Pereira Junior e do nascente com caminho, inscrito na matriz sob o artigo
19.717; Que os prédios não se encontram descritos na Conservatória do
Registo Predial de Pombal; Que os referidos prédios vieram à posse deles
justificantes, já casados, por doação meramente verbal efectuada por volta
do ano de 1986, por sua mãe e sogra Gracinda da Conceição Domingues,
que também usou e foi conhecida por Gracinda da Conceição, viúva, residente que foi em Quinta do Seixo, Pombal; Que após a referida doação,
de facto, passaram a possuir os prédios em nome próprio, limpando-os,
cultivando-os, plantando árvores e colhendo os frutos, posse que sempre
foi exercida por eles de forma a considerarem tais prédios como seus, sem
interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de
toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de
exercerem um direito próprio sobre coisa própria; e, Que esta posse assim
exercida ao longo de mais 35 anos, se deve reputar de pública, pacífica e
contínua. Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram os
mencionados prédios para seu património, por usucapião, que invocam,
por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está
conforme.
Pombal, 09 de Maio de 2022
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02

Pombal Jornal n.º 230 de 19 Maio de 2022

PUB

Aberto
das 09h00
às 19.30h
Njunto à
Rotunda
dos
Bombeiros
16 a 22 maio
PAIVA
Largo Cardal
Tel: 236 212 013

23 a 29 maio
barros
Av.ª H.Ultramar
Tel: 236 212 037

30 maio a 5 junho
TORRES
Av.ª H.Ultramar
Tel: 236 212 487

236 027 632 | 962 787 119

POMBAL - TEL: 918 437 353

pub:

100%
GRATUITO

ACADEMIA

INSCREVA-SE JÁ!
marques@remax.pt
236 200 300

FORME-SE CONNOSCO
E SEJA UM AGENTE
DE SUCESSO
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●●palavras cruzadas
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Verticais:
4 2 7 6 5 8 9
1.Lavar. Garfo. 2. Alara. Cereal. 3. Portar. Apre. 4.
Arrelia. Ato. 5. Escapa. As. 6. Barão. Estro. 7. AP. 9 1 5 4 3 2 6
Ofensa. 8. Loa. Assapar. 9. Eira. Mocada. 10. Lati- 6 8 3 9 1 7 2
do. Avis. 11. Areal. Irara.

11

3
7
8
5
1
4

Verticais:

1. Limpar, banhando em líquido. Utensílio de mesa de três ou quatro dentes que
faz do talher. 2. Levantar. Fruto de seara. 3. Levar. Irra! (interjeição). 4. Quezília.
Aperto com nó. 5. Livra-se. Elas. 6. Título de nobreza imediatamente inferior ao
de visconde. Imaginação criadora. 7. Armada portuguesa (sigla). Ultraje. 8. Elogio.
Acelarar (popular). 9. Malhadouro. Cacetada. 10. O ladrar dos cães. Vila morena e
sede de concelho do distrito de Portalegre 11. Praia. Irritar.

●●FOTO denúncia

SOLUÇÕES

Horizontais:

1. Molusco gastrópode univalve que adere aos rochedos. Boato falso. 2. Impulso.
Ajudar. 3. Limpar com uma vassoura. Ofício. 4. Aquele que se dedica ao artesanato. Camareira. 5. Cesto flexível feito de vime, esparto ou palma. Decilitro (abreviatura). 6. Filhote. Cálculo a olho. 7. Germânio (símbolo químico). Anexo. 8. Altar.
Atribuir caluniosamente. 9. Cabelo raro e delgado. Cobria. 10. Enfastiar. Acrescentar. Que tem óleo. Toca ao de leve. 11. Que tem óleo. Toca ao de leve.

AGRADECIMENTO
Sandra e Jorge, pais do Pedrito, queremos agradecer publicamente à amiga Paula Monteiro e
seus colaboradores, pela angariação que fizeram
através de rifas, assim como às pessoas que contribuíram para ajudar na compra de uma viatura adaptada com plataforma.
0 valor que nos entregou foi o seguinte :
Referente às rifas: 2.000€
Outros donativos: 320€
TOTAL: 2.320€
A todos o nosso muito obrigado pela grande ajuda, a
fim de darmos melhor qualidade de vida ao Pedrito!

O jardim do vale “desencantado”
O presidente da CMP Pedro Pimpão associou-se recentemente a uma iniciativa de um grupo
de crianças que com fundos privados criaram uma pequena pérgula que embeleza o jardim do
Vale. De realçar o exemplo de cidadania e gosto pelo seu espaço demonstrado por estes jovens
e que pode servir de exemplo para muito adulto que não liga a nada do que o rodeia.
Neste espaço ainda perdura ao abandono o edifício que servia de entrada a uma piscina
que aí exisitiu, incluindo algumas das máquinas e vários anos após a desactivação deste equipamento podemos visualizar a placa com o seu horário de funcionamento.
Espero que o Sr. Presidente actue colocando um ponto final a tantos anos de inércia, que se
dê algum uso ao edifício e que pelos menos a placa com o horário seja rapidamente retirada.
Telmo Lopes
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Por: Paula Marques

Arroz de
Camarão com
Peixe e Pimento

Uma receita muito simples mas
muito saborosa, onde o rei do sabor
é o pimento, cuja época do mesmo
inicia agora em Junho.
Ingredientes
1 cebola
2 dentes de alho
2 tomates maduros
1/4 pimento verde
1/4 pimento vermelho
1 molho pequeno de coentros frescos
2 colheres de sopa de azeite
sal e pimenta q.b.
tabasco q.b.
50 ml de vinho branco
1 medida de arroz
4 lombinhos de pescada ou outro
peixe a gosto limpo de pele e espinhas
200 gr. de camarão descascado
Preparação
Pique a cebola e os dentes de alho e
leve ao lume num tacho juntamente
com o azeite e deixe refogar ligeiramente.
Acrescente o tomate cortado em
cubos, os pimentos em cubos pequenos e metade dos coentros frescos
picados.
Deixe refogar uns minutos e acrescente o vinho branco, tempere com
sal, pimenta e umas gotas de tabasco a gosto.
Junte o peixe partido em pedaços e o
camarão, envolva suavemente e deixe cozinhar por apenas 2 ou 3 min.
Acrescente a medida de arroz, envolva e junte 3 medidas de água a ferver.
Tape e deixe cozinhar em lume muito brando até o arroz estar cozinhado, mexendo com suavidade só no
início da cozedura.
Retire do lume e envolva os restantes
coentros picados e sirva de imediato.
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Cartório notarial DE Soure
A CARGO DO NOTÁRIO Celeste Maria Rainho de Jesus Pita

MUNICÍPIO DE POMBAL

AVISO
Pedro Navega Ferreira, Vereador do Ordenamento do
Território da Câmara Municipal de Pombal, no uso da
competência delegada:
Torna público, nos termos e para efeitos do disposto no
n.º 1 do artigo 76.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º,
ambos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (novo
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial),
na sua redação atual, que a Câmara Municipal, em sua
reunião ordinária e pública n.º 0007/CMP/22, de 31 de
março de 2022, deliberou por unanimidade, revogar o
ponto da deliberação tomada em sua reunião n.º 0026/
CMP/21, de 19 de novembro de 2021, referente à não sujeição da 2.ª alteração da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal a Avaliação Ambiental Estratégica, em
razão de se ter apurado que o procedimento de alteração em referência carece daquela avaliação.
Assim, é alterado o Aviso n.º 23854/2021, de 27 de dezembro, passando a constar que aquele órgão, deliberou, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 120.º do referido
Decreto- Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), na sua redação atual, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, sujeitar a
2.ª alteração da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de
Pombal, a Avaliação Ambiental Estratégica, ao invés de
isentar aquela alteração de tal Avaliação.
Pombal, 31 de março de 2022
O Vereador do Ordenamento do Território,
(Pedro Navega Ferreira – Arqtº)

------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 53, e seguintes do livro n.º 203, deste Cartório, compareceu como
outorgante: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- GERMANO DOS SANTOS e mulher MARIA DE JESUS RODRIGUES,
casados sob o regime de bens da comunhão geral, contribuintes com os
NIFs 116.998.490 e 116.998.482, ambos naturais da freguesia de Mata
Mourisca, concelho de Pombal, residentes na Rua dos Carriços, n.º 9, no
lugar de Carriços, na União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca,
concelho de Pombal, declararam que com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores e possuidores do seguinte prédio: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rústico composto de terra de cultura com oliveiras e tanchas, com a
área de mil quatrocentos e dez metros quadrados, sito em “Vale dos
Carriços”, na União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal, a confrontar do norte com Elísio Rodrigues, do sul com
António Maria, do nascente com caminho e do poente com Manuel Jesus
de Oliveira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1.528, que provém
do antigo artigo rústico 1.535 da extinta freguesia de Mata Mourisca,
com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 352,80 €,
e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ----------- Que entraram na posse do identificado prédio, por volta do ano mil
novecentos e oitenta e dois, por compra verbal a José Rodrigues e mulher Gracinda Domingues, ambos já falecidos, residentes que foram no
lugar de Carriços, na União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca,
concelho de Pombal. ----------------------------------------------------------------------------------------- Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar a referida compra
por título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua posse portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes, vindo a possuir
o identificado prédio, cultivando-o, colhendo os seus frutos e produtos,
procedendo à sua limpeza, avivando estremas, praticando todos os actos
materiais correspondentes ao exercício do direito de propriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem oposição ou
intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma
forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriram o respectivo direito de propriedade, por usucapião causa esta de adquirir que, como é
óbvio, não pode ser comprovada pelos meios extrajudiciais normais. -----ESTÁ CONFORME
Soure, 12 de Maio 2022.
A Notária,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 230 de 19 Maio de 2022

António Ribeiro
Mendes
“Toino Farinheiro”
N: 02/10/1947 “74 anos”
F: 12/05/2022
Covão da Silva – Pombal

Sua Esposa, Sua Filha e restantes Familiares o doloroso
dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO

Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02

Deolinda Jesus
dos Santos
N: 01/07/1940 “81 anos”
F: 09/05/2022
Vale da Cavadinha
Seu Marido Senhor Manuel da Conceição Cravo, Seus Filhos Senhores Manuel dos Santos Cravo e António Mário
dos Santos Cravo, Suas Noras, Seus Netos, Sua Bisneta e
Restantes Familiares o doloroso dever de comunicar desta
forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

AGRADECIMENTO
Manuel Gonçalves
Ferreira
N: 29/03/1959 “63 anos”
F: 06/05/2022
Machuqueira – Carnide
Sua Esposa Senhora Delfina da Costa Dias, Seu Filho Senhor Cédric Ferreira, Sua Nora, Seus Netos e restantes
Familiares o doloroso dever de comunicar desta forma
o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Adelino
Rodrigues Lopes

Manuel Mendes
Duarte

N: 15/05/1937 “84 anos”
F: 06/05/2022
Vila Cã

Emília Maria
Ferreira

N: 05/05/1942 “79 anos”
F: 04/05/2022
Feteira - Carnide

N: 10/04/1943 “79 anos”
F: 28/04/2022
Meirinhas

Seus Filhos Senhores Jacinto Gabriel Campos Lopes e
Paulo Jorge Campos Lopes, Sua Nora, Suas Netas e restantes Familiares o doloroso dever de comunicar desta
forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

PUB

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação
outorgada em 12/05/2022, exarada a folhas 16, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número 53, deste Cartório Notarial, sito na Avenida
Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como outorgantes: Elísio Cordeiro Jordão, NIF 183.660.544, e
mulher Maria Regina Nunes Grilo, NIF 183.660.536, casados sob o regime
da comunhão geral, naturais da freguesia de Louriçal, concelho de Pombal, com residência habitual e fiscal na Avenida do Brasil, nº 210 C, 3º esquerdo, Praia de Buarcos, Buarcos e São Julião, Figueira da Foz, declararam
com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes
prédios: Um: Prédio rústico, terreno de cultura com videiras, com a área
de 830 m2, sito em Covões, freguesia de Louriçal, concelho de Pombal, a
confrontar do norte com Joaquim Marques Carvalheiro, do sul com Manuel Dias Cordeiro, do nascente com José Dias Cordeiro e do poente com
Lucilia Caeano Jordão, inscrito na matriz sob o artigo 22718; e, Dois: Prédio
rústico, pinhal e mato, com a área de 450 m2, sito em Várzea, dita freguesia
de Louriçal, a confrontar do norte com vala, do sul com Joaquim Cordeiro
Lavaredas - Herdeiros, do nascente com Manuel Maria Jordão Sapateiro e
do poente com Joaquim Marques Cordeiro, inscrito na matriz sob o artigo
22803; Ambos não descritos na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que as referidas verbas vieram à posse deles justificantes do seguinte
modo: A verba nº 1, por doação efectuada no ano de 1972, pelos pais do
justificante, Manuel da Silva Jordão e mulher Beatriz Cordeiro, residentes
que foram no lugar de Matas, Louriçal, Pombal; e, A verba nº 2, por compra
meramente verbal efectuada no ano de 1960, a Ângela de Oliveira e marido
Joaquim Pereira, residentes que foram no dito lugar de Matas; Que, após
as referidas doação e compra, de facto, passaram a possuir os referidos
prédios em nome próprio, limpando-os, cultivando-os, plantando árvores
e colhendo os frutos, posse que sempre foi exercida por eles de forma a
considerarem os referidos prédio como seus, sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente dos lugares
e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um direito
próprio sobre coisa própria; e, Que esta posse assim exercida ao longo de
mais de 49 anos e 61 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua.
Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram os mencionados prédios para seu património, por usucapião, que invocam, por não
lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 12 de Maio de 2022
A Colaboradora Autorizada,
Pombal Jornal n.º 230 de 19 Maio de 2022

AGRADECIMENTO
AGRADECIMENTO

Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO

Sua Esposa Senhora Maria da Mota Santos, Seu Filho
Senhor Manuel da Mota Mendes Duarte, Sua Nora, Sua
Neta, Seus Bisnetos e restantes Familiares o doloroso
dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

Suas Filhas Senhoras Filomena Ferreira Pereira, Dina Maria Ferreira Pereira Costa e Edite Sofia Ferreira Pereira,
Seus Genros, Seus Netos e Restantes Familiares o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda
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AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Maria Emília
da Conceição Pedrosa

Joaquina
dos Santos

Manuel Carreira
Fernandes

80 anos
F: 12/05/2022
Seixo

87 anos
F: 02/05/2022
Moitas Brancas - Ilha

N: 20/08/1939
F: 09/05/2022
Guia

Seus filhos Maria de Fátima da Conceição de Jesus,
Amândio Pedrosa, Madalena da Conceição Pedrosa e
restante família vem por este meio na impossibilidade
de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os
apoiaram, assistiram e acompanharam neste momento
de grande dor. Bem hajam e muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Página do Destino

Seus filhos Manuel dos Santos Cardoso da Silva, José
dos Santos Cardoso Silva e restante família vem por
este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram, assistiram
e acompanharam neste momento de grande dor. Bem
hajam e muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Página do Destino

A sua esposa Maria Madalena Carvalho Matias Carreira
Fernandes, seus filhos, Pedro Nuno Carvalho Carreira
Fernandes e Suasana Maria de Carvalho Carreira Fernandes Spínola Silva e restante família vem por este
meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a
todas as pessoas que os apoiaram, assistiram e acompanharam neste momento de grande dor. Bem hajam e
muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Guiense Lda

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Maria Fajardo
Loureiro

Maria Madalena
da Silva Gomes

85 anos
F: 03/05/2022
Marinha da Guia

64 anos
F: 21/04/2022
Ilha

O seu filho José Augusto Fajardo Azenha, a sua nora,
Odete Jorge dos Santos Azenha e restante família vem
por este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram, assistiram
e acompanharam neste momento de grande dor. Bem
hajam e muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO

O seu marido Arlindo do Couto Gomes, seus filhos,
Sandra Gomes e Sílvia Gomes e restante família vem
por este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram, assistiram
e acompanharam neste momento de grande dor. Bem
hajam e muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Página do Destino

Maria da Ascensão
Coutinho Santos

69 anos
F: 28/04/2022
Mata Mourisca

70 anos
F: 28/04/2022
Outeiro do Louriçal

Tratou A Agência Funerária Página do Destino

Funerais em todo o País e estrangeiro
Trata de Toda a documentação
de pessoas falecidas
Coroas e palmas de flores naturais e artificais
Agora também com fábrica de campas
e acessórios

Email: geral@funeflor.pt | www.funeflor.pt
917 014 631 (Rui) - 968 562 180 (Bela)
Albergaria dos Doze - Tel. 236 931 245
Freixianda - Tel. 249 551 304 | Comeias - Tel. 910 735 680

FLORISTA - 236 931 285

AGRADECIMENTO

Manuel
dos Santos Leal

A sua família vem por este meio na impossibilidade
de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os
apoiaram, assistiram e acompanharam neste momento
de grande dor. Bem hajam e muito obrigado.

Funerária, Flores e Artesananto, Lda.

A sua família vem por este meio na impossibilidade
de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os
apoiaram, assistiram e acompanharam neste momento
de grande dor. Bem hajam e muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Russo

Rua João de Barros, n.º 9
3105-442 Vermoil
Telf: 917 643 149 | 936 391 104
www.afmotagaspar.pt | geral@afmotagaspar.pt
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AGRADECIMENTO

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

José da Silva
Martins

Manuel Gonçalves
Ramos

Maria Virgínia Jesus
Carvalho

N: 03/12/1949
F: 30/04/2022
Pombal

N: 12/05/1929
F: 02/05/2022
S. João da Ribeira - Almagreira

N: 20/07/1936
F: 04/05/2022
Pombal

Seus filhos, Sr. Pedro Rito da Silva Martins, Sr. Vasco
Rito da Silva Martins agradecem a todas as pessoas
que apoiaram a família neste momento de grande dor,
assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Sua esposa, Sr.ª Maria Lucinda dos Santos Carvalho
seus Filhos, Sr. Leonel Carvalho Ramos, Sr.ª D.ª Célia
Maria Santos Ramos, Nora, Genro e Netos agradecem
a todas as pessoas que apoiaram a família neste momento de grande dor, assim como a todas as pessoas
que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente
querido.

Seus Filhos, Sr. Óscar Pinto Raimundo, Sr.ª D.ª Ana Maria Pinto, Genro, Nora e Netos agradecem a todas as
pessoas que apoiaram a família neste momento de
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral da sua ente querida.
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AGRADECIMENTO

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO
Carlos da Silva
Ribeiro

Fernando da Soledade
Rodrigues

Francisco Manuel
Candeias Baleizão

N: 29/07/1933
F: 06/05/2022
Machada - Pelariga

N: 16/03/1957
F: 07/05/2022
Pombal

N: 25/05/1943
F: 12/05/2022
Folgado - Pelariga

Sua esposa, Sr.ª D.ª Júlia Rosa dos Santos, seus filhos
Senhores: Maria de Lurdes Correia, Lúcia Maria Ferreira,
Reinaldo Ribeiro e Carlos Ribeiro, Nora, Genros e Netos
agradecem a todas as pessoas que apoiaram a família
neste momento de grande dor, assim como a todas as
pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral do
seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

AGRADECIMENTO
Precisosa
Pinto

88 anos
F: 09/05/2022
Netos - Almagreira
Os seus filhos, Maria de Jesus Pinto da Silva, Esmeralda Pinto da Silva Rodrigues e Manuel Pinto da Silva
e restantes familiares cumprem o doloroso dever de
comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária Lourenço & Vicente

Sua esposa, Sr.ª Maria Teresa Do Sacramento Dos Santos Rodrigues, Sua filha Sr.ª Sónia Inês Dos Santos Rodrigues e Genro agradecem a todas as pessoas que
apoiaram a família neste momento de grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Sua esposa, Sr.ª Maria Cristina Mendes, seus filhos,Sr.ª
Maria Helena Mendes Candeias, Sr. Adelino Manuel
Mendes Baleizão e Sr.ª Isabel Maria Mendes Baleizão,
Genros, Nora e Netos agradecem a todas as pessoas
que apoiaram a família neste momento de grande dor,
assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

AGRADECIMENTO
Manuel
Matias Silva

67 anos
F: 27/04/2022
Paço - Almagreira

Sua esposa Maria de Lourdes Domingues Cordeiro, sua
filha Tânia, seu filho, Hugo, genro, neta e demais família
cumprem o doloroso dever de comunicar desta forma
o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária Russo

AGRADECIMENTO
José Maria
Serralha
82 anos
F: 03/05/2022
Redinha

A sua filha Maria da Conceição Lopes Serralha e restantes familiares cumprem o doloroso dever de comunicar
desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária Lourenço & Vicente

DESCONTO

POMBAL
Rua Professor Gonçalves Figueira, 7
Tel./Fax: 236 216 782

em óculos graduados

Promoção válida de 05/05 a 30/06/2022, na compra de armação + lentes a partir de Bronze (exclui lentes base com antirrisco), não acumulável com protocolos gerais e convencionados nem com outras promoções em vigor na loja.
O 2.º par de óculos graduados de oferta depende das lentes adquiridas e tem o valor mínimo de 39€ (composto por armação de 14€ + lentes monofocais antirrisco). Informe-se sobre todas as condições junto dos nossos colaboradores e em www.multiopticas.pt

Pombal
6_AF_Imprensa_Pombal_Dolores_Graduados_260x40.indd 1

ASSINATURAS
236 023 075

pombaljornal@gmail.com

www.pombaljornal.pt

Valor da assinatura anual:
Portugal = 20€; Europa =
55€; Outros países = 85€

Rua Prof. Gonçalves Figueira, 7

Tel: 236 216 782
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Em articulação com ICNF

Mata do Urso vai ser reflorestada
com mais 25 mil árvores
A Câmara Municipal de
Pombal vai plantar 25 mil
árvores num talhão da Mata do Urso, na freguesia do
Carriço, no âmbito de uma
acção a realizar no próximo mês de Novembro,
anunciou o presidente da
autarquia.
“Temos um projecto
aprovado em articulação
com o ICNF [Instituto da
Conservação da Natureza
e das Florestas] para plantar 25 mil árvores num talhão que temos na Mata do
Urso, que foi altamente fusPUB

tigado pelos incêndios de
Outubro de 2017”, revelou
Pedro Pimpão, convidando o secretário de Estado
da Conservação da Natureza e Florestas a associar-se
a esta acção, que acontece
no próximo mês de Novembro, por altura do Dia da
Floresta Autóctone, que se
assinala a 23 de Novembro.
“Este é um projecto de
todo o concelho que vamos
implementar em Novembro” e para o qual “vamos
precisar da ajudar de muitas pessoas”, salientou o au-

tarca, que aproveitou para
dar a conhecer mais dois
programas na mesma área.
O primeiro é o programa Reflorestar Pombal que
pretende “aumentar de forma significativa a plantação de árvores autóctones
no nosso concelho”. Para
isso, “temos o compromisso de plantar mais de 20
mil árvores durante este
mandato”, estando já plantadas duas mil.
Paralelamente, está a decorrer o período de discussão pública do plano mu-

nicipal da floresta autóctone, que prevê a prestação
de “apoio técnico a todos
os produtores florestais para implementar projectos
florestais”, adiantou Pedro
Pimpão, sublinhando que
o município de Pombal vai
“doar árvores autóctones
às pessoas para implementar esses projectos”.
“O nosso compromisso é
adquirir árvores para doarmos às pessoas para plantarem cerca de 270 hectares por ano, num investimento anual na ordem dos

27 mil euros”, destacou, frisando que “Pombal é um
concelho florestal, com
cerca de 70% de área florestal”.
“A floresta é um problema de algumas regiões
do país, nalgumas estrutural, noutras nem tanto”, constatou o secretário
de Estado, evidenciando
que “Pombal tem sido um
exemplo no investimento
que tem sido feito, com a
Câmara Municipal a liderar
esses investimentos”.
“Nos últimos anos, o Go-

verno também tem feito
um esforço enorme para
investir nas áreas ardidas”,
incluindo nas matas nacionais, sublinhou João Paulo
Catarino, revelando “neste
momento estão a ser investidos mais de nove milhões
de euros no Pinhal de Leiria”, que abrange a Mata
do Urso. “Mas as pessoas
que passam por lá acham
que não se está a fazer nada, porque [é um trabalho
que] não tem a visibilidade que todos nós gostaríamos”, concluiu.

