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Vai nascer uma nova rotunda em frente aos antigos terrenos da Beiróleo, a cerca de 500 metros da já existente no
Alto do Cabaço. Além destas, está em equação uma terceira que dê acesso ao Parque Industrial da Formiga. Página 3
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Obra comparticipada pelo município

Igreja de Carnide
recupera vitrais
Os vitrais do coro-alto da
Igreja de Santo André, em
Carnide, estão a ser alvo
de trabalhos de conservação e restauro. A obra vai
ser apoiada pela Câmara
de Pombal, que na sua reunião de 23 de Junho deliberou comparticipar esta intervenção com 16.500 euros.
Face ao elevado estado
de degradação dos vitrais
do coro-alto da Igreja de
Santo André, a Fábrica da
Igreja Paroquial de Carnide decidiu avançar com
os trabalhos de tratamen-

to, conservação e restauro
daquele património, tendo
pedido apoio financeiro ao
município.
Apesar da Igreja de Santo André não ser património público, “os vitrais são
um património histórico”,
cuja “recuperação era urgente”, explicou a vereadora Catarina Silva, salientando que se trata de “um
investimento muito grande” e o apoio concedido
pelo município, no valor
de 16.500 euros, “é reduzido, face ao custo do investimento”.

Para atenuar as altas temperaturas

Piscina coberta
aberta em Julho
e Agosto
A Piscina Municipal de
Pombal vai funcionar nos
meses de Julho e Agosto, de forma a colmatar a
inexistência de uma piscina exterior no concelho. A
proposta foi aprovada por
unanimidade na reunião
de Câmara de 23 de Junho.
Tendo em conta que “há
alguns anos que a cidade
não tem uma piscina exterior para atenuar as altas

temperaturas dos meses
de Julho e Agosto”, o executivo camarário decidiu
manter em funcionamento
a piscina coberta nos meses de Verão.
Assim, as Piscinas Municipais vão abrir em Julho
entre as 9h00 e as 19h00
(com interrupção das
13h30 às 15h00) e até dia
21 de Agosto das 15h00 às
19h00.

Este domingo, dia 10

Feira Quinhentista
em Abiul
A Junta de Freguesia de
Abiul organiza no domingo, 10 de Julho, mais uma
Feira Quinhentista, com
abertura marcada para as
10h00. Ao longo do dia há
animação de rua, degustação de iguarias nas tabernas (13h00) e uma tarde de
folclore (17h00). Actuam o
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Rancho Folclórico da Charneca (Pombal), o Rancho
Infantil Pedrinhas da Sicó
e o Rancho Etnográfico Lírios do Nabão. As degustações regressam às 20h00,
antes do espectáculo de
fogo com música medieval (21h00), que encerra o
evento.

Presidente da Junta pede intervenção urgente para não perder empresas

Elevada degradação do
Parque Industrial de Abiul
preocupa Junta de Freguesia
A presidente da Junta de
Abiul denunciou o “elevado
estado de degradação do
Parque Industrial” da sua
freguesia e apelou à Câmara Municipal de Pombal para avançar com uma intervenção “urgente” naquele
local, sob pena “perdermos
as empresas ali sediadas”.
Na última sessão de Assembleia Municipal, realizada a 29 de Junho, Sandra
Barros deu conta da sua
“preocupação” com o “elevado estado de degradação do Parque Industrial de
Abiul”, salientando que “os
empresários estão tão descontentes, que recebo reclamações todos os dias”.
Apesar desta infra-estrutura ser “propriedade da
Fundação Dr. José Lourenço Júnior, existe um processo em curso para cedência
daquele espaço ao Município de Pombal”, recordou
a autarca, alertando ainda
que “as empresas ali sediadas também pagam os seus
impostos no concelho”.
Por isso, mesmo antes
de se concluir a transferência da propriedade daquela
área para a autarquia, “devia haver ali uma intervenção para se resolver parte
do problema”. “Se calhar,
com a pavimentação do espaço já conseguíamos resolver parte do problema”, referiu.
“Neste momento, os empresários estão tão descontentes que recebo reclamações todos os dias e muitos deles estão a ponderar
ir embora”, advertiu Sandra Barros, convicta de que
“não é isso que queremos”.
Afinal, “precisamos de
manter as empresas naquele espaço e até captar outras, porque precisamos de
criar postos de trabalho pa-

●●Autarquia receia saída das empresas por falta de condições

ra fixar mais pessoas na nossa freguesia”, argumentou.
A presidente da Junta de
Abiul lembrou ainda que “a
Fundação Dr. José Lourenço Júnior tem tido um papel
fundamental no desenvolvimento da nossa freguesia e,
até mesmo, do nosso concelho, pelo que acho que seria

importante ajudar esta instituição na resolução deste problema que tanto nos
preocupa”.
“Estamos a acompanhar
essa matéria com a máxima
atenção e preocupação”, assegurou o presidente da autarquia. A cedência do Parque Industrial de Abiul do

domínio privado para o domínio público está a ser “articulada pelos nossos serviços jurídicos e, paralelamente, os nossos serviços
técnicos estão a analisar
uma intervenção do ponto
de vista dos arruamentos,
infra-estruturas e pavimentos”, esclareceu Pedro Pimpão.
“Esta intervenção integra-se na nossa prioridade
de atrair investimento para
o território, nomeadamente para o território de baixa
densidade, como é o caso
de Abiul”, frisou o autarca.
Por outro lado, “a necessidade deste investimento”
está ajustada com “a obrigação de ajudarmos quem
está no território a desenvolver os seus negócios”,
criando “condições no espaço envolvente”, concluiu
Pedro Pimpão.

Parque é gratuito

Estacionamento
na encosta do castelo
com 29 lugares
A bolsa de estacionamento na encosta do castelo, que
abriu ao público ao final da
tarde do passado dia 22 de
Junho, é o primeiro de “um
conjunto de investimentos”
projectados para a próxima década, com o intuito de
transformar “o Casarelo numa zona com mais dignidade e urbanisticamente mais
qualificada”.
Quem o diz é o presidente da autarquia, salientando que “a ideia é, no futuro,
continuar a requalificação
deste espaço”, apostando na
“melhoria das condições” de
forma a transformar Pombal
numa “cidade moderna e virada para o século XXI”.
Para já, a criação da bolsa
de estacionamento na encosta do castelo, que representou um investimento de cerca de 250 mil euros, financiada a 80% por fundos comunitários, permitiu “ordenar”
“uma zona selvagem de estacionamento”.
Este parque, que disponibiliza 39 lugares de estacionamento gratuitos, já está preparado para ser equipado com um carregador
de carros eléctricos e vai ter
uma doca de bikesharing para “incentivarmos as pessoas

●●A obra está integrada num conjunto de investimentos previstos
para o Casarelo

a usufruir do nosso sistema
partilhado de bicicletas”.
Numa próxima fase, é intenção do município construir “um corredor ciclável
e pedonal junto à linha de
água, que vai fazer a ligação
ao futuro parque verde do
Casarelo”, o qual, por sua vez,
terá “ligação à Mata do Castelo, através de uma ponte de
madeira e, posteriormente,
à Mata da Rola”, continuando depois até ao Barco, onde
“apanha outra ciclovia externa, no sentido de irmos criando aqui circuitos de mobilidade suave na nossa cidade”.
Para Pedro Pimpão, o local
onde irá nascer o parque verde do Casarelo, cujo projecto será alavancado financeiramente pelo actual quadro
comunitário, é “um dos pulmões verdes de Pombal que
merece ser aproveitado no
futuro”.

“Portanto, há aqui um conjunto de investimentos que
temos projectados para a
próxima década nesta zona”,
com vista torná-la “urbanisticamente mais qualificada”
e “com mais dignidade”, assegurou o autarca, convicto
de que “este investimento é
o primeiro de muitos para
qualificar esta zona” e dotar este espaço de condições
próprias de “uma cidade do
século XXI”.
“Esta vai ser uma zona nobre da nossa cidade”, entende a presidente da Junta de
Freguesia de Pombal, certa de que “estas melhorias”
vão “tornar a zona apetecível”, mas também “vão tirar trânsito do centro da cidade” e valorizar o comércio
local, uma vez que garantem
“maior mobilidade” e “facilitam o acesso ao nosso comércio”.
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Centro Escolar
de Pelariga
só fica
concluído
no final
de Setembro
A obra de construção
do Centro Escolar de
Pelariga só deve estar
concluída no final de
Setembro. O término
da empreitada foi
adiado quase dois
meses, o que significa
que o edifício não vai
estar pronto para abrir
no início do próximo
ano lectivo, tal como
estava previsto inicialmente.
A construção do
Centro Escolar de
Pelariga foi adjudicada
à empresa Alvape –
Construção e Obras
Públicas por perto de
1,5 milhões de euros e
um prazo de execução
de 450 dias. O objectivo era o edifício ficar
pronto a tempo de
abrir no início do ano
lectivo 2022-2023.
Mas atrasos na obra
ditaram o adiamento
do término da empreitada, que iniciou a 12
de Abril de 2021.
Assim, depois de em
Novembro de 2021 ter
sido aprovada uma
prorrogação do prazo
de 30 dias, justificada pela execução de
trabalhos adicionais,
na última reunião de
Câmara Municipal,
realizada a 4 de Julho,
o executivo autorizou
mais uma prorrogação
de 55 dias, adiando
o final dos trabalhos
para 30 de Setembro.

Segunda rotunda, que vai dar acesso à zona industrial, aguarda aprovação da IP

Nova rotunda na EN1/ IC2
vai ficar em frente aos antigos
terrenos da Beiróleo
Carina Gonçalves
O traçado da EN1/ IC2
junto à cidade de Pombal
pode ganhar, não uma, mas
duas novas rotundas. A primeira já tem luz verde da
Infraestruturas de Portugal
(IP) e vai nascer em frente ao imóvel localizado nos
antigos terrenos da Beiróleo, no lugar de Aduguete,
para onde está previsto um
estabelecimento comercial
e uma estação de serviço/
posto de abastecimento. A
segunda ainda não tem a
aprovação da IP nem localização definida, estando em
cima da mesa a possibilidade de ser “junto ao restaurante Manjar do Marquês”
para dar acesso à Zona Industrial da Formiga.
A Câmara Municipal aprovou, na sua reunião de 23 de
Junho, um protocolo a celebrar com a empresa Mérito
Total - Empreendimentos
Imobiliários, a qual adquiriu os antigos terrenos da
Beiróleo e está a concluir a
construção do edifício que
esteve ali abandonado mais
de 15 anos.
O referido protocolo prevê a “execução de uma segunda rotunda na EN1/ IC2”,
possivelmente “junto ao restaurante Manjar do Marquês,
que será uma mais-valia para
a cidade e a sua envolvente”,
permitindo a “distribuição
do tráfego urbano” antes do
nó de acesso ao IC8.
De acordo com o documento agora aprovado, a rotunda “a construir naquela

●●Já há luz verde para construir rotunda junto aos antigos terrenos da Beiróleo

localização ou noutra apontada por nós [Câmara Municipal]”, será financiada pela
referida empresa. Além disso, o protocolo prevê “uma
compensação
financeira
para o município e os projectos de uma outra rotunda” se “no prazo de um ano
a empresa não conseguir a
aprovação e não construir a

segunda rotunda”, explicou
o vereador Pedro Navega.
Mas por enquanto essa
segunda rotunda é apenas
uma hipótese. Certa está a
execução de uma rotunda
na EN1/ IC2 em frente aos
antigos terrenos da Beiróleo, onde está a ser construído um edifício comercial e
uma estação de serviço/ pos-

to de abastecimento.
Esta rotunda, que “já teve
parecer favorável da IP”, ficará no “topo do terreno, a
cerca de 500 metros da rotunda do Alto do Cabaço”,
permitindo a “entrada e saída de viaturas” do futuro estabelecimento comercial.
De salientar que na mesma reunião de executivo foi

aprovado o projecto de arquitectura para a construção
de um estabelecimento comercial com a insígnia Aldi
e dos muros de vedação e
suporte de terras confinantes e não confinantes com a
via pública, o qual também
foi submetido pela empresa
Mérito Total para aquela localização.
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Escolas vão
receber mais
200 tablets
As escolas do 1.º ciclo
de ensino básico do
concelho vão receber
mais de duas centenas
de tablets e 14 carrinhos de transporte,
no âmbito do Plano
Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar
(PICIE) 2020/2023.
A Câmara aprovou um
protocolo a celebrar
com a Comunidade
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL)
que prevê a cedência
gratuita de 210 tablets
e 14 carrinhos de
transporte destinados
às escolas do 1.º ciclo
de ensino básico do
concelho.
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PSD alega que propostas “não visam as reais necessidades dos pombalenses”

Assembleia rejeitou
quatro recomendações
apresentadas pelo PS
Carina Gonçalves
A Assembleia Municipal
de Pombal rejeitou, na sua
reunião de 29 de Junho,
quatro
recomendações
apresentadas pela bancada do PS. Os deputados do
PSD entendem que as propostas dos socialistas “não
visam as reais necessidades dos pombalenses, mas
apenas a censura ao executivo”.
A primeira proposta sugeria a constituição de um
Dia Municipal para a Utilização Sustentável da Água,
como forma de “criar uma
marca diferenciadora para o concelho, pensando
Pombal como uma cidade
pioneira na utilização sustentável da água” e “na luta contra o desperdício da
água”, argumentou Leandro Siopa.
Para o PSD, esta recomendação não responde
a “alguns requisitos ou critérios” para que seja aprovada, nomeadamente em
termos de “inovação”, uma
vez que as sugestões são
“repetitivas de projectos
que o município já tem em
prática”, disse José Gomes
Fernandes, justificando o
voto contra da bancada social-democrata.
A segunda moção recomendava à Câmara Municipal fazer um “levantamen-

●●A sessão da assembleia decorreu no dia 29 de Junho, no salão nobre

to de todas as anomalias
[existentes em todo o concelho de Pombal], nomeadamente ao nível da iluminação deficitária, passeios
e arruamentos”, bem como
“estabelecer um plano para, no prazo de dois anos,
requalificar todos esses espaços, que não são assim
tão poucos”, explicou Carla
Mariza Pereira.
“Esta proposta é um atestado de incompetência dos
presidentes de Junta do
nosso concelho”, uma vez
que são eles que “têm um
conhecimento fino de todas estas necessidades” e
têm delegada a competência de “identificar essas necessidades e comunicá-las

à Câmara Municipal”, criticou a presidente da Junta
de Pombal.
O terceiro documento
propunha adaptar “parques infantis para crianças
com deficiência e colocar
mobiliário urbano inclusivo no espaço público”, afirmou Marlene Matias, salientando que “Pombal não
tem nem um parque infantil inclusivo” e “isto está
consignado na lei”.
Esta proposta também
não convenceu a bancada
do PSD, que apesar de considerar que “os princípios
estão correctos”, alertou
que “a exequibilidade até
Dezembro não é um prazo
passível de ser cumprido”.

Além disso, “não é verdade
que não existem parques
inclusivos em Pombal”, elucidou Renato Guardado.
João Coelho, após conferenciar com os colegas
de bancada, ainda propôs
manter a proposta retirando a questão do prazo. Todavia, nem assim mereceu
a aprovação do PSD.
Finalmente, o PS apresentou um conjunto de alterações ao Plano Municipal para a Igualdade e Não
Discriminação
(PMIND),
apresentado um dia antes
com a presença da secretária de Estado da Igualdade e Migrações. Estas alterações visavam “reforçar o
papel da mulher para que
as gerações mais à frente
rompam com os estereótipos de diferenciação”, justificou Carla Mariza Pereira.
“Não se percebe que os
mesmos membros do PS
que votaram favoravelmente [o PMIND] e não
deram praticamente contributos nenhuns, venham
apresentar uma adenda
para o alterar, apenas um
dia depois deste ter sido
apresentado”, afirmou João
Antunes dos Santos. Desta
forma, entende que “não
há margem nenhuma para
votarmos [favoravelmente, logo] obviamente que o
nosso voto será contra”.

Pombal cria Observatório da Leitura
ra Infanto-juvenil, que decorreu em Pombal entre 23 e 25
de Junho.
Trata-se de um “projecto
único e diferenciador”, que
será desenvolvido em parceria com a Cátedra da Unesco da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, sa-

CARTOON POR ANÍBAL CARDONA

lientou o presidente da autarquia, Pedro Pimpão, convicto
de que o Observatório de Leitura contribui para Pombal
se “assumir marcadamente
como um território de criatividade cultural”.
Este Observatório será
constituído por 10 especialis-

Câmara de Pombal
vai adquirir edifício
da AICP para apoio ao
sector empresarial
As instalações da Associação de Industriais do
Concelho de Pombal (AICP)
e Centro de Apoio à Indústria vão ser adquiridas pela
Câmara Municipal de Pombal, que aprovou na sua última reunião, realizada a 4
de Julho, a compra do imóvel. Trata-se de um investimento municipal no valor
de 350 mil euros, que “visa essencialmente a salvaguarda do interesse público”, salienta a autarquia.
A proposta de aquisição,
que já tinha sido abordada
numa reunião do executivo municipal de Novembro
de 2021, surge no âmbito de
uma venda judicial em que
foi apresentada uma proposta por parte de uma empresa da área das obras públicas, sediada no concelho
da Batalha.
Ora a concretizar-se essa venda, o referido edifício deixaria de estar afecto
ao objectivo específico com
que foi construído, que era
“potenciar o desenvolvimento de serviços de apoio
ao tecido empresarial do
concelho de Pombal”, refere a edilidade.
Assim, a autarquia apresentou recurso, que corre os seus precisos termos,
alegando, em suma, “a anulabilidade da venda, uma
vez que o respectivo regulamento do Parque Industrial Manuel da Mota define que só serão permitidos
negócios jurídicos de transmissão de propriedade de

lotes e benfeitorias neles
existentes, desde que devidamente autorizados, caso
a caso, pela Câmara Municipal”.
Após concretizar a compra daquele imóvel, o município tenciona instalar
ali um espaço propício à
captação de investimento
nacional e estrangeiro, ao
acompanhamento permanente de todo processo de
instalação de qualquer empresa no concelho, à cooperação entre os agentes económicos e a promoção de
“clusters” económicos concelhios, bem como à criação de uma eventual incubadora de empresas e ao
alargamento de formação e
apoio a novos empresários.
Desta forma, a aquisição
do referido edifício tem como “objectivo a estrita salvaguarda do interesse público”, reitera a autarquia,
convicta de que a venda judicial à empresa adquirente poderia ser “irregular em
virtude de não existir deliberação expressa do órgão
Câmara Municipal susceptível de autorizar a venda do
imóvel”.
De salientar que o edifício está localizado no lote 33 do Parque Industrial
Manuel da Mota e tem uma
área total de 8.640 metros
quadrados, dispondo de
cinco gabinetes de trabalho, oito salas de formação,
uma sala de reuniões, um
auditório de 100 lugares e
um espaço polivalente.

Eleição decorreu no congresso

Em parceria com Universidade do Rio de Janeiro

O Município de Pombal
criou o Observatório de Leitura, que anualmente vai atribuir o selo “Caminhos de Leitura” às melhores publicações na área da literatura infanto-juvenil. Esta inovação
foi apresentada na abertura
do XIX Encontro de Literatu-

Investimento municipal de 350 mil euros

tas de renome internacional,
que vão ler ao longo do ano
as obras de literatura infanto-juvenil produzidas no país
para escolher um conjunto
de livros que serão distinguidos nas categorias de selecção, distinção e menção honrosa “António Torrado”.

João Antunes dos
Santos no Conselho
Nacional do PSD

João Antunes dos Santos
foi eleito, no fim-de-semana passado, para o Conselho Nacional do PSD, durante o congresso do partido, onde Luís Montenegro assumiu a liderança
dos sociais-democratas. O
pombalense, ex-presidente da JSD distrital, integrava a lista da direcção ao
Conselho Nacional, encabeçada pelo actual presi-

dente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que elegeu 42 dos 70
conselheiros. José Augusto Santos, da Comissão Política Concelhia de Leiria,
passa a integrar, também,
o mesmo órgão.
Já para a nova Comissão
Nacional do partido foram
eleitos Margarida Balseiro
Lopes, da Marinha Grande,
que ocupa, agora, um dos
seis lugares de vice-presidente do PSD, mas também Rui Rocha, ex-presidente da distrital de Leiria.
Do distrito foi ainda eleito,
para a Comissão de Jurisdição, Fernando Tinta Ferreira, antigo presidente da
Câmara das Caldas da Rainha.
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SINFÓNICO INÊS DE CASTRO

CONCERTO FILARMÓNICA ARTÍSTICA POMBALENSE
COM A PARTICIPAÇÃO DE JOÃO SILVA E RICARDO SILVA

FESTIVAL DE FOLCLORE

CONCERTO DE TIAGO SILVA COM A PARTICIPAÇÃO DE
ÍRIS SILVA

NO MAKA | DJ KIKO

2
AGOSTO

22H30
MICAELA

QUIM BARREIROS
DJ CAZÉ

21H30

PÉ FRESCO
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Aprovada
candidatura
para construir
residência de
estudantes em
Pombal

Centro Hospitalar tem previsto mais 1,46 milhões de euros de investimentos para Pombal

Está garantido: Pombal vai construir uma
residência de estudantes. A candidatura apresentada pela
Câmara Municipal
em parceria com o
Instituto Politécnico
de Leiria (IPL) foi
aprovada, revelou
o presidente da
autarquia na última
reunião de executivo, realizada a 4 de
Julho.
“A nossa candidatura
para uma residência
de estudantes em
parceria com o IPL
foi aprovada”, tendo
ficado em “sexto
lugar” entre as 33
aprovadas na categoria de “construção
de novos edifícios”,
anunciou Pedro
Pimpão, convicto de
que esta “é uma boa
notícia para todos
os pombalenses” e
“uma grande maisvalia para o território”.
O autarca destacou a
“pontuação obtida”,
que coloca a “residência de estudantes de Pombal em
primeiro lugar entre
as candidaturas
apresentadas pelo
IPL”, mas também
“os méritos do nosso
projecto”, que “ficou
à frente do de universidades como a
do Algarve, Aveiro,
Porto e Coimbra”.
Passada com sucesso esta segunda
fase, “a residência
de estudantes de
Pombal vai passar
para a fase três da
candidatura”, que
consiste na “recepção dos projectos
e negociação dos
contratos-programa para financiar o
investimento”.
“Ainda não temos o
valor do montante
desse financiamento”, mas “já percebemos que o valor de
construção, face ao
aumento exponencial de preços, vai
ser muito superior
ao estimado inicialmente”, adiantou o
autarca, constatando
que “o financiamento vai ser manifestamente insuficiente
para esta intervenção”.

Carina Gonçalves

Obra para criar unidade de convalescença no hospital já iniciou
A celebração do 57.º aniversário do Hospital Distrital de Pombal, no passado
dia 27 de Junho, ficou marcada pelo início da obra para criar a unidade de convalescença no primeiro piso,
uma área subaproveitada.
Este investimento no valor de um milhão de euros
é apenas o começo de um
conjunto de outros projectos que o Centro Hospitalar
de Leiria tem previsto para
o próximo triénio em Pombal e que representam mais
1,46 milhões de euros.
O anúncio foi feito pelo
presidente do conselho de
administração do Centro
Hospitalar de Leiria. “Hoje,
o Dia do Hospital tem um
sabor especial, porque assinámos o auto de consignação da obra da unidade
de convalescença no Hospital Distrital de Pombal”, que
simboliza o início dos trabalhos que terão uma duração
estimada de nove meses,
disse Licínio Carvalho.
Trata-se de um “investimento estrutural que servirá todo o Centro Hospitalar
de Leiria”, mas também de
“um investimento estratégico, [uma vez] que vai servir
toda a região, viabilizando
uma gestão mais racional
do internamento de todo
o Centro Hospitalar de Leiria, que é superior a 500 camas”.
Por outro lado, esta unidade de convalescença

●●Licínio Carvalho, João Coucelo, Joaquim Guardado e Pedro
Pimpão

“vai melhorar o processo
de cura e reabilitação dos
doentes internados”, preparando-os para um “regresso
mais facilitado, integrador e
reabilitador no domicílio”.
Licínio Carvalho destacou
ainda que este novo serviço vai acrescentar “mais 16
camas de internamento” ao
Centro Hospitalar de Leiria, contribuindo para que
o “distrito de Leiria passe de
20 para 36 camas de convalescença”.
Esta empreitada, que é
comparticipada pelo Portugal 2020, inclui também
o novo serviço de Medicina
Física e de Reabilitação do
Hospital Distrital de Pombal, contribuindo para “melhorar
significativamente
as condições de tratamento
e de trabalho dos doentes

e profissionais, respectivamente”.
Mas “este projecto não será o fim da linha de modernização do Hospital Distrital
de Pombal”, garantiu o presidente do conselho de administração.
“A nossa previsão de investimento para o triénio
2022-2024 [inclui igualmente] a reabilitação e expansão
da consulta externa (cerca
de 300 mil euros), a requalificação da rede de águas
pluviais (cerca de 120 mil
euros) e a substituição de
equipamento de radiologia (cerca de 320 mil euros)”, revelou.
“Cumpre ainda, pelo
seu futuro impacto, referir que o Centro Hospitalar de Leiria apresentou
candidatura no âmbito do

●●Licínio Carvalho, Jorge Longo (um dos nove funcionários que
se aposentaram) e Pedro Pimpão

programa Eco@Saúde, nas
medidas de utilização racional de energia e eficiência hídrica, no total 720
mil euros a executar, caso
seja aprovado, até 2024”,
adiantou, salientando que
este instrumento faz parte de “um total superior a
seis milhões de euros em
todo o Centro Hospitalar
de Leiria”.
Estes projectos inseremse na “estratégia de crescimento e desenvolvimento sustentável no Centro
Hospitalar de Leiria no
seu todo”, referiu Licínio
Carvalho, enaltecendo o
“papel decisivo” do Hospital Distrital de Pombal para
a “concretização da missão
do Centro Hospitalar de Leiria”, que “serve a população
de oito concelhos, [num to-

tal de] 400 mil habitantes”.
“Estamos
perfeitamente alinhados com os objectivos do Centro Hospitalar
de Leiria para Pombal”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, salientando
que “também lutamos para tornar mais forte o Hospital Distrital de Pombal”.
Afinal, “queremos assumir a saúde como um
elemento prioritário de
desenvolvimento do território”, porque “a saúde também é um elemento fundamental para fixar
pessoas”, continuou Pedro Pimpão, assumindo o
“compromisso” de o Município de Pombal “apoiar
financeiramente a aquisição de mobiliário e equipamento para esta unidade” de convalescença.

Maior investimento está previsto para o espaço público

Reabilitação urbana do Seixo e Emporão
vai custar quase 17 milhões de euros
A Operação de Reabilitação Urbana (ORU) do Seixo e Emporão, na cidade de
Pombal, prevê um investimento estimado de quase
17 milhões de euros a realizar na próxima década, dos
quais 11,36 milhões de euros serão para intervenções
no espaço público e 5,6 milhões de euros serão suportados por privados na reabilitação do edificado.
A zona do Seixo e Emporão são “uma área com um
espaço público muito deficitário”, que é “urgente intervir” para dar “mais dignidade e [tornar] mais atractiva a zona poente da nossa
cidade”, afirmou o presidente da autarquia, salientando que as intervenções
definidas serão “articuladas
com os programas de financiamento
[comunitário]
disponíveis”.

Mas o “compromisso da
nossa parte para promover
intervenções no espaço público” também tem de ser
acompanhado por investimento privado no conjunto de edificado, o qual tem
“mais de 30 anos na sua esmagadora maioria”, sublinhou Pedro Pimpão, adiantando que, “de acordo com
um estudo feito, 17% do edificado é considerado degradado e 30% está em estado
de degradação médio”.
Portanto, “é fundamental
que os proprietários também possam alinhar connosco [Câmara Municipal]
na estratégia de valorização
desta zona nobre da cidade”, frisou o autarca, dando
conta que “existe um conjunto de incentivos fiscais e
benefícios municipais” para “incentivar os proprietários” a reabilitarem os seus

edifícios.
“Temos um plano a 10
anos com uma previsão de
investimento
considerável” que, “mais uma vez, fica dependente de fontes
de financiamento comunitárias”, constatou a vereadora Odete Alves, temendo que “várias destas intervenções possam ficar sem
financiamento” e “comprometer que toda esta intervenção esteja concretizada
daqui a 10 anos”.
Desta forma, a socialista
entende que é “fundamental” fazer “tudo o que pudermos para conseguir este
financiamento”, até porque
“a cidade precisa de crescer
e criar novas centralidades
e esta é a zona mais privilegiada para podermos crescer para poente”.
A eleita pelo PS destacou ainda a “enorme des-

qualificação” desta que “é
uma das portas de entrada
principal na nossa cidade”.
Neste sentido, “há um conjunto de intervenções que
têm de ser definidas como
prioridade”, pelo que “não
havendo financiamento comunitário, devem de ser
feitas à custa do orçamento
municipal”.
“Estou completamente
alinhado com a necessidade de articularmos as intervenções necessárias com as
opções de financiamento
disponíveis”, referiu Pedro
Pimpão, sinalizando como
prioridades para a zona do
Seixo “uma passagem desnivelada inferior pedonal”,
a qual aguarda pela aprovação da Infraestruturas
de Portugal (IP) e poderá
ser executada no âmbito do
projecto de requalificação
da EN1/ IC2 entre Meirinhas

e Pombal, o qual “já têm
verba prevista no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]” e deverá “avançar
a curto prazo”.
Além disso, o autarca
apontou igualmente como prioridades a construção do grande parque verde da cidade, a reabilitação da Fonte do Emporão,
assim como a qualificação das infra-estruturas de
água, saneamento e iluminação, sobretudo das ruas
mais degradadas, das quais
é exemplo “a Rua Maria Fogaça, que merece uma intervenção o mais urgente
possível”.
De salientar que a ORU
do Seixo e Emporão da cidade de Pombal foi aprovado por unanimidade tanto
em reunião de Câmara como de Assembleia Municipal.
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Pedro Abrunhosa, Os Quatro e Meia e Quim Barreiros entre os artistas

“Vamos ter um Bodo
pré-pandemia”

●●A apresentação das festas decorreu no Jardim das Tílias

Três anos depois o Bodo
está de volta. E vem como
todos o conhecemos: com
espectáculos, exposições,
diversões, cultura, desporto, economia, tradição e
celebrações religiosas. As
maiores festas do concelho
prometem animar a cidade
de Pombal, de 28 de Julho a
2 de Agosto, com uma programação a pensar em todas as idades e repleta de
novidades.
Os concertos são um dos
pontos fortes das Festas do
Bodo, que traz a Pombal vários nomes conceituados
da música portuguesa. Dino D’Santiago (28 de Julho),
Pedro Abrunhosa (29 de Julho), Wet Bed Gang (30 de
Julho), Anjos (31 de Julho),
Os Quatro e Meia (1 de Agosto) e Quim Barreiros (2 de
Agosto) são alguns dos ar-

PUB

tistas que vão passar pelo
palco principal, instalado
no Largo do Arnado.
Mas o palco principal
também tem espaço para
os artistas locais que farão,
quase todos os dias, a abertura dos espectáculos dos
cabeça de cartaz, anunciou
o presidente da autarquia,
argumentando que “o objectivo é que nos próximos
anos todos os grupos de
Pombal possam actuar no
palco principal do Bodo”.
Afinal, “a essência do Bodo é envolver todas as pessoas” com “um cartaz intergeracional”, que é também
“uma montra dos artistas locais”, continuou Pedro Pimpão, dando conta que “dois
terços dos grupos e DJ’s que
vão actuar nos palcos do Bodo são artistas locais”.
Já no campo das novida-

des, o autarca destacou o
passeio de BTT pelo “Circuito dos Fornos do Bodo” e a
Corrida do Bodo, que agora
baptizaram de Corrida do
Bodo João Faria, como forma de “homenagear uma
personalidade ímpar da
nossa terra, que emprestava algum brilho a esta prova”.
Novidade é igualmente a
“aposta forte no Bodo das
famílias”, com “diversas actividades para os mais pequenos na zona desportiva”, com destaque para
“uma quintinha pedagógica”, que “ainda não é o regresso do Agro-Bodo, mas é
já um cheirinho”.
Já “os nossos jovens dos
16 aos 25 anos” são convidados a “participar na organização do Bodo, do ponto
de vista logístico”, no âmbi-

to do programa OTL, revelou ainda o autarca.
De resto, “vamos ter um
Bodo pré-pandemia”, que
“move multidões”, atraídas
por “uma festa diferente
de todas as outras, porque
mantém uma matriz muito vincada do ponto de vista religioso, que queremos
manter”.
Por isso, a autarquia está a “reunir todas as condições” para realizar todas
as celebrações religiosas,
nomeadamente “as procissões, incluindo a de domingo à tarde com as tradicionais insígnias das capelas da paróquia, que movimenta milhares de pessoas
pela nossa cidade”.
Mas “o Bodo também é
uma montra económica
que vai contar com mais
de 120 expositores, o que
representa a relevância e o
impacto que os nossos empresários têm nas Festas do
Bodo”, afirmou Pedro Pimpão, antes de convidar todos a virem ao “Bodo, que
são umas festas das pessoas e para as pessoas”.
Quanto ao orçamento, o
autarca garantiu que “está
em linha com os orçamentos de pré-pandemia”, porém “com um esforço muito acrescido das entidades
organizadoras face ao aumento do preço dos bens e
serviços”.

Com área superior a 4.000 metros quadrados

Junta de Meirinhas
vai comprar terreno
para construir
parque de máquinas

A Junta de Meirinhas vai
adquirir um terreno junto
ao Estádio António da Mota Assis, com uma área total de 4.398 metros quadrados, para construir um
parque de máquinas e equipamentos. Para fazer face
à aquisição desta parcela,
a Câmara Municipal aprovou, na sua reunião de 23
de Junho, a atribuição de
um apoio no valor de 20
mil euros àquela freguesia.
“O terreno está localizado mesmo ao lado de outro
que já tínhamos comprado
para o mesmo fim e acompanha em todo o comprimento o campo de futebol”,
disse ao Pombal Jornal o
presidente da Junta de Freguesia, salientando que esta parcela “vai ser incorporada na estratégia de construção do novo parque de
máquinas da Junta de Freguesia”. No total, a Junta fica
ali com uma área de terreno
superior a seis mil metros
quadrados.
Trata-se de “um terreno

confinante com o Estádio
António da Mota Assis, que
estava à venda”, adiantou
João Pimpão, considerando
que é “uma compra quase
de oportunidade”, uma vez
que permite “reposicionar
o Parque de Máquinas”, deixando uma área livre entre
este equipamento e o campo de futebol para o eventual alargamento do estádio.
Assim, o parque de máquinas, que inicialmente
estava previsto construir
paredes meias com o estádio, pode ficar “mais afastado do campo de futebol,
não inviabilizando a eventual construção de outro
campo”. Após a compra
do terreno, a Junta de Meirinhas vai avançar com a
elaboração do projecto para edificar um “parque de
máquinas com cerca de
350 metros quadrados cobertos”, o qual visa colmatar uma necessidade daquela freguesia. De salientar que na mesma reunião,
o executivo camarário deliberou também entregar à
Junta de Freguesia o valor
de 2021 referente à renda
das antenas de rede móvel
instaladas nos depósitos de
água da antiga Escola Primária de Meirinhas, cujo
montante é de quase cinco
mil euros.
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E

sta é uma frase publicitária que uma
conhecida editora e livreira inscreve
nos sacos usados para transportar livros,
aquando da sua compra nessa rede de
livrarias. O referido saco permite transportar cerca de meia dúzia de livros,
sendo evidente que poderão ser mais se o
seu tamanho for menor ou ser menos se o
número de folhas ou a sua largura e altura
forem substancialmente maiores. Recordo, a este propósito, dos meus tempos
de juventude, uma pequena revista de
cow-boys, que tinha um lema interessante:
“Tamanho não é qualidade! O miolo é que
importa!”.
omei a liberdade de utilizar aquela
frase publicitária para título desta
crónica, porque traduz, duma maneira
particularmente feliz, o resultado e as vantagens da leitura, com base na ideia, mais
do que provada e evidente, de que quem
não lê sabe menos, não pode saber tanto,
como quem tem o excelente hábito de
ler, para aprender e saber cada vez mais.
Lembro-me doutra frase interessante, que
servia para “vender a ideia” de que ler
era fundamental: “quem não lê, chapéu!”,
significando que a falta de leitura, era uma
limitação grave à sapiência.
ecentemente li, sem grande surpresa,
no rodapé das notícias de um dos
canais televisivos, uma informação que
passava, repetidamente como é habitual, durante o noticiário e que dizia que
“um estudo nacional revela que mais de
metade dos portugueses não lê livros”.
Ora esta é uma realidade que não é difícil
de constatar na normalidade dos dias e
em várias situações. As motivações serão
diversas, pelo que valerá a pena analisá-las
com algum pormenor.
esde logo, poder-se-á dizer que uma
parte da população é analfabeta,
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o Oeste, onde tudo poderia ser pacífico e consensual, onde as características geográficas e infraestruturais
tudo têm para se progredir e criar um espaço de vivência social dos mais promissores,
o descontentamento acontece por incúria
dos governantes locais que nem sabem
gerir da forma necessária, nem sabem, ou
não querem, estimular o cimento social necessário a uma verdadeira vontade coletiva
que conscientemente deseje beneficiar do
mais vantajoso esforço conjunto.
Todos sabemos que as sociedades
comerciais, desportivas e outras derivam de uma vontade coletiva em torno
de um objetivo comum, e para isso têm
estatutos e regras que determinam o seu
funcionamento.
Dizia-me um amigo com grandes conhecimentos e prática de funcionamento destas sociedades, a propósito de conselho
que dele tomava sobre umas dificuldades
entre sócios num caso que me dizia respeito, e tentava perceber como se podiam
utilizar as regras e leis para resolver uma
questão pendente, mas onde a cada sugestão dele eu colocava nova interrogação, e
veio a resposta:
QUANDO OS SÓCIOS JÁ NÃO SE CONSEGUEM ENTENDER NÃO HÁ LEI NEM
REGRA QUE VALHA AO OBJETIVO DA
SOCIEDADE E SÓ HÁ UMA SAÍDA, SEPARAREM-SE.
Vem isto a propósito do que hoje se
passa concretamente na Guia, onde a
incúria de governação provocou uma onda
de descontentamento tão grande que fez
surgir movimentos organizados de defesa
da terra, que cada vez vai mais em crescendo, obviamente na sequência da oportunidade legal criada pela Lei n.º 39/2021 de
24 de junho, que permite a desagregação,
sentimento nunca ali ocorrido até 2017 do
lado da Guia.
Elenco apenas algumas razões processuais que estimularam este sentimento
de indignação e revolta, ao ponto de fazer
levantar as mais pacíficas e adormecidas

DA ILUSTRE TERRA DO MARQUÊS...

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

embora, felizmente, este valor seja atualmente residual, porque quem nasceu, pelo
menos, a partir da segunda metade do
século passado, era obrigado a ir à escola.
Também se poderá dizer que o grau de
escolaridade pode influenciar a leitura
e isso será uma verdade indesmentível,
embora se encontre muita gente com os
estudos básicos, mas com grande apetite e
gosto pela leitura, o que lhes permitirá um
autoestudo sempre útil na vida prática,
bem como nas discussões teóricas sobre
diversos assuntos. Pode, também, suceder
que as escolas não incentivem o gosto e o
hábito da leitura aos seus alunos, mas estou convencido de que isso não se verifica.
oder-se-ia ainda argumentar com limitações financeiras porque os livros são
caros e torna-se imprescindível satisfazer
primeiro as necessidades básicas e isto é
uma verdade indesmentível, não sobrando
muito para o resto, dadas as limitações
e o baixo nível de rendimentos de boa
parte da população, embora o recurso
às bibliotecas públicas possa ajudar a
resolver este problema. Mas, terá que ser a

P

LER PREJUDICA
GRAVEMENTE
A IGNORÂNCIA
governação do País a trabalhar para induzir um crescimento que permita aumentar
os ordenados, mínimo e médio, devendo
este objetivo ser atingido pela diminuição da tributação e da carga fiscal, pelo
crescimento da economia e por incentivos
tendentes ao aumento da produtividade.
as, o grande problema da atualidade
é a prevalência do audiovisual: é
muito mais fácil estar sentado no sofá a
ver na televisão, notícias, filmes, debates,
etc., do que ler jornais ou livros, podendo,
em relação a estes, terem sido a base para
o guião dos filmes, sendo uma experiência interessante ler o livro e ver o filme
baseado nesse livro. É, muitas vezes, a lei
do menor esforço a funcionar, porque é
mais trabalhoso e menos cómodo, folhear
o livro. Mas a grande vantagem é reler,
voltar atrás quando não se percebeu bem,
sublinhar as frases ou os conceitos mais
importantes que chamaram a atenção, a
curiosidade ou o interesse do leitor.
cresce que a evolução tecnológica
permite a desmaterialização dos
livros através da sua digitalização, embora
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obrigue a ler no écran, apesar de a leitura
em papel ser mais saudável. E ainda os
audiolivros, ou seja, alguém leu os livros e
nós ouvimos a gravação, mas caímos um
pouco na história do filme.
onclui-se, assim, que ler é fundamental, por razões culturais, mas também
obrigatório e necessário para discursar,
para escrever, para escrever bem. Na maioria das atividades profissionais é necessário, com bastante frequência, elaborar
e apresentar relatórios, em cuja redação
são importantes a capacidade de exposição e de síntese. Ter facilidade e um bom
desempenho nesta área, só se consegue
à custa da leitura, feita de forma atenta,
persistente e continuada. Ou seja, ter o
vício da leitura, porque a excelência no
desempenho profissional, também passa
por aqui.
PS: Acho curioso, quando alguns leitores me
dizem que as minhas crónicas são demasiado
extensas. Agradeço que refiram a quantidade, não pondo em causa alguma qualidade,
mas meia página deste Jornal lê-se em
poucos minutos…
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O Conde do Oeste
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vontades, num frenesim desagregador,
como única forma de esperança de ver a
terra voltar à sua dignidade e da defesa das
suas maiores aspirações, e salvaguardas,
que por agora se encontram completamente ignoradas.
Assim, começamos pela incúria de
permitir que ao novo centro escolar da
Guia fossem subtraídos 1 milhão de euros
encolhendo o seu projeto inicial, e circulações anexas, por absoluta inoperância que
se exigia a quem por elas tinha obrigação
de lutar, para já não falarmos da sanha persecutória da auditoria inicial às contas “dos
anteriores”, que tudo tentaram acautelar, e
que como se sabe não deu em nada.
Depois as subsequentes desvalorizações
das efemérides e identidades da Guia, onde
primeiramente se comemoraram os aniversários da Vila que se confraternizaram na
Mourisca, até ao dia de hoje, 1 de julho de
2022, 19 anos, onde já nada se comemora e
apenas se alude timidamente no facebook.
As “Noites de Verão” que começavam
em julho, sempre na Guia, foram distribuídas pelas outras ex-freguesias com
prejuízo das da terra, enquanto nessas
outras ex-freguesias nada se dividiu ou
partilhou, até pelo contrário, e bem! Basta ver hoje o programa cultural da Junta
para julho onde nada há a respeito das
mesmas, porque nada se organizou.
O Covid muito pode justificar de dificuldades em mais não se ter feito, mas nada de

Os Ventos
da História

inovador foi sequer anunciado, e o que parecia ser a cartada mágica criou um clamor
de descontentamento pela instalação da
Lusiaves no sítio que se sabe, com ampliações da ZIG para nascente, de iniciativa
municipal, em direção ao núcleo urbano,
sem qualquer supervisão ou auscultação da
junta, ou seja a prova da incúria do governo
que temos tido localmente.
Mas como se essas falhas não bastassem
ainda, a nossa junta colocou-se do lado do
investidor, com pouco ou nenhum acolhimento das aflições dos descontentes locais
e, em vez de acudir e acautelar as justas
preocupações dos fregueses preferiu entrar
pela jogada política do contra-ataque,
concitando opiniões de alguns residentes
locais que defendessem essa opção, como
se isso pudesse apaziguar ou confortar os
descontentes. Ou seja, a junta optou nitidamente pelo confronto político e mais uma
vez colocou uns contra os outros, o que é a
antítese de um juízo e decisões equilibradas
que se exigem a quem nos governa.
A técnica do contra-ataque até pode
resultar nos meios futebolísticos de onde
deriva o nosso presidente, e onde uns
torneios inter-freguesias aparecem como
importantes ganhos de atividade para
a freguesia, mas que, de facto podem
ter efeitos importantes para uma coletividade desportiva, mas são altamente
impróprios para enaltecer uma freguesia,
porque uma autarquia não é um grupo

desportivo embora haja gente que não
saiba fazer a distinção.
Ora, no meio disto tudo aparecem uns
“artistas” de enormes ambições políticas
pessoais, oriundos das outras terras, arvorando-se em defensores de grandes causas
comuns nunca antes pensadas, e que só
por acaso ainda não propuseram ainda a
criação de uma “agência espacial local”,
a defender e pregar o credo das virtudes
de tudo na Guia se dever aceitar em nome
do progresso, mesmo que não se goste, só
porque é sempre mais vantajoso tomar
o partido dos fortes do que o partido dos
receosos e dos mais fracos.
E depois disto admiram-se que a Guia
queira desagregar e que hajam faixas enormes com esse grito de desespero, por todos
os cantos, e ainda um abaixo-assinado,
quase finalizado, com o mesmo fim?
Já estou como o meu amigo dizia, quando os sócios não se entendem mais vale
que se separem.
A terminar, lamento profundamente
que uma oportunidade de todos sermos
“grandes em união” se tenha tornado indesejável pelos mesmos que em tempos a
aceitaram e até aplaudiram, mas que agora
se sentem traídos e desconsiderados, e então preferem o caminho menos promissor,
mas muito mais dignificante da sua terra,
das suas gentes e das suas opções que,
como todos sabemos, acabam sempre por
condicionar Os Ventos da História.
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Projecto do Cineclube está agendado para Novembro

Festival internacional de cinema
traz humor a Pombal
Está informalmente constituído há alguns anos, mas só agora o projecto foi oficializado. O Cineclube de Pombal quer proporcionar, antes de mais, partilhas de experiências. Para além da exibição de filmes, há inúmeras actividades previstas,
entre elas, a realização de um festival anual de cinema de comédia.
Nos dias 18, 19 e 20 de
Novembro, os holofotes da
sétima arte vão estar voltados para Pombal. A edição
de estreia do “HaHa Art
Film Festival”, um evento
internacional de cinema
de comédia, traz ao concelho mostras cinematográficas, mas também curtas-metragens nacionais e
internacionais, assinadas
por “novos realizadores e
produtores emergentes”,
revela Carlos Calika.
O objectivo do evento é
“promover o género cinematográfico da comédia,
relegado muitas vezes para um papel secundário”,
ainda que, na história do
cinema, tenha sido “um
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dos géneros impulsionadores e, sem dúvida, um
dos mais importantes da
sétima arte”, explica o presidente da direcção do ressurgido Cineclube de Pombal (CCP), promotor do
festival.
Até Outubro, a organização desdobra-se em múltiplos preparativos para que
o evento assuma uma matriz eclética, o que se traduz, também, num orçamento significativo. A Câmara Municipal já aprovou
um apoio de 18.000 euros,
mas Carlos Calika assume
que o orçamento total deverá apontar para “cerca
do dobro desse valor”. Números que incluem, “para
além das licenças necessárias para exibição cinematográfica, a produção e organização da competição
internacional, mostras de
cinema para lares e IPSS,
debates, workshops e masterclasses com alunos das
escolas do concelho, cinema ao ar livre, cine-concertos e outras actividades
que se prolongarão durante cerca de três meses”, explica o presidente do Cineclube. “Já temos alguns
apoios e patrocínios, mas
pretendemos estabelecer
parcerias com mais algumas entidades públicas e
privadas que, a seu tempo,
serão anunciadas”, adianta
o dirigente.
Formalização
do projecto
Ainda que exista “informalmente desde o ano
2010”, à boleia de “um grupo de amigos cinéfilos que
pontualmente realizavam
sessões de cinema e debates”, só no início deste ano
“a associação foi legalmente constituída”, o que se traduziu no retomar da “programação regular de cine-

●●Elementos que integram os órgãos sociais do Cineclube

ma no Teatro-Cine, com o
apoio da Câmara Municipal
de Pombal”, avança Carlos
Calika.
A primeira exibição desta nova fase foi a 5 de Maio
com o filme “M” de Fritz
Lang e, ainda que a película seja de 1931, “a adesão foi
boa”, com cerca de 30 espectadores, muitos deles
“público que já nos acompanhava anteriormente”.
E o que podem esperar os
amantes da sétima arte do
CCP, para além das sessões
de cinema? “A experiência
do Cineclube é acima de
tudo a partilha de conhecimento”, diferente daquela
que é vivenciada numa sala
de cinema comum, em que
“vemos o filme e vamos embora”.
E Carlos Calika explica
porquê. “Ao entrar é distri-

buída uma folha de sala e
feita uma apresentação que
nos fala do filme que iremos
assistir e qual a sua importância na história do cinema”, ou seja, “uma contextualização que vai muito
além da simples sinopse a
que o público está habituado”. No final da sessão, “os
presentes são convidados
a partilhar as suas opiniões
e críticas relativas ao filme
que acabaram de assistir”,
num momento enriquecido pelo conhecimento de
vários associados do CCP,
“que são profissionais de
cinema”, que esclarecem
também dúvidas a nível estético, técnico e narrativo a
quem queira saber mais sobre o filme.
E que tipo de filmes vão
ser exibidos? “Inicialmente
as sessões que realizámos

tinham como principal critério os gostos pessoais dos
membros, pois eram estes
que preparavam as sessões
e apresentavam as suas sugestões. Durante a parceria
com a Câmara Municipal de
Pombal, iniciámos um ciclo
mensal que arrancou com a
história do Cinema e a sua
evolução ao longo das décadas”, explica Carlos Calika.
“Em 2022 retomámos esse
ciclo mensalmente, em paralelo com uma mostra de
filmes seleccionados pela maioria dos associados”,
acrescenta o presidente do
Cineclube, adiantando que
são tidos em conta critérios
como a “relevância e a importância da obra na história da sétima arte”.
As sessões regulares decorrem no mini-auditório
do Teatro-Cine de Pombal,

com uma periodicidade,
à partida, quinzenal (dois
filmes por mês). A programação está disponível na
Agenda Municipal, nas redes sociais do CCP, ou através do website em www.cineclubepombal.pt.
Ainda que a exibição
de filmes seja a actividade mais regular, o Cineclube de Pombal tem prevista
a criação de uma biblioteca e videoteca dedicada ao
cinema, workshops e masterclasses com profissionais da área, apoio à produção de filmes documentais
e de ficção no concelho, dinamização do território como destino de rodagens de
cinema e televisão, promoção do Plano Nacional de
Cinema, realização do festival internacional de cinema, entre outras.
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O PERFUME DA SERPENTÁRIA

Os “Novos Assimilados”*

Aníbal Cardona
Consultor / Formador

Tenho uma amiga que dizia que se o
Homem não fosse tão mau, já teria sido
erradicado da face da Terra há milénios.
Não tenho uma visão tão calamitosa da
natureza humana, mas é um facto de que
o Homem tem dado provas, ao longo dos
séculos, de um profundo desrespeito por
ele próprio. Desde logo, pelas suas consecutivas demonstrações de intolerância
pelos seus iguais-diferentes. A evolução
civilizacional, impulsionada pela corrente
Iluminista, ajudou a traçar o que seria,
mais tarde, a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, lavrada e aprovada
pelas Nações Unidas no final dos anos 40
do século passado, muito como resultado
dos horrores desclassificados da Segunda
Grande Guerra. Apesar deste progresso, e
quase 100 anos depois da sua “adopção”,
mesmo os mais desatentos percebem que
o nosso Mundo ainda não está preparado,
sequer, para implementar na plenitude o
seu artigo 2.º., quanto mais a totalidade
dos seus 30 artigos.
Não se poderá afirmar que Portugal
tenha sido, ao longo dos séculos, um mau
exemplo em matéria de Direitos Humanos. Foi o nosso(?!?!) Marquês de Pombal
quem primeiro reconheceu a injustiça da
escravatura quando a aboliu “em parte”
do território de Portugal em 1761. Apesar
disso, segundo vários autores, Portugal
“exportou” cerca de 2 milhões de escravos de África para as Américas durante o
século XVIII. Portugal foi dos primeiros
países a abolir a escravatura em todo o
seu território em 1869. No entanto, de
acordo com o livro do Historiador Manuel

Caldeira, “Escravos em Portugal”, foi apenas em 1930 que morreu o último escravo
em território português. Parece evidente
que em matéria de relações com os povos
das nossas ex-colónias de África, temos
um historial de ziguezagues. Ou isso, ou
então é o resultado do nosso fraquinho
pelo apelo sexy do capitalismo mercantil.
A partir de meados do século XIX a
doutrina colonial portuguesa, “a reboque” de outras potências colonizadoras
europeias, passou a contemplar, como
estratégia governativa e política, a civilização dos indígenas. Estas preocupações
“pedagógicas” representaram uma evolução significativa do relacionamento ente
colonizadores e colonizados. Esta mudança de paradigma assentava no pressuposto férreo da “evidente” superioridade
moral, intelectual, material e cultural dos
portugueses, que, “generosamente”, se
predispunham a ajudar os “inferiores”
a melhorar. Portugal, à semelhança de
outros países colonizadores, chamava
a si o “direito histórico” de promover o
progresso dos povos “primitivos” sob
seu domínio. Desta assunção escorreram
quadros e mais quadros legais, vertidos
com o objectivo de estabelecer regras e
estatutos que permitissem compartimentar muito bem o papel e os direitos de
cada um dos intervenientes neste “caldo
social-cultural”.
De entre esta “diarreia” legislativa, houve
um diploma que me merece uma referência especial: o “Estatuto dos Indígenas
Portugueses das Províncias da Guiné,

Angola e Moçambique”, aprovado por
Decreto-lei de 20 de Maio de 1954. Esta lei
visava a sujeição dos indígenas ao modelo
social e cultural colonial. Esta ideia “genial” não era de todo original. O colonialismo francês, “fier de ton talent”, já tinha
inaugurado tal aberração. Este estatuto
classificava os indígenas de acordo com
um conjunto de critérios de descendência, origem e vivência. Deste “pot-pourri” taxonómico merecem destaque os
“Assimilados”. Estes, assim designados,
eram os indígenas que após fazerem
prova de um conjunto de predicados,
teriam acesso à cidadania portuguesa. De
entre os quais “ter bom comportamento
e ter adquirido a ilustração e os hábitos
pressupostos para a integral aplicação do
direito público e privado dos cidadãos
portugueses”. A estes era atribuído um estatuto de “quase gente”, nomeadamente,
no acesso a trabalhos um pouco menos
indignos e melhor remunerados, para
além da entrada em locais frequentados
por “pessoas de bem”. Mas, apesar do
estatuto, quando descambavam, também
se lhe aplicava a palmatória (à vontade
não é à vontadinha).
Como sou dado ao disparate e a comparações parvas, este Apartheid segregador
veio-me à cabeça a propósito de mais
umas peripécias ocorridas na última
Assembleia Municipal de 29 de Junho.
Quando parecia que já teria acontecido
de tudo, ZÁS! Mais pérolas, e das grandes. Pouco faltará para estes concílios se
assemelhem mais a freak shows do que
a qualquer outra coisa. Para não variar,

estas fabulações ocorrem aquando da
apresentação das propostas da oposição.
A primeira originalidade prendeu-se com
o facto da maioria anunciar o seu voto
desfavorável, ainda antes das quatro propostas serem apresentadas e discutidas.
Mais tarde, dando conta de que uma das
propostas não era má de todo, e do alto
da sua “magnanimidade”, sugeriram que
se alterassem umas “vírgulas e pontos
finais” e passasse a ser uma proposta
conjunta, dispensar-lhe-iam a chancela
régia da aprovação. Como os pobres dos
oposicionistas entenderam tratar-se de
uma apropriação da ideia e do trabalho
alheio, negaram a oferta. A ingratidão dos
vadios dos antagonistas foi insuportável
para os DDT (Donos Daquilo Tudo) e
PIMBA! Mais um “chumbo”. Na realidade,
é de um atrevimento sem-vergonha, estes
“Novos Assimilados”, à semelhança dos
originais, reivindicarem o direito à propriedade das suas próprias ideias. Quem
ficou preocupado com a situação foi o
DUX da Universidade de Coimbra, por
ver perigar o seu record de “chumbos” ( já
passa da dezena).
Assim anda o PROMETIDO POMBAL INCLUSIVO. ATÉ QUANDO?!?! Talvez um dia,
da mesma forma que Adriano Moreira
aboliu o Estatuto dos Indígenas quando
era Ministro do Ultramar, os pombalenses
se fartem das proezas dos DDT e também
os abulam.
* O autor deste artigo acha que este
acordo ortográfico também merecia um
“chumbo”.

HIC ET NUNC

Bons políticos
e honestos cidadãos

Liliana Silva
Presidente da Comissão Política
Concelhia do CDS-PP de Pombal

Termina em breve o mandato da atual
Comissão Política Concelhia do CDS-PP de
Pombal, estando já em curso o processo de
elaboração de listas candidatas. Nos últimos
2 anos de envolvimento, vimo-nos desafiados
pela participação ativa em 3 processos eleitorais: presidenciais, legislativas e autárquicas.
Tarefas complexas pela organização que exigem, mas muito gratificantes sobretudo pelos
momentos de aprendizagem. Apesar dos
resultados não terem sido os desejados, valeu
pela mobilização das pessoas que fomos
conquistando e pela luta incessante na defesa
dos interesses dos cidadãos. Em momento de
encerramento de mais uma etapa, importa
agradecer a todos aqueles que participaram e
aos Pombalenses que depositaram no CDS-PP
o seu voto. Queremos continuar merecedores
da confiança dos eleitores e por isso mesmo
continuaremos a trabalhar com os nossos

sucessores.
O nosso objetivo é continuar a responder
aos Pombalenses com honestidade, competência, rigor e humildade. Boas pessoas terão
sempre a possibilidade de ser bons profissionais. Já as pessoas menos boas, jamais poderão ser também bons profissionais. Porque
por mais que nos tentem iludir, as relações
humanas assentes na empatia devem sempre
nortear a nossa ação enquanto políticos. Não
vale tudo.
E a nossa voz continua a mostrar-se
relevante, não só no contexto nacional em
relação ao pântano político em que o atual
Governo se colocou, mas sobretudo no nosso
território.
Desde a preocupação com os Cuidados
de Saúde Primários e a falta de Médicos de

Família à Classificação da Serra de Sicó como
Património Natural, a segurança rodoviária,
a promoção do Desporto, a manutenção dos
espaços verdes do território em oposição à
degradação contínua, a questão da ETAR e
a gestão dos recursos hídricos… os parques
de lazer e os ridículos centros escolares de
milhões que não servem as populações… os
jardins que se transformam em praças… a
incapacidade em acolher e fixar população
de que tanto precisamos… Pombal continua a
marcar passo, com acentuado desprezo por
quem pensa diferente, incapaz de gerar sinergias com muitos dos cidadãos que se apresentam proativos, com ideias diferenciadoras
e projetos para valorizar o nosso território.
E isso espelha-se até mesmo onde deveria
ocorrer a expressão máxima da democracia
em Pombal, a Assembleia Municipal, onde
tristemente na última sessão se escutou que

“o CDS tenta entrar pela janela já que não
conseguiu entrar pela porta” … Na verdade,
o CDS-PP entrará sempre que os interesses
dos cidadãos não estejam a ser respeitados,
o CDS-PP entrará sempre para bem da
população, porque o CDS-PP é isso mesmo,
é um partido de pessoas que se preocupam
com os outros, acima de egos, de disputas, de
faltas de respeito. Continua-se a “dividir para
reinar”. Mas, mesmo frágil e sem representação em vários órgãos, o CDS-PP continua a
não esquecer aqueles que confiam em nós e
que connosco partilham as suas dificuldades,
as quais muitas vezes outros não quiseram
escutar. E é neste espírito genuíno de partilha
e de entreajuda que as equipas se fortalecem.
Que a próxima liderança do CDS-PP de Pombal seja ainda mais forte!
#Queremosresponderaospombalenses
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Evento juntou 12 finalistas de escolas básicas da freguesia de Pombal

Mariana Paiva conquista público
do “Crianças ao Palco”
Mariana Paiva foi a grande vencedora da 11ª edição
do “Crianças ao Palco”, realizado no dia 25 de Junho.
No palco do Jardim Municipal de Pombal, a aluna da
Escola Conde Castelo Melhor conquistou o júri com
a interpretação da música “Onde Vais”, de Bárbara
Bandeira e Carminho, num
espectáculo que contou
com a participação de 12 finalistas, todos eles alunos
das escolas básicas da freguesia de Pombal, e onde a
música se fez ouvir sempre
em português.
Também Matilde Marques, do Centro Escolar de
Pombal, e Duarte Gonçalves, da Escola EB1 do Travasso, foram distinguidos
com o segundo e terceiro lugares, respectivamente, com os temas “A miúda
gosta” de Carolina Deslandes e “Sem Ti” de Fernando
Daniel.
O envolvimento das escolas em todo este processo e a forma entusiástica
como as claques apoiaram
os finalistas no dia do espectáculo foi igualmente
merecedor de reconheci-

●●Finalistas e organização no final do evento. Matilde Marques (Centro Escolar de Pombal) e Duarte Gonçalves (Escola EB1 do Travasso) foram premiados com o segundo e terceiro lugares, respectivamente

mento por parte da organização, a cargo da Junta de
Freguesia de Pombal. O prémio para a “Melhor Claque”
foi atribuído aos alunos da
Escola EB1 do Escoural, “que
aqueceu toda a plateia durante uma noite inesquecível para todos os que dela

fizeram parte”, refere aquela autarquia em nota de imprensa, evidenciando o “brilho” que as claques deram à
iniciativa.
Recorde-se que os 12 finalistas foram apurados entre
os cerca de 650 alunos das
escolas básicas da freguesia

de Pombal, ouvidos nas fases anteriores, processo ao
longo do qual “mostraram
um forte espírito de união e
de grupo”, frisa o executivo
liderado por Carla Longo,”
sinónimo de que “esta foi
uma experiência única para todos”.

“A Junta de Freguesia de
Pombal agradece a todos os
que contribuíram para a dinamização desta iniciativa,
com um agradecimento especial ao júri desta edição,
Vera Silva, Fernando Falcão,
Carla Longo ( Junta de Freguesia) e Catarina Silva (Câ-

mara Municipal de Pombal),
bem como aos apresentadores, Sofia Ferreira, guionista
e apresentadora, e Ricardo
Sá Nuno, pombalenses que
prontamente aceitaram o
convite da freguesia”, remata o executivo na mesma nota de imprensa.
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Documento tem quatro anos de validade

Pombal quer desconstruir
preconceitos com Plano para a Igualdade
e Não Discriminação
“Nunca tanto como agora estiveram tão em causa
os direitos humanos e até
do direito internacional que
julgávamos estabilizados”.
Quem o disse foi a secretária de Estado da Igualdade
e Migrações na sessão de
apresentação do Plano Municipal para a Igualdade e
Não Discriminação (PMIND)
“Pombal + Igual”, que encara como sendo um “trabalho de elevada qualidade e

de compromisso para com a
comunidade” pombalense.
“É preciso um trabalho
de desconstrução ao preconceito e ao próprio desconhecimento, que muitas vezes sustenta esse preconceito”, defende Isabel Almeida
Rodrigues, salientando que
“esta é uma luta de todos os
dias”, que “impõe que estejamos todos em sintonia e
a trabalhar na mesma direcção”.

Por isso, o “Pombal +
Igual” vai juntar-se aos “254
planos protocolados” a nível nacional para “combater
as redes estruturais de desigualdade de género”, que
implica “um trabalho muito
demorado”.
De referir que a apresentação do PMIND aconteceu
na tarde de 28 de Junho, numa “semana negra no plano
da violência doméstica, onde ultrapassámos o número

de mortes registadas no ano
passado”, destacou a governante, com a esperança de
que “juntando todos os recursos e todas as vontades
de actores de âmbito local,
regional e nacional” se consigam alcançar resultados.
Só no concelho de Pombal, “em 18 meses foram
apresentadas 99 denúncias
por violência doméstica”,
que é o “principal factor dos
casos acompanhados pe-
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●●Isabel Rodrigues, Liliana Queirós e Pedro Pimpão

la CPCJ”, desvendou Liliana
Queiróz, consultora responsável pelo plano. O diagnóstico efectuado para servir
de base à elaboração deste
plano mostra ainda que “o
nível de escolaridade da população é baixa”, sobretudo
nas mulheres, onde a taxa
de analfabetismo é “mais do
dobro” que nos homens.
“Aqui há um compromisso de todos na Câmara e Assembleia Municipal, bem
como de todos autarcas de
freguesia para implementar
estas medidas”, com vista a
“promover a igualdade na
sua máxima acepção e, não
apenas a igualdade de género”, assegurou o presidente
da autarquia, sublinhando
que “no nosso território todas as pessoas contam, independentemente da sua proveniência, raça, género ou
condição social”.

“Hoje passamos das palavras aos actos para implementar um plano”, que foi
“participado na sua concretização e queremos que seja também participado na
sua colocação em prática”,
adiantou Pedro Pimpão.
De salientar que o PMIND
é “um instrumento de trabalho com quatro anos de validade, que vigora desde 2022
a 2025, e pretende combater todas as desigualdades
no território do Município
de Pombal”, frisou Liliana
Queiróz.
“Este plano não é uma
moda, mas é algo que está
previsto na lei”, esclareceu,
evidenciando que estamos
perante “um documento
aberto, que vai ser sempre
revisto e melhorado, porque
a luta pelos direitos é constante e nunca estão totalmente adquiridos”.
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Bárbara Tinoco, Amor Electro e Toy são cabeças de cartaz

Festas do Louriçal estão de volta
e com entradas gratuitas
Depois de uma paragem
forçada de dois anos, as Festas do Louriçal regressam,
entre 12 e 15 de Agosto, para
promover o melhor da freguesia. O cartaz, apresentado no passado dia 30 de Junho, inclui as habituais exposições, tasquinhas, procissão de velas, espectáculos e
folclore. E o melhor de tudo:
a entrada é gratuita.
“Tendo em conta estes
dois anos de pandemia,
achámos por bem trabalhar
de forma a poder oferecer
estas festas ao povo”, anunciou o presidente da Junta do Louriçal, sublinhando
que “desde a parte religiosa
PUB

à parte cultural, tudo é gratuito”. “E nos próximos três
anos vamos manter este modelo”, adiantou José Manuel
Marques, salientando que
“isto só é possível com grande empenho das empresas,
do comércio local, dos serviços e da população em geral”.
De resto, os festejos em
honra de Nossa Senhora da
Boa Morte mantêm o modelo de funcionamento das
edições anteriores. A Junta
de Freguesia fica com a responsabilidade de “toda a logística, desde a ornamentação da festa, a iluminação,
as licenças, o festival de fol-

clore e a parte cultural, com
excepção dos artistas”. Já a
Associação Critérios e Tradições fica encarregue de
contratar os artistas e o palco principal, assim como de
organizar o espaço da feira.
E pelo palco principal vão
passar alguns nomes sonantes da música portuguesa:
Farra Minhota (12 de Agosto), Bárbara Tinoco (13 de
Agosto), Amor Electro (14 de
Agosto) e Toy (15 de Agosto).
O objectivo é “continuar a
projectar estes festejos com
a dignidade e a honra que
eles merecem”, destacou o
presidente da Associação
Critérios e Tradições, recor-

●●José Manuel Marques, Rafael Carvalho e José Carlos Pinheiro

dando que “as festas do Louriçal já são sobejamente conhecidas a nível regional e

até mesmo nacional, com
um impacto muito grande
na nossa freguesia”.
Rafael Carvalho enalteceu
ainda o “apoio essencial da
Junta de Freguesia” para organizar uns “festejos com esta dimensão”, mas também
o “trabalho absolutamente
notável de um grupo de pessoas”, que contribuem para

“este ano voltarmos a ter um
evento com grande nível”.
Afinal, a conjugação das
componentes religiosa, económica, tradicional, gastronómica, desportiva e de animação são o garante de que
“as festas serão um autêntico
sucesso”. Por isso, “estamos
com grandes expectativas”,
concluiu.

Prova da Taça da ATRP

Trail Lama Solta
está de regresso
a 14 de Agosto

A equipa Lama Solta organiza no próximo dia 14
de Agosto a quarta edição
do trail, uma prova inserida nas tradicionais Festas do Louriçal. Limitado
a 500 atletas, o evento irá
contar com as categorias de
trail curto (21km), mini-trail
(12km) e uma caminhada
(12km), com passagem pelas
localidades do Louriçal, Casal Mouro, Ribeira de Santo
Amaro, Parque de Merendas da Fonte da Pedra, Antões, Moita do Boi, Castelhanas, Santo António, Casais
Loureiros e Matos da Vila.
O trajecto de 21 km fará parte da Taça de Portugal da ATRP - Associação de
Trail Running de Portugal,
bem como do Campeonato Distrital de Trail Curto da

ADAL - Associação de Atletismo de Leiria, evidenciando o “prestígio que os eventos organizados pela equipa
Lama Solta têm tido ao longo dos anos, a nível regional
e local”.
Recorde-se que a equipa
Lama Solta (secção de BTT
e trail) está integrada na Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Louriçal
e tem assumido, desde há
alguns anos, um importante papel na dinamização de
vários eventos desportivos
naquele território, promovendo a prática desportiva
e a divulgação da freguesia,
em particular do património natural.
As inscrições para a prova
podem ser feitas no site da
sportchip.net .
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“Carácter diferenciador” do Osso da Baleia
é para repetir na futura Praia do Urso

Obra estava prevista custar
mais de 163 mil euros

Pombal quer “aumentar
a frente de praia” com
“características naturais”

●●Alunos da ETAP conquistaram o 1.º lugar do concurso de educação ambiental

A Câmara Municipal de
Pombal quer “aumentar a
frente de praia” no concelho, mantendo as suas “características naturais”, que
são um “carácter diferenciador”. A revelação foi feita pelo presidente da autarquia durante a cerimónia
de hastear das bandeiras
no Osso da Baleia, que este
ano volta a ostentar as bandeiras Azul, Praia Acessível
e Qualidade de Ouro.
“O nosso objectivo é aumentar a frente de praia
disponível no nosso concelho, mantendo as suas características naturais”, afirmou Pedro Pimpão, sublinhando que “o município
e a junta de freguesia têmse esforçado para que [esta
estância balnear] tenha as
melhores condições para as

pessoas, respeitando o seu
carácter diferenciador, que
é ser uma praia dourada,
que mantém as características naturais”.
Esta “não é uma praia
com muita construção”, até
porque “não queremos isso aqui”, continuou o autarca. Ainda assim, “queremos
que as pessoas tenham
aqui condições de bem-estar, tanto que foi feito um
investimento na requalificação do parque de estacionamento e do parque
de merendas”, que rondou
cerca de meio milhão de
euros.
E “estes investimentos
têm de ter continuidade”,
destacou Pedro Pimpão,
assumindo o compromisso
de “continuar a melhorar
esta praia”, assim como “a

nossa frente de praia com
uma nova praia no futuro:
a Praia do Urso”.
Mas estes projectos têm
de ser “feitos em articulação com as instituições da
área do ambiente, aprovados pelas diversas entidades e [executados] com financiamento
comunitário”. Neste sentido, “precisamos de intensificar estas
parcerias com a Agência
Portuguesa do Ambiente”,
até porque “temos vários
projectos para no futuro
valorizar o turismo de natureza” e, “naturalmente
que esta articulação é muito relevante”.
“Importante” é também
“preservar e valorizar esta
praia, este sistema dunar
único e a biodiversidade
existente em toda a fren-

te marítima deste território”, adiantou Pedro Pimpão, elogiando as actividades desenvolvidas no âmbito do Programa Bandeira
Azul 2022, que de “forma
superinteressante estimula
a criatividade” e sensibiliza
“os mais novos e os jovens
há mais tempo” para a importância de conservar “estas características diferenciadoras e preservar o meio
ambiente”.
Assim, o programa desafiou crianças, alunos, professores e população sénior do
concelho a criar materiais de
sensibilização ambiental sobre a “Recuperação de Ecossistemas”. Este ano, o programa envolveu um total de 836
participantes (mais 92 que
em 2021) em representação
de 32 entidades (mais duas
que em 2021) e foram apresentados 169 trabalhos (mais
47 que em 2021).
O presidente da Junta de
Freguesia do Carriço mostrou-se “orgulhoso” por ver
mais uma vez estas bandeiras erguidas, alegando que
esta praia é “merecedora de
todos estes galardões”.
Afinal, o “Osso da Baleia
enquadra-se numa paisagem naturalizada invejável
e inesquecível”, com “valor
do ponto de vista geológico” e “uma beleza natural
cativante”, evidenciou Pedro Silva.

Ampliação da pedreira do Barrocal tem
de cumprir PDM e salvaguardar património
extracção da pedreira nº
4.241, denominada “Barrocal nº2”.
No referido parecer, o
Município de Pombal refere que para aquela área está
em vigor um Plano Director
Municipal (PDM) que “não
pode ser ignorado”.
Por outro lado, o documento agora aprovado pelo
executivo camarário menciona “todo um histórico
associado ao processo de
ampliação da actividade extractiva”, que se caracterizou pela “adopção de comportamentos” por parte da
empresa que “colocaram
em causa salvaguardas explicitas” do PDM.
Assim, a autarquia sugere
que a pretensão da empresa deve ser “devidamente

avaliada” em sede de futura
revisão do PDM de Pombal
por todas as entidades com
competência nas matérias.
Além disso, deve ser “expressamente salvaguardado o pequeno Campo de
Lapiás ainda existente” e
dado “cumprimento integral” do PDM em vigor.
O vereador Luís Simões
elogiou o parecer, por considerar que está “de acordo com a realidade dos
factos”, “baseado na lei” e
“não desvirtua a preocupação que deve ser da Câmara Municipal e de muitos
pombalenses”.
Da leitura do documento, o socialista concluiu
que “a empresa que faz a
exploração desta pedreira
andou durante anos na ile-

As obras de requalificação do Largo da Estação de
Albergaria dos Doze, que é
servida pela linha ferroviária do Norte, vão custar menos 17 mil euros do que o
inicialmente previsto, que
ultrapassava os 163 mil euros (acrescidos de IVA). A
realização dos trabalhos a
menos foi aprovada na última reunião da Câmara Municipal de Pombal, realizada a 4 de Julho.

A requalificação do Largo da Estação de Albergaria dos Doze foi adjudicada
à empresa Construções da
Cancelinha, que no decorrer dos trabalhos, detectou
a existência de trabalhos a
menos de valor superior a
17 mil euros.
A diminuição de trabalhos conduziu ao decréscimo do valor contratual da
obra, fixando-a em mais de
146 mil euros.

Com apoio do município

Alitém vai investir
quase 10 mil euros
em caminhos
florestais
A União de Freguesias de
Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze
vai investir quase de 10 mil
euros na limpeza de caminhos florestais.
Esta intervenção será
comparticipada pela Câmara de Pombal, que na sua

última reunião, realizada a
4 de Julho, aprovou a atribuição de um apoio no valor de 9.646 euros.
A proposta aprovada refere que o território de Alitém tem mais de 100 quilómetros de área com necessidade de intervenção.

Com apoio do município

Câmara aprovou parecer solicitado pela CCDRC

A intenção de ampliação da pedreira denominada “Barrocal nº2”, explorada pela empresa Iberobrita
– Produtora de Agregados,
deve cumprir “integralmente” a legislação e salvaguardar “expressamente” o “pequeno Campo de
Lapiás ainda existente”. Estas são as duas premissas
constantes no parecer do
Município de Pombal, que
foi aprovado na última reunião de executivo, realizada
a 4 de Julho.
O parecer foi solicitado
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que é a Autoridade
de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) do projecto de ampliação da área de

Obras no Largo
da Estação
de Albergaria dos
Doze vão custar
menos 17 mil euros

galidade, violando o PDM”,
mas também cometendo
“ilegalidades,
nomeadamente a destruição de património natural, [como é
o caso de] um campo de
lapiás”.
“Não quero desvalorizar a exploração de inertes, que é importante”, salientou Luís Simões, sublinhando que a actividade
deve ser desenvolvida no
“restrito cumprimento da
lei” e “todos, independentemente da sua dimensão,
têm de ser penalizados
quando violam a lei”.
O eleito pelo PS criticou
ainda os anteriores executivos da Câmara Municipal
por “durante anos e anos
terem deixado passar em
branco estas violações”.

Meirinhas tem mais
de 100 crianças
e jovens em
programas de férias
Mais de uma centena de
crianças e jovens estão inscritos nos programas de férias de Verão, promovidos
pela Junta de Freguesia de
Meirinhas.
Para as crianças dos 3 aos
10 anos, a Junta de Freguesia propõe um programa
com semanas temáticas, actividades aquáticas e saídas
à Fundação Serrralves e
Mercado do Bom Sucesso, à
Filarmónica de Vermoil e à
Freguesia de Almagreira. O
horário de funcionamento
é das 7h30 às 19h00 e têm
um custo de 40 euros por
semana, com desconto de

50% para o segundo filho e
de 100% para o terceiro filho.
Já para os jovens dos 10
aos 17 anos, Meirinhas sugere férias activas com iniciativas de voluntariado,
diversão,
solidariedade,
acampamento, culinária e
sensibilização. Neste caso,
o custo por semana é de 25
euros.
Por fim, para jovens dos
12 aos 17 anos é proposto
um programa de ocupação
dos tempos livres de curta
duração com actividades
de âmbito digital, voluntariado e ensinar a reciclar.
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No 70.º aniversário de criação da freguesia

Carnide presta homenagem aos fundadores
e antigos presidentes de Junta

●●Autarcas, ex-autarcas e familiares de presidentes e fundadores da freguesia já falecidos. A tarde contou com um grupo de concertinas de Carnide durante o almoço convívio

O 70.º aniversário de criação da freguesia de Carnide
vai ficar perpetuado numa
placa comemorativa que
homenageia os três fundadores e todos os antigos presidentes de Junta. A celebração, que aconteceu no passado dia 2 de Julho, incluiu
uma sessão solene e um
convívio.
“Hoje, 70 anos depois, o
agradecimento que podemos fazer às pessoas que

PUB

lutaram pelo bem-estar da
sua comunidade é através
de uma placa comemorativa que vai homenagear todos os fundadores e antigos
presidentes de Junta desde
1952 a 2021”, afirmou a actual presidente da Junta.
Sofia Gonçalves reconheceu ainda “o trabalho muito árduo de chefes de família da nossa freguesia, que
lutaram durante anos para poderem ter a sua inde-

pendência e serem desanexados da freguesia de Vermoil”.
António Santos, Manuel
Cascalheira e Francisco Poceirão foram os tais “chefes
de família” que se reuniram
para “superar todas as dificuldades que envolviam a
criação da freguesia e, assim, oferecer aos carnidenses um melhor estilo de vida”.
“Esta homenagem que a

Junta de Freguesia de Carnide fez aos 70 anos de crescimento de uma localidade é
mais do que merecida e justa”, afirmou o presidente da
Câmara Municipal, salientando que “é bom recordarmos todos aqueles que contribuíram para que Carnide seja hoje uma freguesia
exemplar do ponto de vista
do envolvimento comunitário”.
Pedro Pimpão assinalou

ainda que “é notório” o trabalho desenvolvido ao longo destas sete décadas, que
permitiu o “crescimento de
Carnide”, que “é hoje uma
freguesia que oferece qualidade de vida e bem-estar” a
toda a sua comunidade, que
classificou de “muito viva,
activa e dinâmica”.
O autarca destacou também a “vivacidade empresarial” da freguesia, sugerindo “estender este agra-

decimento aos empresários
e dirigentes de instituições
sociais, clubes, associações,
igreja e comissões de festas”.
Afinal, todos eles “contribuem para a dinâmica da
freguesia”, constatou Pedro
Pimpão, reafirmando a “disponibilidade da autarquia
para continuar a colaborar
com a freguesia de Carnide
na valorização do passado e
projecção do futuro”.
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Intervenção realizada junto à antiga escola primária

Verba libertada pelo Fundo de Coesão

Um milhão de euros
para saneamento
na Redinha

Aldeia dos Poios
recebe visitantes
com “entrada digna”

O Município de Pombal
vai reafectar um milhão
de euros de um empréstimo contratado com a Caixa de Crédito Agrícola para as obras de construção
da rede de saneamento doméstico na zona centro e
norte da freguesia da Redinha. A proposta foi aprovada em reunião de Câmara e
Assembleia Municipal, por
unanimidade, a 23 e 29 de
Junho, respectivamente.
Em 2020, o Município de
Pombal decidiu contrair
um empréstimo bancário
de valor superior a cinco
milhões de euros para investir na rede de saneamento básico no concelho.
Agora, o executivo camarário pretende reafectar para outra obra a verba de
um milhão de euros desse
empréstimo, libertada pelo Fundo de Coesão no âmbito da aprovação da empreitada de construção da
rede saneamento domésti-

Optimismo
sobre o CIMU
Sicó
A construção do Centro
de Interpretação e
Museu da Serra de Sicó
(CIMU Sicó), também
na aldeia dos Poios, é
encarada com “muito
boas perspectivas” pelo
presidente da Junta.
Paulo Duarte não esconde a satisfação por
ter a obra implantada
na Redinha, assumindo
que a sua concretização
dará “outra projecção” àquele território.
Independentemente
das críticas que sejam
apontadas ao projecto,
o autarca olha sobretudo para as “vantagens”
que esta localização
trará para a comunidade local. Contudo, “gostava era de ver a obra
concluída”, aludindo ao
arrastar no tempo de
um processo iniciado
em 2007.

Junto ao parque de “monstros”
●● Presidente da Junta no espaço agora requalificado

O espaço envolvente à
antiga escola primária dos
Poios, na freguesia da Redinha, foi alvo de obras de beneficiação, com vista a promover o “bem-estar da população local”, justificou o
presidente da Câmara Municipal, após o anúncio do
apoio de 17.190 euros, na
reunião do executivo, realizada em Maio.
“Acho que fica aqui uma
entrada digna”, refere Paulo
Duarte, presidente da Junta
de Freguesia, que adianta
ainda que faltam pequenos
apontamentos para que a
intervenção esteja concluí-

da, nomeadamente a plantação de duas árvores e a
colocação de uma churrasqueira para dar apoio à festa das alminhas ali realizada anualmente, a 8 de Dezembro. O antigo lavadouro
existente no local, já em desuso, foi destruído, em concordância com a colectividade dos Poios, o que permitiu aumentar a área de
lazer, agora toda em calçada.
Escola pode
receber imigrantes
Paredes meias com a área
requalificada fica a antiga

escola primária da aldeia, já
encerrada. Com a chegada
da pandemia, em 2020, o
executivo presidido, à época, por Diogo Mateus preparou o edifício para receber cidadãos em isolamento profiláctico, dotando-o
de quatro quartos, duas casas de banho, sala e cozinha. Actualmente sem necessidade de dar resposta
a situações dessa natureza,
Paulo Duarte diz que a antiga escola está, neste momento, apta a receber famílias ucranianas fugidas
da guerra, caso seja necessário.

Prazo de conclusão da obra depende da componente expositiva do centro de interpretação

Entrada em funcionamento do CIMU-Sicó
continua a ser uma incógnita
Afinal a obra de construção
do CIMU-Sicó – Centro de Interpretação e Museu da Serra
de Sicó não ficou concluída
até 4 de Julho. Por enquanto
“não há uma data prevista”,
informou o presidente da autarquia, alegando a conclusão desta infra-estrutura “vai
depender da componente de
dinamização do centro de interpretação”.
“Gostava que fosse ainda
este ano [a abertura do CIMU- Sicó], mas a dificuldade
no que toca à prestação de
serviços e os atrasos na entrega de materiais” podem
continuar a adiar a entrada

co de Assanha da Paz, Barros da Paz e zona envolvente.
Assim, a autarquia pretende investir esse valor
na construção do emissário da Redinha e as redes
de saneamento de Galiana,
Barreiras e lugares limítrofes, cuja obra representa
um investimento superior
a 2,5 milhões de euros e
tem um prazo de 450 dias,
registando já uma execução de 1,33%.
Esta opção “não vai aumentar o nível de endividamento do município”,
evidenciou a vice-presidente da autarquia, argumentando que “estamos
só a substituir uma obra”.
Além disso, “também não
vai ter impacto em termos
financeiros no orçamento, porque este cenário já
tinha sido previsto no orçamento aprovado em Fevereiro”, esclareceu Isabel
Marto.

em funcionamento deste empreendimento turístico, localizado na aldeia de Poios, freguesia da Redinha, explicou
Pedro Pimpão.
A conclusão da obra, que
em Março tinha perto de 70%
dos trabalhos executados,
“vai depender da parte expositiva e dos elementos escolhidos do ponto de vista da
programação e dinamização
do centro de interpretação”,
esclareceu o autarca, salientando que por enquanto “não
há uma data prevista” para o
término da empreitada.
“Neste momento, estamos
a trabalhar a parte científica

associada a este investimento”, tanto que “já reunimos
com os investigadores que estiveram na génese do centro
de interpretação” e “fomos
com esses exploradores ao
Explore Sicó [como também
é denominado] para in loco
darem os seus contributos,
nomeadamente para a parte expositiva permanente e
temporária”.
“A obra tem de acompanhar esse investimento”, argumentou Pedro Pimpão,
destacando que este empreendimento turístico “será
uma mais-valia do ponto de
vista estratégico”.

O autarca falava na reunião de Câmara Municipal
de 23 de Junho em resposta à vereadora Odete Alves,
que questionou sobre “o prazo de conclusão das obras do
CIMU Sicó, previsto para 4 de
Julho”.
Recorde-se que o CIMU-Sicó foi apresentado em 2007 e
projectado para ser um equipamento polivalente com diversas valências, com vista a
dar apoio a projectos e actividades de educação ambiental e de desportos de natureza, sendo também uma porta
de entrada para partir à descoberta da Serra do Sicó.

Almagreira quer
construir ecocentro

A Junta de Freguesia
de Almagreira quer construir um Ecocentro junto
ao parque de “monstros”.
Com esse objectivo vai
adquirir um terreno com
3.500 metros quadrados,
beneficiando de um apoio
de 19 mil euros da Câmara
Municipal.
O parque de “monstros”
de Almagreira, localizado junto ao cemitério local, ocupou uma área pertencente à Junta, que anteriormente era utilizada
como centro de recolha
de depósitos verdes, onde
os fregueses e os próprios
madeireiros podiam depositar os seus resíduos para
posteriormente serem triturados e levados para valorização energética para
uma central de biomassa.
Assim, a freguesia sinalizou junto da autarquia
a “necessidade de promover a construção de um
centro de recolha de resíduos verdes e de construção, associada a um eco-

centro”, refere a proposta,
aprovada na reunião de
Câmara de Pombal de 23
de Junho.
Essa proposta viabiliza
a atribuição de um apoio
no valor de 19 mil euros à
Junta de Almagreira para
fazer face à aquisição de
um terreno para construir
o referido ecocentro.
“Este é um dos projectos
do nosso programa eleitoral”, salienta o presidente da Junta, explicando
que “a ideia juntar os dois
equipamentos dando-lhes
mais valências”. “Actualmente, existe naquele local apenas um parque de
monos, que queremos
alargar a todos os tipos
resíduos, nomeadamente verdes, de materiais de
construção e dos ecopontos tradicionais”.
O novo equipamento,
que vai agora “avançar para a fase de projecto”, deverá “servir várias freguesias”, concluiu Humberto
Lopes.
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GOLDPET fica no Bairro Agorreta e oferece descontos até 31 de Julho

A nova loja dos animais de estimação
tem tudo o que eles precisam
A Goldpet já tem um espaço em Pombal dedicado ao bem-estar animal. Há todo o tipo de artigos, mas também aconselhamento personalizado e serviços dedicados ao cuidado animal. Até ao final do mês, há descontos especiais e muitas surpresas.

●●A nova loja de Pombal, localizada junto às instalações da Renault, paralela ao IC2

A Goldpet já tem um espaço
em Pombal. A loja dos animais de
estimação está aberta ao público
desde o dia 28 de Junho, mas a
inauguração oficial decorreu no
dia 2 deste mês, com descontos
para os tutores e miminhos para
os patudos. Até dia 31 há descontos especiais e muitas surpresas
para quem passar por lá.
Com uma área de 70 m2, a Goldpet comercializa artigos para
cães, gatos, aves, roedores, peiPUB

xes e répteis, onde se inclui alimentação, acessórios, brinquedos e tudo o que os tutores precisam para proporcionar saúde
e bem-estar aos animais de estimação.
A nova loja de Pombal, localizada junto às instalações da Renault, paralela ao IC2, é a quinta
loja física da Goldpet e a segunda
a abrir este ano. Numa nota enviada à imprensa, a empresa explica
que “a abertura faz parte de uma

●●Esta loja está aberta de segunda a sábado e tem descontos especiais até dia 31

estratégia de expansão que pretende complementar o serviço
prestado online”. O objectivo, refere, “é aumentar a proximidade
com os clientes, dando-lhes a possibilidade de ver e experimentar
os produtos, sendo também possível conhecer melhor os animais
de estimação, através de um aconselhamento mais personalizado”.
Por outro lado, a Goldpet entende que “esta será, também,
uma oportunidade de criar siner-

gias com as associações locais,
promovendo o bem-estar animal
através de condições de compra
especiais para as mesmas”.
Sobre
a GOLDPET
A Goldpet é uma loja 100% portuguesa, criada em 2004, “com a
missão de proporcionar felicidade e bem-estar a todos os animais de companhia”. Além de
produtos para cães, gatos, aves,

roedores, peixes e répteis, das
principais marcas da área Pet,
“ao melhor preço do mercado”, a
Goldpet oferece, ainda, serviços
dedicados ao cuidado animal. À
loja online (goldpet.pt), com entregas em toda a Europa, somamse lojas físicas em Leiria, na Marinha Grande, nas Caldas da Rainha, em Caldelas (onde se situam
a sede e os armazéns de revenda)
e, agora, em Pombal. Esta loja está aberta de segunda a sábado.
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Pedro Pedrosa sucede a Amândio Santos na liderança dos Lions

“É um prazer contribuir para a melhoria
da nossa comunidade”
“É uma enorme alegria
pertencer a este grandioso
clube e ter a oportunidade
de ajudar o próximo, plantando na nossa comunidade prósperas sementes para posteriormente colhermos um mundo melhor”.
Estas palavras são de Pedro
Pedrosa que, no passado
dia 25 de Junho, sucedeu a
Amândio Santos na presidência do Lions Clube Marquês de Pombal.
O novo líder dos Lions
assume este desafio numa época de pandemia e
de guerra na Europa, com
consequências “directas e
indirectas na nossa comunidade”, pelo que “o nosso
apoio torna-se [ainda] mais
urgente e precioso”.
Por isso, “é um enorme
prazer” assumir “esta responsabilidade, juntamente
com a actual direcção e os
restantes companheiros do
clube, para contribuir para
a melhoria da nossa comunidade”, afirmou.
Para trás ficou o legado
de Amândio Santos, que na
hora da despedida fez um
“balanço positivo” do trabalho desenvolvido pela equipa por si liderada. Afinal,
foram alcançados os objectivos assumidos desde a
primeira hora para “reforçar os laços do Lionismo e
mobilizar os nossos Lions”.
E unidos conseguiram
comprar um forno para a
CERCIPOM da Guia, oferecer sofás de amamentação

à APEPI, dar mantas para
o lar residencial de Abiul,
distribuir brinquedos pelas crianças de famílias carenciadas, entregar um
apoio de cinco mil euros
aos Bombeiros Voluntários
de Pombal e associar-se à
campanha para adquirir
uma viatura adaptada para
o Pedrito.
Além disso, criaram a Biblioteca Lions Clube Marquês de Pombal, que começaram a apetrechar com livros, para que no futuro a
sede não seja apenas um
local onde realizam as reuniões do Clube, mas também possa ser um lugar para estar e conviver.
O seu mandato de um
ano à frente dos Lions até
pode ter terminado, mas
Amândio Santos continua
“comprometido” com o
Clube, tanto que assumiu a
responsabilidade de “coordenar o passeio mistério”,
lançando o repto ao companheiro José Manuel Carrilho para acompanhá-lo
neste desafio.
Já a associação fica em
boas mãos. “Pedro [Pedrosa], o meu amigo de 25
anos, sei que vais fazer muito melhor do que fizemos
neste semestre”, afirmou,
deixando votos de “maior
sucesso” à nova direcção.
Na mesma cerimónia,
aconteceu a transmissão
de funções nos Leos, onde
Francisca Morgado sucedeu a Liliana Lopes. A no-

●●Pedro Pedrosa (à dir.) sucede a Amândio Santos

va presidente dos Leos terá
a ajuda de Beatriz Sá (vice
-presidente), Adriana Nunes (secretária) e Raquel
Clemente (tesoureira), que
pretendem “continuar o
excelente trabalho desenvolvido até agora”.
De salientar que esta
transferência de responsabilidades aconteceu na comemoração do 16.º aniversário do Lions Clube Marquês de Pombal, que ficou
marcado pela entrada de
cinco novos companheiros para os Lions (Leonel
Francisco, Manuela Frias,
Sérgio Soares, Pedro Pinto
e Paula Fernandes) e dois
Leos (Catarina Santos e
Diogo Mota).

AJUDAR
O PEDRITO
O Lions Clube Marquês
de Pombal associou-se à
causa solidária que visa angariar fundos para adquirir
uma carrinha adaptada para Pedro Ferreira ou “menino Pedrito”, como é carinhosamente conhecido.
A campanha tem como
objectivo angariar fundos
para a compra de uma viatura adaptada com plataforma para transportar o
Pedrito com a cadeira eléctrica. Assim, com o apoio
dos Lions, o padre João
Paulo Vaz vai concluir a segunda temporada de “Estórias de um sim” com um
programa ao vivo no Tea-

●●Leonel Francisco é um dos novos elementos dos Lions

tro-cine de Pombal, no próximo dia 19 de Julho, às
21h30.
“O bilhete custa 10 euros
e todo o valor angariado,
bem como todos os donativos conseguidos serão para
esta campanha”, anunciou
o padre João Paulo Vaz na
comemoração do 16.º aniversário dos Lions.
“E se conseguirmos esgotar os 294 lugares da sala,
no dia seguinte farei novo
programa às 21h30”, revelou, informando que a bilheteira já está aberta.
Recorde-se que o Pedrito, natural e residente em
Pombal, foi diagnosticado com distrofia muscular
de duchenne (DMD), uma

doença neuromuscular hereditária e degenerativa, altamente incapacitante.

DIRECÇÃO
Presidente:
Pedro Pedrosa
Past presidente:
Amândio Santos
1.º Vice-presidente:
Sérgio Ferreira
2.ª Vice-presidente:
Silvia Lourenço
3.ª Vice-presidente:
Teresa Leal
Secretária: Ana Carolina
Jesus
Tesoureiro: Nelson Silva

Associação Cívica Cavaleiros do Céu ofereceu baptismos de voo a cidadãos com deficiência

Meia centena de passageiros especiais
sobrevoaram os céus da região
Por entre a ansiedade inicial, a curiosidade ou até algum medo, tudo se dissipou
no final do voo. À aterragem
no Aeródromo Municipal de
Leiria ou no Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, em
Condeixa, a alegria estampada no rosto dos cerca de
100 utentes de 12 instituições
da região de apoio a pessoas
com deficiência deixava para
trás a imagem de qualquer receio inicial. Graças à Associação Cívica Cavaleiros do Céu,
tiveram oportunidade de cruzar os céus, quase todos pela
primeira vez, à boleia de uma
aeronave, numa acção que
contou com a parceria dos
Rotary Clube de Leiria e de
Pombal, apoiados, nesta missão, pelos congéneres de Ansião, Figueira da Foz e Marinha Grande.

O baptismo de voo esteve
integrado na nona edição da
iniciativa Cavaleiros do Céu
– Sonho de Criança, destinada a proporcionar uma experiência única a crianças e jovens, mas também a adultos
portadores de deficiência e
mobilidade reduzida.
O projecto nasceu há 25
anos em França, impulsionado por Manuel da Silva, um
emigrante pombalense radicado naquele país, com o
único propósito de assistir à
alegria de quem vive aqueles
momentos. “O nosso maior
prazer é quando as crianças
descem do avião, com aqueles sorrisos, porque as deficiências ficam em terra e o
resto no coração”, refere o dirigente. A Portugal, a associação chegou em 2008 e, desde
então, já concretizou o sonho

de voar a mais de 1.500 beneficiários, mobilizando também instituições e sociedade
civil para esta causa.
“O nosso objectivo é que
as suas diferenças fiquem em
terra e que elas possam ter
um momento feliz”, sublinha
ainda Hélder Monteiro, presidente do Rotary Clube de
Pombal, evidenciando a importância de “proporcionar
às crianças e jovens um dia
diferente”.
O programa incluiu, para
além dos baptismos de voo
nos dias 23 e 24, momentos
de convívio que se prolongaram até domingo, dia 26, com
a participação de elementos
da organização, pilotos (portugueses e franceses que se
voluntariam para esta iniciativa), patrocinadores e instituições.

●●Hélder Monteiro, presidente do Rotary Clube de Pombal, com participantes da iniciativa
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Domingo, em Ansião

Evento decorre de 15 a 17 de Julho

Caminhada contra
o cancro

Festa da Amizade traz
artesanato, música,
dança e desporto
a Santiago da Guarda

●●A demonstração de Freestyle atrai sempre muito público

A Festa da Amizade e a
Feira de Artesanato estão
de regresso a Santiago da
Guarda (Ansião) para três
dias preenchidos com um
programa diversificado. O
evento é organizado anual-

PUB

mente pelo Centro de Amizade e Animação Social
(CAAS) que celebra, em
2022, 38 anos de vida.
A festa começa na próxima sexta-feira, dia 15,
às 19h30, com a sessão de

abertura oficial da 38ª edição da Feira de Artesanato,
seguindo-se um jantar-convívio ao ar livre a partir das
21h30. O programa conta,
ainda, com a actuação de
Gabriel Oliveira e um baile
com o grupo Só Ritmo.
No sábado, a feira abre
portas às 16h30, momentos antes de ter início o TT
Rota da Amizade (II prova
de obstáculos), cerca das
17h00. À noite, no anfiteatro ao ar livre, actua a Escola de Dança das Cinco Vilas
(21h30) e a música segue
com os Sem Batuta, a partir das 22h30. Ao serão há
ainda baile com o grupo
NF e no palco principal a
pista de dança vai estar ao
comando do DJ L’TTUX, a
partir das 04h00.
Para o último dia dos festejos fica reservado o 1º
Passeio de Motorizadas da
Amizade, cujas verbas revertem a favor dos Bombeiros Voluntários de Ansião.
A partir das 11h00 reabre

da Feira de Artesanato. A
demonstração de Freestyle
“Humberto Ribeiro”, nesta
que é a quinta edição, está
marcada para as 16h00, antecedendo um dos pontos
altos do programa da festa: o festival internacional
de folclore, que decorre no
anfiteatro ao ar livre, a partir das 18h00. Participam o
Grupo Folclórico Cantares
de S. Tiago, o Ballet Folklorico del Instituto Tecnológico de Celaya (México), o
Grupo Folclórico das Bordadeiras da casa do Povo
de Cardielos (Viana do Castelo) e o Rancho Folclórico da C.P. de São Miguel do
Rio Torto (Abrantes).
Às 20h00 há demonstração de ginástica acrobática
pelo NDA e uma hora depois actua a Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Ansianense Santa
Cecília. A Festa da Amizade
encerra com um baile animado por André Cardoso
(22h00).

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC)
promove, até Setembro, na
região Centro, a iniciativa
“Todos por Todos”. Ansião,
através do seu Grupo de Voluntariado Comunitário da
Liga, associa-se a esta iniciativa promovendo, no próximo domingo, 10 de Julho,
múltiplas caminhadas com
realização em horário e percurso livre, em grupo ou individualmente. A actividade
conta com o apoio do Município de Ansião e tem um valor de inscrição de 5euros,

que contempla um kit com
uma t-shirt do projecto. Para informações ou formalização de inscrição, os interessados devem dirigir-se aos
voluntários do Grupo de Voluntariado Comunitário de
Ansião da LPCC.NRC.
Recorde-se que o “Todos
Por Todos” está a decorrer nos 78 concelhos Região
Centro e visa a promoção
de estilos de vida saudável
na luta contra o cancro, assim como a mobilização da
comunidade para a prevenção e diagnóstico precoce do
cancro.

Soure

Câmara adjudica
10 lojas do mercado
A Câmara de Soure aprovou no dia 27 de Junho a
atribuição do direito de ocupação de 10 das 16 lojas do
Mercado Municipal, cuja requalificação custou 886 mil
euros.
Com um investimento total de 855.840,11 euros, dos
quais 674.546,57 euros resultaram de co-financiamento de uma candidatura
a fundos europeus, aprovada no âmbito da regeneração urbana da vila de Soure,
a infra-estrutura, cuja cons-

trução terminou em 2021,
“encontra-se apta a funcionar”, informou o município
em comunicado, em finais
de Maio.
Das 16 lojas disponíveis,
“foram arrematadas 10”, entre talhos, peixarias, comércio e serviços, devendo “em
breve ter lugar uma nova
hasta pública para atribuição dos restantes espaços”,
confirmou hoje o gabinete de comunicação de relações públicas do município
de Soure.
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Equipa de Montalvo do concelho de Constância triunfou em Santiago de Litém

Dino Clube promoveu com sucesso
primeiro torneio de futsal 24 horas
Foram 10 as equipas que
marcaram presença na primeira edição do torneio de
futsal 24 horas promovido
pelo Dino Clube de Santiago de Litém. Entre o passado dia dois e três, tendo inciado os jogos às 14 horas e
terminado às 19 horas do dia
seguinte, foram muitas as
emoções de jogos consecutivos, alguns sem início, dadas as festas populares que
decorreram nesse fim-de-semana, como foram as da localidade vizinha, S.Pedro em
Albergaria dos Doze.
Uma maratona de futsal,
em que a formação de Montalvo, designada por Viva
Build, do concelho de Constância do distrito de Santarém foi a mais regular e com
mais argumentos que os
seus opositores, vencendo o
seu grupo e a final do evento sem grande dificuldade.
O conjunto arrecadou assim o prémio monetário de
600 euros, a que se juntou
os prémios de melhor marcador para Kiki, que na final
assinou cinco golos e o guarda-redes, Ricardo.
A formação Papermar
do concelho da Figueira da
Foz ficou pelo segundo lugar, não mostrando grandes
qualidades para conseguir
equilibrar o jogo da final. Arrecadou o prémio de 300
euros equivalente ao segundo lugar.
Bem mais emotivo foi o
apuramento do terceiro e
quarto lugar, novamente
com boa arbitragem da dupla, Bruno Santos e Gonçalo Santos, entre Rolo’s Café/
Sicóbrita e a equipa HM/O
Tapa composta por atletas
de origem brasileira. Um
encontro com constante alternância no marcador, algumas picardias entre atletas, acabando na expulsão
de um jogador do Rolo’s Café. No tempo regulamentar,
um empate a quatro golos,
com o Rolo’s Café/Sicóbrita
a conseguir evitar a derrota
nos últimos instantes do jogo. O prolongamento ditava um golo para cada lado
e nos penalties seria o guarda-redes da formação com
atletas do concelho de Pombal a marcar a diferença.Daniel Silva defendeu os três
remates dos seus opositores.
Alexi marcaria o único golo

PUB

Grupo A
1.º Viva Build
12pts
2.º Javalis on Fire 9pts
3.º Xfrio /Loja da Sofia 6pts
4.º FC Calica
3pts
5.º Éguas Doidas
0pts

●●Equipa Rolo’s Café/Sicóbrita que conquistou o terceiro lugar

Grupo B
1.º Rolo´s Café/Sicóbrita 10pts
2.º Papermar
9pts
3.º HM Pinturas/O Tapa 7pts
4.º Conceptgroup
3pts
5.º Segundo Poste
0pts

RESULTADOS pela ordem da realização dos jogos
Éguas Doidas - Xfrio/Loja da Sofia 			
Rolo´s Café/Sicóbrita - Conceptgroup 			
FC Calica - Xfrio/Loja da Sofia 			
Segundo Poste - HM Pinturas/O Tapa 			
Viva Build - FC Calica 				
Rolo´s Café/Sicóbrita - Segundo Poste 		
Javalis on Fire - Xfrio/Loja da Sofia
Papermar - HM Pinturas/O Tapa 			
Viva Build - Javalis on Fire 				
Rolo´s Café/Sicóbrita - Papermar 			
Éguas Doidas - FC Calica 				
Conceptgroup - Segundo Poste 			
Viva Build - Xfrio/Loja da Sofia 			
Rolo´s café/Sicóbrita - HM Pinturas/O Tapa 		
Viva Build - Éguas doidas 				
Conceptgroup - Papermar 				
Éguas doidas - Javalis on fire
			
Conceptgroup - HM Pinturas/O Tapa 			
FC Calica - Javalis on fire 				
Segundo Poste - Papermar 				

4-6
7-0
3-4
2-3
6-3
1-0
2-0
6-2
3-0
2-1
1-5
4-3
9-5
4-4
3-0
3-5
0-3
1-4
1-2
0-3

QUARTOS FINAL
Viva Build - Conceptgroup 				
Rolo’s Café/Sicóbrita - FC Calica 			
Javalis on fire - HM – O Tapa 				
Papermar - Xfrio/Loja da Sofia 			

9-1
5-3
2-4
4-2

MEIAS FINAIS
Viva Build vs HM – O Tapa 				
Rolos Café - Papermar 				

3-1
3-4

APURAMENTO 3.º / 4.º LUGAR
HM/O Tapa - Rolos Café
4-4 | 5-5 | 0-1 | g.p
●●O conjunto HM/O Tapa foi derrotado nas grandes penalidades, ficando em quarto lugar

das seis grandes penalidades, que seria suficiente para garantir o último lugar do
pódium e um valor monetário de 150 euros.
Jogaram pelo Rolo’s Café/
Sicóbrita, Daniel Silva, Guilherme Oliveira, Jorge Ponte,
Alberto Catarino, David Silva,
Daniel Mendes, Airton, Alexi,
Miguel Rolo, Simão Domingues e Gabriel Bento.
A animação da HM/O Tapa
seria coroada com o prémio
do bar, que foi um presunto.
Pedro Gameiro, presidente da colectividade, acompanhado pelos seus colegas de
direcção, Frederico Gameiro
e Marco Lourenço, mostrava
no final a sua satisfação pela
superação de uma tarefa que
não foi nada fácil, dado o desgaste das horas consecutivas
em coordenar todo o processo organizativo. No discurso
final, agradeceu a colabora-

ção de toda a sua equipa de
trabalho «que foi incansável durante estes dois dias».
Uma inciativa com o objectivo de reforçar financeiramente a associação do Dino Clube, que na temporada
que findou, voltou a contar
com uma equipa sénior masculina. Uma formação com
uma prestação regular e que
chegaria à final do Grupo ‘B’,
da primeira divisão distrital.
Um encontro que decorreu
no pavilhão da Martingança, tendo o Dino Clube perdido por 5-2, com o Ferrel.
Contudo, começou melhor
o encontro, tendo alcançado uma vantagem de dois
golos. No entanto, não conseguiria segurar o resultado.
Para a próxima temporada, a iniciar em Setembro,
o Dino Clube vai tentar recuperar os seus escalões de

Viva Build - Papermar

FINAL
		

10-4

formação, dando mais dinâmica ao parque desportivo
de Santiago de Litém.
FESTA DO GIM
EM AGOSTO
Enquanto o desporto federado está de férias, a colectividade mantém o seu
programa de actividades.
Para o primeiro fim-desemana de Agosto, a convocatória será para o regresso
da Festa do Gim, estando toda a população convidada
a participar e «assim a ajudar o Dino Clube», afirma o
presidente, Pedro Gameiro.
A colectividade recebe ainda as Férias Desportivas numa organização da União de
Freguesias e para o final do
mês de Agosto, a participação em mais uma edição das
Tasquinhas de Alitém, com
a presença de uma equipa
a servir refeições e petiscos.

●● Formação Viva Build (Constância) vencedora do evento

●● Ricardo, melhor GR

●● Kiki, melhor marcador
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Equipa de juniores vai participar no campeonato nacional e a formação sénior na divisão de honra do distrital

Sporting de Pombal com novas equipas
técnicas e coordenador da formação
O Sporting Clube de Pombal que está a celebrar 100
anos de existência vai apresentar-se para a próxima
temporada de cara lavada.
No plano sénior, Ricardo
Pateiro e restante equipa
técnica composta por André Costa e Filipe Leal (Prancha), terminaram o seu ciclo. Ricardo Pateiro nas declarações finais deixou um
sentimento de pura gratidão
pela «cidade que me acolheu em 2014 , como se fosse
seu filho e ao Sporting Clube de Pombal que depressa
aprendi a amar. Pelo crescimento desportivo em todos
os escalões jovens até á formação sénior, numa ascensão gradual e consolidada.
A todos os jogadores que comigo caminharam, formando uma verdadeira família️».
Quanto à época que findou, Ricardo Pateiro explica que «foi deveras difícil a
todos os níveis e emocionalmente a pior, por isso, necessito de voltar a encher o tanque para puder partilhar todo o meu conhecimento de

procurará os primeiros lugares, de forma a poder voltar
às competições nacionais.

●● Pedro Solá

●●Rui Bandeira ao centro com os directores do Pombal

forma assertiva»

técnico tem ainda passagens
pelo Marinhense, Alqueidão
da Serra e GRAP/Pousos,
além de ter sido coordenador da formação da União
de Leiria. Como jogador, fez
praticamente toda a sua carreira ao serviço do GRAP/
Pousos..
Entretanto, o Sporting de
Pombal vai informando as
renovações, como já sucedeu com o veterano Miguel
Cá, o lateral, Paulo Martins
e o guarda-redes Lionel. O
clube também já confirmou
a promoção dos juniores,
o central, Daniel Savchuk,
o guarda-redes Rodrigo Lima e o médio ofensivo, Dio-

Estreia
de pedro solá
Agora, será a estreia de Pedro Solá com 44 anos que
chega a Pombal depois de
quatro épocas no Portomosense onde, na época que
findou, venceu a Taça Distrital frente ao Pombal e a Supertaça contra o campeão
distrital, União da Serra. No
currículo conta ainda com
um título da Divisão de Honra de Leiria, outra Taça Distrital e outra Supertaça, tudo conquistado ao serviço
do Peniche, que orientou
durante duas temporadas. O

Após um interregno de dois anos

14 Horas a Pedalar estão
de volta à avenida
Depois de um interregno
de dois anos e, agora, integradas na vertente desportiva das Festas do Bodo, sob
o slogan “Liberta o Stress e
Tira a Ferrugem à Bicicleta”,
eis que as 14 Horas a Pedalar vão voltar à Av. Heróis do
Ultramar, em Pombal, já no
fim de semana de 23 e 24 de
julho, entre as 22 horas de
sábado e o meio-dia de domingo. O programa engloba duas visitas à cidade, designadamente o Passeio No-

turno, que coincide com o
início das 14HP, e o Passeio
Domingueiro, que será na
manhã de domingo. Quanto
aos prémios há a destacar o
Grande Prémio 14HP, reservado à equipa que, numa bicicleta POMBike, durante a
noite, faça mais quilómetros
ou voltas; o Troféu Mais, para a equipa mais numerosa;
o Troféu Charme Feminino
para atribuir à equipa com
mais elementos femininos;
e, o Troféu Pedalástico, des-

tinado à equipa que apresentar a bike mais criativa
e engraçada. Ainda, haverá
prémios e lembranças para todos os participantes. O
ambiente será festivo com
animação musical, bares e
comes e bebes. As equipas,
que terão de contar com
um mínimo de 12 elementos, entre os 14 e os 75 anos,
poderão inscrever-se até dia
21, pelo telm. 968130525 ou
pelo mail cicloturismopombal@gmail.com.

Agendado para 31 de Julho com início às 9 horas

Na Rota dos Fornos do Bodo
em bicicletas de montanha
Inserido no programa das
festas do Bodo de Pombal,
vai acontecer a primeira rota dos fornos do Bodo, em
BTT, agendada para a manhã do domingo, do dia 31.
O objectivo será a ligação
dos fornos alusivos ao bodo,
localizados em Santiago deLitém e Abiul. Em Pombal
também será colocado uma
réplica de um forno do Bodo, de onde sairá o passeio,
pelas nove horas, com uma
primeira passagem no Vale

das Lobas, Castelo de Pombal e rumo à Catelaria, no
recinto das festas de N.ª Sr.ª
dos Milagres em Santiago de
Litém. Com 18km’s percorridos, os participantes terão o
seu primeiro reforço com o
bolo do bodo. Uma fase inicial em ascensão. O segundo forno está na zona história de Abiul, somando os intervinientes neste local, 25
Km’s. Após mais uma visita
cultural, o regresso a Pombal pelo secular trilho do

Vale, finalizando na rotunda
do agricultor com 39km’s.
Um evento de lazer, em
que os 10 primeiros classificados receberão uma lembrança extra pela sua posição ocupada. As inscrições
limitadas a 150 pessoas, poderão ser feitas pelo número 911975237 ou na sede do
Pombal Jornal, na rua mancha pé. Mais informações
disponíveis no facebook do
Pombal Jornal. Um percurso
que será fitado .

go Silva. Com o decorrer do
mês de Julho, serão apresentados os restantes elementos que formarão o plantel.
O início da pré-época está agendado para o mês de
Agosto, com a equipa a voltar a participar na Taça de
Portugal, que terá a sua primeira eliminatória no primeiro fim-de-semana de Setembro. Em 2021, o Pombal
ficou isento na primeira ronda tendo só jogado a 25 de
Setembro, com o Leça em
casa.
O campeonato da divisão
de honra terá o seu início no
último domingo de Setembro. Mais uma vez, o Pombal

Rui Bandeira
nas camadas jovens
Na formação também
aconteceu a saída da equipa técnica em juniores, apesar da boa temporada realizada. Para suceder a Vítor
Duarte, o clube escolheu
Rui Bandeira que também
vai assumir a coordenação
da formação do Sporting de
Pombal. Com 57 anos, o treinador é licenciado em Educação Física – Ramo Desporto – Opção Futebol e tem o
curso de treinador IV Nível
– UEFA Pro. Possui uma vasta experiência de treinador
e de coordenação. Na última
época esteve ao serviço do
Marrazes, onde orientou a
equipa de iniciados no campeonato ncional. Antes passou pela Academia Desportiva CCMI, onde foi treinador
de vários escalões de formação e coordenador. Foi campeão distrital de juvenis e
venceu a Taça Distrital no

mesmo escalão, ao serviço
do Marinhense, onde orientou depois a equipa de juniores no campeonato nacional. Numa primeira passagem pelo Marrazes havia
também sido treinador da
equipa de juniores no campeonato nacional e da equipa de seniores, tendo vencido uma Taça Distrital e uma
Supertaça. Conta ainda no
currículo com o título da Divisão de Honra em seniores
ao serviço do Portomosense, em 2008/09, e da Taça
Distrital em 2010/11.
A formação de juniores
será a primeira a iniciar a
pré-época, dada a competição iniciar em finais de
Agosto. O início dos trabalhos e consequente escolha
de jogadores está agendado
para este mês de Julho.
Para o escalão de juvenis, também já é conhecido
o novo treinador, que será
Diogo Modesto que assim
permanece ligado ao clube,
já que na última temporada integrou a equipa técnica
dos juniores.
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Bolo
de Laranja

Quando eu era pequena, a minha
mãe fazia muitas vezes um bolo de
laranja e recordo até hoje aquele
cheiro doce e cítrico que se espalhava por toda a casa! Com esta receita, consigo viajar até à infância e
recuperar o gosto intenso da laranja acabadinha de espremer. Se o desejarem, poderão ver, no meu canal Youtube LYDIA RIBEIRO https://
www.youtube.com/c/LydiaRibeiro,
a preparação deste bolo delicioso
que leva o fruto inteiro com a casca.
Bom apetite!

Verticais:

1. Discursar. Artista principal de uma companhia teatral ou cinematográfica. 2. Vasilha bojuda de madeira, menor do que o tonel, para líquidos. Arquipélago situado
no Atlântico Norte. 3. Elas. Agarrar. Eles. 4. Prática. constante. Irra! (interjeição). 5.
No meio de. Interjeição que se emprega para excitar ou animar. 6. Enganar-se. Dar
tacada. 7. Observar. Querida. 8. Escavar. Dificuldade (figurado). 9. Cento e um em
numeração romana. Careta de escárnio. Empresa Pública. 10. Desbastar saliências. Capacete antigo. 11. Prazer. Dar mios.

●●FOTO DENUNCIA

Ingredientes
2 laranjas biológicas
2 ovos
2 chávenas de açúcar
3 chávenas de farinha
Meia chávena de óleo vegetal
1 colher de sobremesa de fermento
em pó

O parque de merendas
O nosso concelho é rico em belezas naturais e em pequenos recantos
virgens ou transformados pelo humano, onde se pode, em ligação com a
natureza, realizar as mais diversas actividades lúdicas ou simplesmente
descansar.
Recentemente e de forma casual encontrei um desses espaços perdido
na freguesia de Santiago de Litém, bem perto de Vermoil e de São Simão de
Litém, o parque de merendas de Roques.
Um pequeno vale encantado que está sinalizado na EM 532-2 que liga
esta região à cidade de Pombal, está identificado no google maps, mas não
consta nas páginas de internet da união de freguesias ou do município.

TELEFONE: 236 023 075
TELEMÓVEIS: 965 449 868 - 911 975 237
EMAIL: pombaljornal@gmail.com
SEDE DA REDACÇÃO: Rua Mancha Pé, nº 2
3100-467 Pombal

Por: Lídia Ribeiro

SOLUÇÕES

Horizontais:

1. Tornar volumoso ou balofo. Chamar que apareça. 2. Motejo. Rochedo ou acervo de rochedos à flor da água do mar, próximo da costa. 3. Armada Portuguesa.
Povoação. Prata (símbolo químico).4. Pilhagem. Molha (popular).5. Passa de fora
para dento. Cloreto de sódio.6. Tempo. Que tem falta de tecido adiposo. 7. (...) de
Queirós, um dos maiores romancistas da literatura portuguesa (1845-1900). Jornada. 8. Nome feminino. Ligam-se. 9. Érbio (símbolo químico). Transgredir preceito
religioso. Decifrei. 10. Conhecimento especulativo, puramente racional. Assunto.
11. Tornar limpo. Confrontar.
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SOLUÇÕES
PALAVRAS CRUZADAS

9

2
5
7
1
3

8

8 7 1
9
6
4
8

7

●●letras
& sabores

Horizontais:
3 4
1. Opar. Evocar. 2. Riso. Recife. 3. AP. Terra. Ag. 4.
Rapina. Rega. 5. Entra. Sal. 6. Vagar. Magro. 7. Eça. 2 5
Etapa. 8. Dora. Aderem. 9. Er. Pecar. Li. 10. Teoria. 7 6
Tema. 11. Assear. Opor.
5 9

6

5
6
1
8
2
9
3
7
4

5

4
2
9
3
6
7
1
8
5

4

3
7
8
5
1
4
9
6
2

3

6
1
3
9
4
5
8
2
7

2

9
8
4
2
7
6
5
3
1

1

●●SUDOKU

1 3 2 8
Verticais:
1.Orar. Vedeta. 2. Pipa. Açores. 3. As. Pegar. Os. 4. 4 2 7 6
Rotina. Apre. 5. Entre. Eia. 6. Errar. Tacar. 7. Ver. 9
1 5 4
Amada. 8. Ocar. Aperto. 9. CI. Esgar. EP. 10. Afagar.
6 8 3 9
Elmo. 11. Regalo. Miar.

●●palavras cruzadas

Este tipo de espaço quando é concebido e executado deve ter em linha
de conta a sua manutenção e conservação assim como a sua utilidade
presente e futura, mas se a sua existência não é divulgada não se torna
possível os cidadãos usufruírem dele.
Considerando o investimento realizado, o seu desmantelamento não
será opção pelo que justificasse a sua reformulação com a introdução de
um pequeno parque infantil, uns baloiços e um escorrega, e um pequeno
parque de estacionamento.
Com essa actualização e limpeza regular, teremos ali um belo parque de
merendas, de pequenas dimensões, mas calmo e tranquilo.
Telmo Lopes
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Preparação
1. Triturar uma laranja inteira com
a casca.
2. Espremer o sumo de outra laranja
e reservar.
3. Bater os ovos com o açúcar.
4. Juntar o óleo e a laranja desfeita,
assim como o sumo da outra
laranja.
5. Acrescentar a farinha e o fermento
e envolver bem.
6. Cozer em forno pré-aquecido
a 180º durante cerca
de 35 minutos.
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Contratação de recém-especialistas

Opinião

10 Anos da Lei do Testamento
Vital – Uma Breve Reflexão

Pedro Quintas - Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária na
área de Enfermagem de
Saúde Familiar

A Lei nº 25/2012, publicada em Diário da República a 16 de julho de
2012, veio regular as Diretivas Antecipadas da Vontade (DAV) sob a forma de
Testamento Vital.
O Testamento Vital é o
documento onde o cidadão maior de idade pode, livremente, manifestar a sua vontade sobre
os cuidados de saúde que
deseja, ou não, receber
quando estiver incapaz
de expressar a sua decisão. Permite também a
nomeação de um procurador de cuidados de saúde. Não é obrigatório, mas
é um direito conquistado
em Portugal.
Permite que os médicos
e enfermeiros consultem
a vontade do doente e,
num contexto de urgência ou de tratamento específico, garantindo que
essa vontade será respeitada.

Os dados mais recentes disponibilizados pelos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde
(SPMS) indicam que até
ao final de maio, o número de testamentos vitais ativos ultrapassava
os 33.400, dos quais 11.615
registados por homens e
21.860 por mulheres. Em
qualquer dos géneros, as
faixas etárias com maior
número de registos ativos
situavam-se entre os 65
e os 80 anos, seguindose as pessoas com idades
compreendidas entre os
50 e os 65 anos.
Para uma pessoa fazer
o seu Testamento Vital é
necessário que tenha número de utente do Serviço Nacional de Saúde,
mas, caso não tenha, poderá ser-lhe atribuído pelos serviços administrativos do centro de saúde.
Depois, basta preencher
o formulário do testamento vital ou diretiva
antecipada da vontade
(DAV) e entregar num dos
muitos balcões do RENTEV (Registo Nacional do
Testamento Vital), espalhados pelo país, ou enviar por correio. Em funcionamento desde 2014,
o sistema RENTEV regista
toda a informação relativa ao testamento vital e é
gerido pelos SPMS.
Válido durante 5 anos,
a contar da data da assinatura, o Testamento Vital pode ser alterado e renovado. Quem tem o seu
testamento vital ativo já o
pode consultar através da

App SNS 24.
Dez anos depois da Lei
nº 25/2012, o Presidente
dos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde
– Dr. Luís Goes, considera que há muito a melhorar no que diz respeito ao
acesso dos cidadãos. Um
dos obstáculos é a necessidade de uma assinatura reconhecida, no caso
de quem pretende fazer
o envio do formulário pelo correio. Outra questão
prende-se com a validade
uma vez que, depois de
ativada, a DAV tem validade de cinco anos. Ainda
que o utente seja alertado para a necessidade de
a renovar, muitos acabam
por não o fazer.
E se registar a DAV é um
caminho tortuoso, também é certo que não faz
parte da cultura social o
“pensar na morte”, sobretudo diante de um diagnóstico de doença potencialmente mortal, refere
Maria de Belém Roseira,
que liderou o processo
legislativo sobre o testamento vital, e que considera que este paradigma
tem de mudar.
Ainda, Rui Nunes, Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, recorda que o Testamento Vital permite escolhas
para si próprio em matéria de cuidados de saúde,
sendo mesmo uma questão de direitos humanos.
Autoridades públicas e
profissionais de saúde devem unir esforços para
aumentar a literacia em

saúde nesta matéria.
A conclusão é sempre a
mesma: a falta de literacia
em saúde da população
portuguesa.
Também, o Vice-presidente da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna, Luís Duarte Costa concorda que o
Testamento Vital deve envolver toda a sociedade,
e que os médicos devem
sempre pedir aos doentes
uma reflexão sobre o fim
de vida e os cuidados que
gostariam, ou não, de receber.
Concluindo, é urgente apostar na literacia em
saúde dos Portugueses
nesta matéria. O estudo
“Os Portugueses e o Testamento Vital” (2015) aponta para um significativo
défice de conhecimento
geral, tanto por parte da
população como dos próprios profissionais de saúde que não se deveriam
demitir desta função.
Concluindo, considero que a legislação sobre
o Testamento Vital poderá ser melhorada através
da proposta de medidas
mais concretas e específicas de aumento da literacia, nomeadamente
através de um papel mais
ativo dos profissionais de
saúde.
Nota: No Portal SNS 24
encontra todas as informações úteis sobre este
assunto, disponíveis para
consulta em https://www.
sns24.gov.pt/servico/registar-testamento-vital/
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Aberto
das 09h00
às 19.30h
Njunto à
Rotunda
dos
Bombeiros
04 a 10 julho
TORRES
Av.ª H.Ultramar
Tel: 236 212 487

11 a 17 JULHO
VILHENA
Rua do Louriçal
Tel: 236 212 067

18 a 24 JUlHO
PAIVA
Largo Cardal
Tel: 236 212 013

236 027 632 | 962 787 119

Ministério da Saúde
atribui 33 vagas
ao Centro Hospitalar
de Leiria
O Ministério da Saúde
atribuiu no dia 15 de junho,
em despacho, 33 vagas para recém-especialistas no
Centro Hospitalar de Leiria
(CHL), o que preconiza a
abertura de concursos públicos para a contratação
de médicos. Foram atribuídas vagas no CHL nas
seguintes especialidades:
anestesiologia, cardiologia,
cirurgia geral (2), dermatovenereologia, doenças infeciosas, endocrinologia e
nutrição, gastrenterologia,
ginecologia/obstetrícia (2),
hematologia, medicina interna (4), medicina intensiva, medicina no trabalho,
neurologia, nefrologia, oftalmologia, oncologia médica, ortopedia (2), otorrinolaringologia, pediatria

(2), pneumologia (2), psiquiatria (2), psiquiatria da
infância e da adolescência,
reumatologia, e urologia.
O presidente do Conselho de Administração, Licínio de Carvalho, espera
que as vagas sejam ocupadas, para assim poder «aumentar os nossos recursos
médicos em algumas especialidades carenciadas e reforçar a nossa capacidade
de prestação de cuidados
de saúde».
No total, o Ministério da
Saúde autorizou a abertura
de 1.639 vagas para novos
médicos especialistas no
Serviço Nacional de Saúde,
sendo 1.182 da área hospitalar, 432 da área da Medicina Geral e Familiar, e 25 da
área da Saúde Pública.

PROF. DJABI
ASTROLOGO MÉDIUM CURANDEIRO
Não sofra mais por Amor

Grande cientista espiritualista africano de experiência adquirida
em centros especializados em casos díficeis de resolver, como: juntar dois amores separados em 5 dias, negócios, inveja, maus-olhado, saúde, doenças espirituais, impotência sexual, justiça, vício de
droga, tabaco e álcool. Ajuda a resolver de forma rápida e eficaz. Lê
a sorte, dá previsão de vida e futuro pelo bom espírito. Faz trabalho
à distância. É conhecido como um dos melhores profissionais no
país. Seja qual for o seu caso, mesmo de díficil solução, não se preocupe, contacte o seu mestre de Segunda-feira a Domingo a qualquer momento com total sigilo. Resultados em 5 dias.
Consultas em Leiria e Pombal
Facilidade de pagamentos | Pagamento após os resultados
912 931 567 | WHATSAPP
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Conheça os
nossos serviços:
Agroflorestais
Limpeza de Terrenos

Estamos a

Corte de Árvores

recrutar!
Motorista de Pesados (m/f)

Limpezas Urbanas
Limpezas Industriais
Transportes de Resíduos
Vazamento de Fossas
(CAM obrigatório)

Metálicos

Solicite o seu
Orçamento Grátis!

Tratorista (m/f)

Operador de Roçadoras (m/f)

Envie o seu CV para: pmugest@pmugest.pt

236 200 450

Aluguer de Contentores

www.pmugest.pt

Largo São Sebastião, n.º1, 3100-455 Pombal

pmugest@pmugest.pt
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C ON V Í V IO
Vende-se
apartamento T3
semi-novo em Pombal.
Três quartos, duas casas de
banho (uma com hidromassagem outra com duche). Área
útil de 142m2 e área bruta de
172m2. Garagem e sótão.
Lavandaria, ar condicionado
em todas as divisões, cozinha
equipada com placa de
indução, exaustor, máquina
de lavar louça, micro-ondas,
forno, frigorífico e churrasqueira na varanda.
Excelente isolamento térmico
e acústico.
Roupeiros embutidos em
todos os quartos e estores
elétricos.
Varandas em todas as divisões, onde o sol nasce no lado
dos quartos e o pôr-do-sol na
cozinha/sala. Painéis solares,
garagem e sótão. Zona calma
e tranquila, com parque
infantil nas redondezas, às
portas da cidade.
Cont.: 912783088

FÉRIAS | ARRENDA-SE
apartamento na praia do
Pedrógão para férias, com
capacidade para 5 pessoas, a
5m a pé da praia/areal.
Cont.: 967 013 569
Quarto com
WC privativo, internet,
todo mobilado, centro da
cidade.
Cont.:964 003 023

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).
Funcionário
administrativo
com mais de 35 anos
de experiencia no ramo
da construção civil oferece-se
para emprego compatível.
Resposta a este jornal,
através do email:
pombaljornal@gmail.com

Empresa de Pombal
admite colaborador para
unidade fabril de estruturas
metálicas.
Cont.: 910365215

O 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, mediante
marcação prévia.

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
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

Pretendemos admitir em regime de contrato a
termo incerto e para entrada imediata:
Ajudante de ação educativa.
Habilitações Mínimas - escolaridade obrigatória.
Preferência com alguma experiência anterior na área.
(A falta não é eliminatória)
Educadora de Infância para estágio profissional
(entrada imediata)
Resposta ao anúncio deverá ser apresentadas no local
nos dias úteis das 09:30 às 12:30 e das 15:30 às 17:30,
ou via Email.
E-mail – osobreirinho@sapo.pt
Telefone/Fax – 236 211 130

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
Senhor de média
idade, procura senhora
até 55 anos que aceite compromisso sério e assumir.
Para viver em Leiria, c/ ou
s/ filhos.
Cont.: 910 316 798

ARREDORES DE POMBAL,
morena ATREVIDA, sedutora,
garganta funda,
o. profundo e
molhadinho,
peito XXL,
espanholada,
acessórios e
massagens.
09h00 às 21h00.
Cont.: 910 333 711 ou 961 805
312

Jovem, com vida estável,
procura senhora para
amizade.
Cont.: 924 415 809

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

BIQUEIRAS
Mata Mourisca - Pombal

PUB

Estimado cliente, proprietário e comprador.
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!

OFERTA DE EMPREGO
És jovem e procuras um emprego
com futuro e com excelentes
condições em Pombal?
Envia a tua candidatura para:
geral@d-pm.pt
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Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 27/06/2022, exarada a folhas 86, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 54, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram
como outorgantes: Maria de Fátima da Silva Morgado das Neves, NIF
113.748.507, e marido Celestino das Neves Miguel, NIF 113.748.477, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia Vermoil,
concelho de Pombal, habitualmente residentes na Rua das Achadas, nº
64, Meirinhas, Pombal, declararam com exclusão de outrém, são donos e
legítimos possuidores do prédio urbano, casa de habitação de cave, rés-dochão, sótão e logradouro, com a área total de 2186 m2, sendo de superfície
coberta 274,27 m2 e de superfície descoberta 1911,73 m2, sito na Rua das
Achadas, nº 64 de polícia, lugar e freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal, inscrito na matriz sob o artigo 1285, que proveio do artigo urbano 1108
da mesma freguesia de Meirinhas, o qual proveio do artigo urbano 4281
da freguesia de Vermoil, deste concelho, não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Pombal; Que o prédio atrás descrito foi construído
pelos justificantes, a expensas suas, num terreno que veio à posse deles, já
casados, por doação meramente verbal, efectuada em 1991, por seus pais
e sogros Manuel Ferreira Morgado e mulher Arminda da Piedade da Silva,
residentes que foram na Rua da Achada, nº 60, Meirinhas, Pombal; Que,
após a referida doação, de facto passaram a possuir o aludido terreno em
nome próprio, onde construíram o sobredito prédio urbano actualmente inscrito na matriz sob o artigo 1285, tendo nele fixado a sua habitação
própria e permanente, fazendo melhoramentos e reparações, pagando os
respectivos impostos, posse que sempre foi exercida por eles de forma a
considerarem tal prédio como seu, 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 de
30 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua; Assim, na falta
de melhor título, eles justificantes adquiriram o mencionado prédio para
o seu património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível
provar pelos meios extrajudiciais normais.
Pombal, 27 de Junho de 2022
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO

AGRADECIMENTO
Encarnação da
Silva Franja
Martins
N: 08/04/1934 “88 anos”
F: 16/06/2022
Paço – Almagreira
Seus Filhos Senhores Manuel da Silva Martins, Mª de
Lurdes da Silva Martins, José da Silva Martins, Mª Alice
da Silva Martins, Mª da Glória da Silva Martins, Arlindo
da Silva Martins, Mª Fernanda da Silva Martins e Mª de
Fátima da Silva Martins, Suas Noras, Seus Genros, Seus
Netos, 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 os Serviços Funerários A. Pombalense

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 22/06/2022, exarada a folhas 56, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 54, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram
como outorgantes: Ilídio da Silva Gonçalves, NIF 164.057.978 e mulher
Maria de Fátima da Rocha Maciel Pinheiro Gonçalves, NIF 215.641.205,
casados sob o regime da comunhão geral, naturais, respectivamente, das
freguesias de Mata Mourisca e Meadela, concelhos de Pombal e Viana do
Castelo, habitualmente residentes na Rua da Linha, nº 1, lugar de Vale das
Lobas, Pombal, declararam com exclusão de outrém, são donos e legítimos
possuidores do prédio urbano, casa de habitação de rés-do-chão, primeiro
andar, sótão, anexo e logradouro, com a área total de 420,30 m2, sendo de
superfície coberta 200,79 m2 e de superfície descoberta 219,51 m2, sito na
Rua da Linha, nº 1 de polícia, lugar de Vale das Lobas, freguesia e concelho
de Pombal, inscrito na matriz sob o artigo 14688, que proveio do artigo urbano 8049 da mesma freguesia de Pombal, não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Pombal; Que o prédio atrás descrito foi construído
pelos justificantes, a expensas suas, num terreno que veio à posse deles,
já casados, por compra meramente verbal, efectuada em 1980, a Albino
Lopes e mulher Maria Marques, residentes que foram na Praceta dos Lusíadas, nº 20, 1º andar, Lavradio, Barreiro; Que, após a referida compra, de
facto passaram a possuir o aludido terreno em nome próprio, onde construíram o sobredito prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 14688,
tendo nele fixado a sua habitação própria e permanente, fazendo melhoramentos e reparações, pagando os respectivos impostos, posse que sempre
foi exercida por eles de forma a considerarem tal prédio como seu, 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 de 41 anos, se deve reputar de pública, pacífica
e contínua; Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram o
mencionado prédio para o seu património, por usucapião, que invocam,
por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme.
Pombal, 22 de Junho de 2022
A Colaboradora Autorizada,

CONVITE
SARDINHADA
Local: PARQUE DE MERENDAS DE COTROFE
Data: 10 de JULHO (domingo)
Concentração: Início pelas 12H30
Evento: Almoço com animação musical.
Inscrições: Tlms. 914.801.757 ou 919.212.899
Preço: sete euros por pessoa, inclui sardinhas, boroa/pão, salada, bebidas e fruta da época.
Crianças grátis até aos 5 anos e três euros até aos
14 anos.
Animação musical ao longo da tarde, incluída no
plano de atividades da Associação sob o tema “Valorizar os espaços públicos do concelho”.
Organização: Grupo de Concertinas do Marquês

CARINA SANTOS
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

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

AGRADECIMENTO
Marcolino de
Oliveira
N: 07/04/1936 “86 Anos“
F: 22/06/2022
Palha Carga - Carnide
Sua Esposa Senhora Joaquina de Jesus Ferreira, Suas Filhas Senhoras Maria Isabel Ferreira de Oliveira e Vitalina
Ferreira de Oliveira, Seu Genro, 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 os Serviços Funerários A. Pombalense

PUB

AGRADECIMENTO
Maria de
Jesus Morgado
N: 02/01/1944 “78 anos”
F: 18-06-2022
Carnide de Cima
Seu Irmão, Sua Cunhada, Seus Sobrinhos 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 os Serviços Funerários A. Pombalense

Cecília da
Conceição
Duarte
N: 18/05/1942 “80 Anos“
F: 19/06/2022
Meirinhas
Seu Marido Senhor Arlindo de Jesus Pereira Albino, Sua
Filha Senhora Élia Maria Duarte Pereira Rodrigues, Seu
Filho Senhor Saúl Duarte Albino, Seu Genro, 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 os Serviços Funerários A. Pombalense

30 | NECROLOGIA | 07 JULHO 2022 | POMBAL JORNAL

AGRADECIMENTO
Ermelinda de
Jesus Duarte

N: 24/05/1935 “87 Anos“
F: 25/06/2022
Meirinhas
Seus Filhos Senhores Cristina Duarte Francisco e Jorge
Ulisses Duarte Francisco, Sua Nora, Seu Genro, 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 os Serviços Funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO
Diamantino
Gomes de
Barros
N: 27/08/1938 “83 Anos“
F: 26/06/2022
Vale Perneto – Abiul
Sua Esposa Senhora Maria Fernanda Marques Neves
Barros, Seu Filho Senhor Jorge Manuel Neves de Barros,
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 os Serviços Funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO

Laurinda
Domingues

Américo dos
Santos Mota

N: 05/10/1941 “81 Anos“
F: 30/06/2022
Alcaria – Vila Cã

N: 22/04/1940 “82 Anos“
F: 25/06/2022
Carnide

Seu Marido Senhor Manuel Guardado Monteiro, Seu
Filho Senhor Manuel Carlos Domingues Monteiro, Sua
Nora, Seus Netos e Restantes Familiares o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento.

Tratou os Serviços Funerários A. Pombalense

Funerária, Flores e Artesananto, Lda.

Suas Filhas Senhoras Anabela Rosa Mota e Elisabete
Rosa Mota, Seus Netos, Seus Irmãos 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 os Serviços Funerários A. Pombalense

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO
Maria
do Rosário
N: 18/10/1921
F: 27/06/2022
Pombal
Sua Filha, D.ª Maria Ilda Gameiro, seu Genro, Sr. José
Fernando Gameiro, sua Nora, D.ª Maria da Glória Silva,
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.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

AGRADECIMENTO
Alda de Jesus Ferreira
de Almeida Alexandre
N: 30/07/1933 “88 Anos“
F: 15/06/2022
Pombal
Suas Netas , Seus Amigos 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 os Serviços Funerários A. Pombalense

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

Visite-nos nas Festas do Bodo de 28 de Julho
a 2 de Agosto nos expositores, no Jardim das
Tílias, e receba o nosso tradicional brinde

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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PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Sidónio Manuel
Rodrigues

Leonor das Neves
Mota Carvalho

Maria da Conceição
Rodrigues

N: 25/12/1959
F: 22/06/2022
Vinagres - Pombal

N: 06/08/1964
F: 04/07/2022
Vicentes - Pombal

N: 04/04/1937
F: 23/06/2022
Machada - Pelariga

Seus Irmãos, senhores: Jorge, Lurdes, Isabel, Rosa, Luís
“Rodrigues” e sobrinhos 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

Seus filhos, Sr. Márcio José Mota Carvalho e Sr. Gonçalo
Mota Carvalho, Noras, Netos e restante família 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.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

MUNICÍPIO DE POMBAL

Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação Urbana

Edital
Abertura de período de consulta pública
do projeto do Regulamento de Salvaguarda das Aldeias Serranas
do Município de Pombal
Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos, Presidente da Câmara
Municipal de Pombal, no uso das competências conferidas pelas alíneas b) e t) do n.º
1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em cumprimento e
para os efeitos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo (C.P.A.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, torna público que
o órgão Câmara Municipal deliberou, em sua reunião realizada no dia 04 de novembro de 2021, submeter a consulta pública o projeto do Regulamento de Salvaguarda
das Aldeias Serranas do Município de Pombal, para recolha de sugestões, por um período de 30 dias úteis, a contar da data presente publicação na 2.ª série do Diário da
República.
Durante o referido período, os interessados poderão consultar o mencionado projeto de Regulamento na Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação Urbana,
durante o período de expediente e permanentemente na página eletrónica do Município de Pombal (www.cm-Pombal.pt).
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), convidam-se todos(as) os(as) interessados(as) a dirigir por escrito, as suas
sugestões, ao Presidente da Câmara Municipal, para Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, ou ainda, através de correio eletrónico para o endereço: geral@cm-pombal.pt.
Para constar e produzir efeitos legais se publica este Edital na 2.ª série do Diário da
República e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.
Paços do Município, 15 de junho de 2022

O Presidente da Câmara,
(Pedro Pimpão - Dr.)

Seus Filhos, Sr.ª Teresa Gonçalves e Sr. Carlos Gonçalves, Genro, Nora, Netos e restante família 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.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

proprietário vende vivenda nova
T3 c/garagem + parque interior
Owner sells new villa
T3 w/ garage + indoor park
Construção de 2022 com
acabamento interiores
personalizados a escolher, grandes terraços, r/
chão e 1.º andar
Localizada no centro do
país, na Costa Atlântica, próximo de todos os
acessos, incluindo auto
-estrada. Vista panorâmica para o Vale do Arunca
e Serra do Sicó. A 25/40
minutos das praias da Figueira da Foz e Vieira de
Leiria.
Mais informações:
00351-963487872
2022 construction with
interior stoothe custom
to choose from, large
terraces, r/ floor and 1st
floor. Located in the center of the country, on the
Atlantic Coast, close to all
accesses, including self
-road. Located in the center of the country, on the
Atlantic Coast, close to all
accesses, including self
-road. The 25/40 minutes
from the beaches of Figueira da Foz and Vieira
de Leiria. More information: 00351- 967042122

Pombal

Rua Prof. Gonçalves Figueira, 7

Tel: 236 216 782
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ASSINATURAS
236 023 075

pombaljornal@gmail.com

www.pombaljornal.pt

Valor da assinatura anual:
Portugal = 20€; Europa =
55€; Outros países = 85€
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Áreas de cooperação com a autarquia aumentam de quatro para 20

Adilpom vai assumir novas competências
A Adilpom (Associação de Desenvolvimento e Iniciativas Locais de Pombal) vai assumir novas competências. O protocolo
de cooperação que prevê o “reforço de responsabilidades e actividades” foi aprovado por unanimidade na última reunião da Câmara Municipal de Pombal, realizada a 9 de Junho.
“Estamos a fazer uma actualização do protocolo [com a Adilpom], que datava de 2004”, pelo que “já não estava ajustado à
realidade de cooperação entre o
município e a Adilpom” esclare-

ceu a vice-presidente da autarquia.
De acordo com Isabel Marto,
a actualização do protocolo prevê o “reforço das responsabilidades e actividades” daquela associação de desenvolvimento local, nomeadamente no que toca
à “criação de novas estratégias de
valorização do território”. Assim,
a Adilpom vai passar de “quatro
áreas de cooperação [previstas
em 2004] para cerca de 20”, sublinhou a autarca, demonstrando “reforço desta cooperação”.
Os novos termos de coopera-

ção sugerem “aproveitar a competência [da Adilpom] no trabalho em rede e na mobilização dos
actores locais para a valorização
dos nossos recursos”, sobretudo
do ponto de vista turístico, que “é
uma área que queremos apostar
muito e onde as competências da
Adilpom serão imprescindíveis”.
Por outro lado, este protocolo
“aproveita para agregar num único instrumento vários protocolos assinados anualmente” e contribui para uma “maior transparência”, no sentido em que prevê
“reportes trimestrais desta coo-

peração”, dando “possibilidade à
Câmara Municipal de se pronunciar mais regularmente sobre esta cooperação”.
Para a vereadora Odete Alves,
“este protocolo é bastante útil”,
até porque “a Adilpom não fazia
sentido como estava a funcionar”. A parceria que existia “era
muito avulsa e feita em função
das necessidades que iam surgindo”, adiantou a eleita pelo PS,
concordando que “era muito importante densificar e clarificar as
competências” daquela associação de desenvolvimento local.

“É certo que vai haver um investimento financeiro de 50 mil
euros, mas a minha expectativa
é que este investimento valha a
pena e esta parceria dê frutos em
áreas tão importantes como o turismo e a cultura”, realçou.
A mesma opinião é partilhada
pelo vereador Luís Simões. “Este
protocolo parece-me bem conseguido nas suas diversas vertentes”, afirmou, elogiando a “transferência de novas competências
para a Adilpom, mas também a
vigilância activa, que me parece
importante”.

PUB

Tlm: 914 321 799

