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5 de Novembro, no Teatro-Cine

“Zeca em Piano
de Fundo”
O Teatro-Cine de Pombal
recebe no próximo dia 5 de
Novembro, sexta-feira, o
espectáculo “Zeca em Piano de Fundo” e que conta
com a actuação de Patrick
Mendes, João Silva, Daniel
Romeiro e Ricardo Silva. O
espectáculo revisita os temas mais emblemáticos,
mas também temas menos conhecidos do grande
público, recriando fados e
canções do autor. Através
da guitarra Portuguesa de

Coimbra de Ricardo Silva, com o piano de Daniel
Romeiro como fundo harmónico e o acompanhamento da guitarra de João
Silva, a voz de Patrick Mendes interpreta temas daquele que é, sem dúvida,
um dos maiores e mais importantes cantautores de
sempre em Portugal. A entrada é gratuita, mas sujeita a reserva (teatrocine@
cm-pombal.pt | 236 210
542)

14 de Novembro

Passeio de BTT
em Albergaria
O Núcleo de Aventura e
Desporto de Albergaria dos
Doze (N.A.D.A) organiza no
dia 14 de Novembro o XVII
Passeio BTT, integrado no
programa comemorativo
dos 25 anos da colectividade. Os participantes podem
optar entre o passeio de
17km ou 32km, ambos de
andamento livre, sem carácter competitivo.
As inscrições, que incluem banhos, lavagem de

podem ser feitas no site do
N.A.D.A (clubenada.blogspot.com), através do preenchimento do formulário,
e apenas serão validadas
após envio de comprovativo de pagamento. A participação apenas no passeio
tem um custo de seis euros,
mas para os que quiserem
usufruir também de almoço o valor é de 12 euros e os
acompanhantes pagam oito euros.

Dias 27 e 28 de Novembro

Meirinhas disponível
para acolher Congresso
Nacional do CDS-PP
A Junta de Freguesia de
Meirinhas está disponível para acolher o XXIX Congresso
Nacional do CDS-PP, que está marcado para os próximos
dias 27 e 28 de Novembro. A
informação foi avançada hoje pelo presidente da Junta.
Numa publicação nas redes sociais, João Pimpão disse que já visitou o Pavilhão
Gimnodesportivo das Meirinhas com a presidente da
Concelhia de Pombal do CDS
PUB

PP, Liliana Silva, que propôs
realizar o próximo Congresso do partido no concelho
de Pombal, mais propriamente nas Meirinhas.
“Quer o Município de Pombal, quer a Junta de Freguesia
de Meirinhas já disponibilizaram todo o apoio” para acolher o Congresso dos centristas, garante João Pimpão, que aguarda agora
pela decisão da Comissão
Organizadora.

Anúncio feito na cerimónia de recepção aos alunos dos curos TeSP

Politécnico avança
com pós-graduações
ainda este ano
“É uma grande satisfação
testemunhar o trabalho
extraordinário que o Politécnico de Leiria está a fazer. A abertura do Núcleo
de Formação de Pombal
é um exemplo do que deve ser feito por todo o país
para termos cada vez mais
jovens no ensino superior
e atingirmos a nossa meta de, antes do final da década, termos 60% dos nossos jovens a frequentar este nível de ensino”, afirmou
o secretário de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho
Teixeira, durante a cerimónia de abertura do Núcleo
de Formação de Pombal,
que decorreu na sexta-feira, dia 15, no Auditório Municipal de Pombal. “Este
trabalho que aqui está a ser
feito [em Pombal] é determinante para atingirmos
os nossos objectivos”, salientou o secretário de Estado, realçando que “nunca como hoje tivemos tantas instituições de ensino
superior em rankings de
excelência”, dando como
exemplo o Politécnico de
Leiria, “já que lidera uma
universidade europeia e
mantém este trabalho de
proximidade com os municípios”, defendeu o governante. Perante uma plateia composta por docentes, técnicos, estudantes e
familiares, João Sobrinho
Teixeira apelou aos jovens
para que “nunca desistam
de estudar”. “Uma pessoa
qualificada é alguém que
pode enfrentar o futuro de
forma diferente, tanto em
Portugal, como no resto do
Mundo”, concluiu.
A abertura do Núcleo de
Formação de Pombal ficou
marcada pela recepção aos
novos estudantes, que tiveram a oportunidade de co-

●●Entidades e alunos visitaram as instalações provisórias, na Zona Industrial da Formiga

nhecer as instalações provisórias, situadas na Zona
Industrial da Formiga, logo após a cerimónia. “Estes estudantes estão a fazer história no Politécnico
de Leiria e em Pombal. São
os primeiros estudantes de
Ensino Superior neste concelho”, afirmou o presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa. “Vão ser, a
partir de hoje, embaixadores do que vai acontecer no
futuro e da transformação
que vai acontecer”, acrescentou.
Neste primeiro ano, o
Núcleo de Formação de
Pombal vai disponibilizar
seis Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP),
de três Escolas Superiores
do Politécnico de Leiria:
Comunicação Digital e Intervenção Social e Comunitária, da Escola Superior
de Educação e Ciências
Sociais (ESECS); Inovação
e Tecnologia Alimentar e
Marketing Digital no Turismo, da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do
Mar (ESTM); Secretariado
Clínico e Gerontologia, da
Escola Superior de Saúde
(ESSLei). O objectivo do Politécnico de Leiria é, ainda
este ano, poder contar com
pós-graduações e cursos
avançados, dirigidos particularmente à requalificação e à qualificação de profissionais ao longo das suas
carreiras.
Este é o segundo núcleo
de formação do Politécnico
de Leiria, que conta também com um pólo em Torres Vedras, inaugurado há
cinco anos. “Estamos a entrar no quinto ano em Tor-

res Vedras e recordo-me
que este núcleo de formação começou com apenas
três TeSP. Este ano já tem
300 estudantes. É um caminho difícil e lento, mas
que tem de ser resiliente. E
é isso que vai acontecer em
Pombal”, assegurou aquele responsável, defendendo que “está a ser feita história”.
As instalações do núcleo
de formação são da responsabilidade da Câmara
Municipal de Pombal, estando provisoriamente na
Zona Industrial da Formiga, em estruturas modulares e com todas as condições para o seu funcionamento. O objectivo é que,
até 2023, sejam construídas novas instalações no
centro de Pombal.
“Estamos a cumprir um
desígnio municipal de várias décadas”, e que começou a ser delineado em
2014, aquando de uma reunião com Nuno Mangas,
presidente, à época, daquela instituição de ensino
superior, começou por afirmar o presidente da cessante da Câmara Municipal
de Pombal, Diogo Mateus,
naquela que foi uma das últimas cerimónias públicas
em que participou.
“Cumpre-se hoje um dia
de justiça” com a concretização deste objectivo, “que
era muito desejado”, enfatizou o autarca, incluindo
aqui também “o empenho
de todos para acolhermos
os novos estudantes da melhor forma possível”.
“Este é um trabalho que
não se faz a pensar na rapidez com que se concreti-

za”, na expectativa de que
“amanhã teremos resultados”, mas “que se semeia
com a paciência de um
agricultor, que lança uma
semente à terra e espera
que as condições e o tratamento que lhe damos o façam frutificar”. Para Diogo
Mateus, “este é um trabalho que se faz com insistência, resistência e confiança”, ciente de que a “boa
ligação que o IPL tem com
todo o tecido empresarial
e os municípios se consiga concretizar com grande
benefício para os alunos e
para o desenvolvimento do
nosso país”.
“Às famílias dos alunos
e aos alunos quero dedicar uma palavra de conforto. Garanto-vos que vão ser
muito bem recebidos pelo
Politécnico de Leiria e pelo Município de Pombal,
mas também pelas empresas e pelos agentes culturais e associativos do nosso
concelho”, garantiu o ainda presidente da Câmara
Municipal, realçando que
“mesmo que agora não tenhamos, neste dia, todos
os cursos abertos, há um
esforço grande para que isso possa ser rapidamente
corrigido”.
O Pombal Jornal tentou
saber, junto do Politécnico
de Leiria, quantos alunos
estão matriculados e a distribuição dos mesmos pelos cursos, mas a informação obtida é que “as matrículas ainda estão a decorrer até esta quarta-feira
[dia 27], inclusive, pelo que
só conseguiremos obter
números depois dessa data”.
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“Pombal: Concelho Educador, Empreendedor e Amigo do Ambiente”

Livro faz balanço dos mandatos
liderados por Diogo Mateus
Foi na véspera de passar a pasta ao novo presidente da Câmara Municipal de Pombal, que Diogo
Mateus apresentou o livro
que retrata as obras e as
políticas desenvolvidas nos
mandatos em que presidiu
aos destinos da autarquia.
“Pombal: Concelho Educador, Empreendedor e Amigo do Ambiente” é o título da publicação, que foi
apresentada na tarde do
passado dia 16 de Outubro.
“Este livro não é sobre o
presidente da Câmara, mas
sobre as obras e as políticas desenvolvidas por duas
equipas”, porque “um líder não faz a história, mas
a história não se faz sem
lideranças”, explicou Fernando Mendes, da Editora
Imagens e Letras, que desenvolveu o trabalho de redacção e edição de conteúdos da publicação.
“Este livro é mesmo um
olhar externo do trabalho
da Câmara, no período entre 2013 e 2021”, salientou
Fernando Mendes que, para compor a obra, mergulhou em “2,3 gigabytes de
PUB

●●Diogo Mateus e o editor do livro, Fernando Mendes

informação”, a qual está
agora sintetizada em cerca
de duas centenas de páginas e “organizada em 15 capítulos”.
“A educação abre, porque
foi a mais significativa aposta estratégica empreendida

a partir de 2014”, disse, passando depois uma breve revista por algumas áreas até
chegar ao último capítulo,
que é dedicado à gestão orçamental.
Em forma de conclusão, Fernando Mendes des-

●●Na véspera de cessar funções como presidente da Câmara Municipal de Pombal, mais de uma centena
de empresários, autarcas (antigos e actuais) e sobretudo muitos amigos marcaram presença num jantar
de homenagem a Diogo Mateus que decorreu no passado dia 16, no restaurante O Manjar do Marquês.

creveu Pombal como “um
concelho que aposta no
bem-estar das crianças, na
qualificação humana, na
preparação da juventude
para o futuro, que combate
o abandono escolar e apoia
os seniores, que cumpre a

obra maior, que é um território de inclusão e de oportunidade para todos”.
O livro “ajuda a perceber de forma fácil” o trabalho desenvolvido ao longo
de oito anos, destacou Diogo Mateus, sublinhando “o

trabalho das equipas municipais”, onde se incluem
todos os vereadores que
desempenharam funções
durante este período, mas
também os deputados municipais e os colaboradores
da autarquia.
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Novo presidente da Câmara tomou posse

Pedro Pimpão quer colocar
Pombal no mapa e projectar
o concelho em termos
nacionais
O novo presidente vai definir uma “agenda de desenvolvimento para a próxima
década” para tornar Pombal cada vez mais verde e sustentável, mais digital e inovador e mais atractivo ao investimento económico e à fixação de pessoas. A “nova
ambição” tem como foco o desenvolvimento económico.
No discurso inaugural
como presidente da Câmara Municipal de Pombal,
Pedro Pimpão fez questão
de afirmar que o concelho
vive um “novo ciclo autárquico” e assegurou que,
tanto ele como os vereadores que o acompanham, estão “comprometidos com
o crescimento de cada um
dos sectores de actividade
do nosso território”.
“Tenho a certeza que vão
colocar todas as vossas capacidades e aptidões ao

executivo da CÂMARA MUNICIPAL POMBAL

Pedro Pimpão | Presidente

Isabel Marto | Vice-Presidente

Gina Domingues

PELOUROS: Gestão e Planeamento Estratégico; Felicidade e Bem-estar Comunitário;
Intermunicipalismo e Competitividade Regional; Desenvolvimento Sustentável (ODS
ONU 2030); Educação; Ensino
Superior e Ciência; Assuntos
Jurídicos e Contencioso; Futuro e Novas Gerações; Família,
Parentalidade e Natalidade; Redes, Parcerias e Geminações; e
Igualdade, Cidadania e Participação.

PELOUROS:
Inovação e Empreendedorismo; Transição Digital, Smart
Cities e Modernização Administrativa; Organização Administrativa e Financeira; Promoção da Saúde; Comunicação
Institucional; Plano de Recuperação e Resiliência e Portugal
2030; Diáspora e Comunidade;
Sector Empresarial Local; Património Municipal e Equipamentos Públicos; Mercados e
Feiras; e Bem-estar-Animal.

PELOUROS:
Cultura; Desporto e Actividade
Física; Turismo e Lazer; Desenvolvimento Económico; Gestão das Áreas Empresariais;
Indústria, Comércio e Serviços;
Emprego e Captação de Talento; Transportes e Mobilidade e
Trânsito.
SEM PELOUROS
ATRIBUIDOS

serviço destas novas funções”, disse, reafirmando
que ele e a sua equipa estão “totalmente disponíveis para ouvir e acolher
as sugestões” dos vereadores da oposição que “se enquadrem nos compromissos que assumimos com os
pombalenses no passado
dia 26 de Setembro”.
Independentemente disso, está certo de que “estamos sintonizados” na “principal prioridade” assente
no “desafio demográfico”,
ao qual pretende responder com a “promoção de
mais e melhores condições”
para fixar pessoas e talento
no concelho.
No Teatro-Cine, perante uma plateia completamente cheia, o novo presidente da Câmara Municipal
comprometeu-se a “colocar
Pombal no mapa pela positiva e projectar o nosso concelho em termos nacionais,
nos diversos indicadores”.
Nesse sentido, “a primeira coisa que faremos é avançar imediatamente com um
plano estratégico de desenvolvimento do nosso concelho para a próxima década,
envolvendo a sociedade civil e todos os sectores de actividade”, revelou.
“Queremos mais empresas, mais emprego, mais habitação, mais espaços ver-

des”, salientou, referindo
que “só assim podemos alcançar a nossa prioridade:
fixar as novas gerações”.
O autarca, que falava na
sua tomada de posse, realizada no passado dia 17 de
Outubro, passou ainda em
revista boa parte das suas
bandeiras eleitorais, destacando os compromissos de
apostar na transição digital, nos espaços verdes, na
habitação, na educação, no
desenvolvimento económico, no desporto, na saúde e
bem-estar, no turismo e na
transição climática.
“A educação vai continuar a ser o nosso mais importante elevador social”,
assegurou, anunciando que
“serei eu próprio a assumir
o Pelouro da Educação”.
Mas “o desenvolvimento
económico vai ser o foco da
nossa acção”, evidenciou,
defendendo que “Pombal
tem que se assumir como
o motor económico da região”.
Por outro lado, Pedro
Pimpão considera que
“Pombal tem que ter uma
voz activa e assumir um
papel liderante na região”,
assumindo “uma liderança
forte, envolvente e mobilizadora da região de Sicó”,
mas também da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, onde o con-

celho tem de estar “na linha da frente na defesa do
reforço do investimento
público e privado”, nomeadamente em “quatro pontos estratégicos”.
A “requalificação urgente” do IC2, IC8, EN109 e linha ferroviária do Oeste,
bem como a ligação do IC2
à A1 e a valorização da Linha do Norte aparecem logo como a primeira prioridade. Seguem-se os incentivos transição energética
e à descarbonização, a promoção de cuidados de saúde e o apoio à internacionalização das empresas.
Na sua primeira intervenção enquanto presidente da Câmara Municipal, Pedro Pimpão voltou
a reafirmar o “orgulho” de
ter Paulo Mota Pinto como
presidente da Assembleia
Municipal, reconhecendo
nele capacidades para “elevar o debate político e dignificar os órgãos autárquicos”, contribuindo para a
“afirmação de Pombal no
contexto regional e nacional”.
O edil dirigiu-se ainda
aos presidentes de Junta para lhes deixar “uma
mensagem de motivação
e estímulo”, pois “serão os
nossos principais aliados
em cada uma das nossas
freguesias”.

Odete Alves

Pedro Navega

Catarina Silva

PELOUROS:
Transição
e Eficiência
Energética; Urbanismo;
Habitação;
Regeneração Urbana;
Obras Públicas e Particulares;
Ordenamento do Território;
Águas e Saneamento Básico;
Fiscalização Municipal
e Toponímia.

PELOUROS:
Ecologia, Ambiente e Acção
Climática; Espaços Verdes e Jardins; Coesão e Inovação Social;
Envelhecimento Activo; Imigração, Integração e Inclusão; Desenvolvimento Rural e Floresta;
Freguesia e Coesão Territorial;
Gestão de Recursos Humanos;
Protecção Civil e Segurança; e
Associativismo Cultural.

Luís Simões

●●Membros da Mesa da Assembleia Municipal com o novo Executivo no dia da tomada de posse
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Paulo Mota Pinto é o novo presidente da Assembleia Municipal que conta com 34 elementos

Eleito compromete-se a “prestigiar” Pombal
Foi mesmo em frente à casa dos seus pais e avós que
Paulo Mota Pinto foi eleito
presidente da Assembleia
Municipal de Pombal, evidenciou o substituto de Fernanda Guardado, que abandona o cargo ao fim de quatro anos. No seu primeiro
discurso como presidente da
Assembleia Municipal, Paulo Mota Pinto fez questão
de evocar as “raízes familiares” que o ligam a Pombal,

comprometendo-se a “exercer estas funções de forma
imparcial e independente”,
com vista a “prestigiar o Município de Pombal”. Assim,
propõe uma “colaboração
activa e de fiscalização” da
Câmara Municipal, que “não
pode ser confundida simplesmente como carimbo e
aprovação”, disse, considerando que “todos os órgãos
autárquicos só têm a ganhar
com esta forma de trabalho”.

Renato Guardado | PSD

Paulo Mota Pinto | PSD

João Coucelo | PSD

Adelaide Conceição | PSD

Presidente

1.º Secretário

2.ª SECRETÁRIO

José Gomes Fernandes | PSD

Elisabete João | PSD

João Antunes dos Santos | PSD

Henrique Mota | PSD

Andreia Marques | PSD

Ilídio da Mota | PSD

manuel Serra | PSD

Nicolle Lourenço | PSD

Fernando Matias | PSD

Alexandre Santos | PSD

João Coelho | PS

Leandro Siopa | PS

Marlene Matias | PS

Nuno Oliveira | PS

Aníbal Cardona | PS

Carla Pereira | PS

Carla Longo | PSD

Humberto Lopes | PSD

Presidente Junta Freguesia Pombal

Presidente Junta Freguesia Almagreira

Paulo Fereira | PS

Pedro Silva | PSD

Sandra Barros | PSD

José Manuel Marques | PSD

Sofia Gonçalves | PSD

Nelson Pereira | PSD

Presidente Junta Freguesia Redinha

Presidente Junta Freguesia Carriço

Presidente Junta Freguesia Abiul

Presidente Junta Freguesia Louriçal

Presidente Junta Freguesia Carnide

Presidente Junta Freguesia Pelariga

Manuel Nogueira Matos | PSD
Gonçalo Ramos | Independente

Presidente União de Freguesias

Daniel Ferreira | PSD

João Pimpão | PSD

Rogério Santos | PSD

Presidente União de Freguesias

Santiago e São Simão de Litém

Luís Couto

Presidente Junta Freguesia Vermoil

Presidente Junta Freguesia Meirinhas

Presidente Junta Freguesia Vila Câ

Guia, Ilha e Mata Mourisca

e Albergaria dos Doze

Oeste Independentes
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Pedro Silva eleito no Carriço e deixa um aviso

Paulo Duarte mantém-se na presidência

Autarca não vai “tolerar” Partido Socialista na
mais “injustiças”
liderança da Redinha
O reeleito presidente da
Junta de Freguesia do Carriço diz que não vai “tolerar e
aceitar mais injustiças para
com a freguesia e as pessoas
do Carriço”. Na cerimónia de
instalação dos órgãos autárquicos, realizada no passado
dia 18, Pedro Silva afirmou
que irá “ouvir todos, sem excepção”, criando “pontes de
entendimento”, à semelhança do que tem feito.
Naquela que foi a sua primeira intervenção após a
tomada de posse, o autarca,
que vai para o terceiro mandato, assumiu o compromisso de “dar mais qualidade de
vida às pessoas”, o que significa uma aposta “nas políticas sociais”, mas também
na economia, no turismo,
desporto, cultura, ambien-

te e qualidade de vida, “aliados ao ordenamento do território e património”. Pedro
Silva defendeu também “rigor na gestão dos dinheiros
públicos”, assim como uma
“gestão cuidada e planeada dos recursos físicos, materiais e humanos”. O presidente da Junta de Freguesia
do Carriço fez também questão de enaltecer a eleição de
Viviana Francisco para a Assembleia de Freguesia, em
representação do CDS-PP,
à semelhança do que já tinha feito o presidente da Assembleia de Freguesia. Para
além das palavras dirigidas
à jovem centrista, Artur Marques de Oliveira disse, na sua
breve intervenção após a
reeleição, que é preciso “reverter a situação de aban-

dono” em que a freguesia se
encontra. Também presente
na cerimónia esteve o novo
presidente da Câmara Municipal de Pombal. Pedro Pimpão sublinhou algumas das
prioridades para aquele território, com destaque para
as obras de requalificação da
Estrada Nacional 109 e a modernização da linha ferroviária do Oeste.
À margem da instalação
dos órgãos autárquicos, Viviana Francisco adiantou ao
Pombal Jornal que irá dará o
seu “contributo” para o desenvolvimento da freguesia,
acreditando que a sua participação na Assembleia lhe
permitirá adquirir competências e ajudar o CDS-PP a
“ganhar força” naquele território.

executivo da Junta DE Freguesia CARRIÇO

presidente: Pedro Silva | PSD

SECRETÁRIo: Ricardo Grilo | PSD

tesoureirO: Isabel Simões | PSD

mesa da assembleia de freguesia

PRESIDENTE: Artur Oliveira | PSD

1.ª SECRETÁRIA: Patrícia Silva | PSD

Paulo Duarte tomou posse, na noite de 18 de Outubro,
da presidência da Junta de
Freguesia da Redinha, após a
conquista da autarquia para
o Partido Socialista (PS), pela segundo mandato consecutivo. Depois de ter vencido
em 2017 por uma margem
de 107 votos a candidatura
social-democrata, protagonizada por Carlos Cardoso,
que presidiu à autarquia entre 1993 e 2009, Paulo Duarte conseguiu novo triunfo
sobre Carlos Cardoso, agora
por uma margem mais curta, apenas por 48 votos. Após
a tomada de posse do cargo,
o reeleito presidente de junta iniciou a sua intervenção
pública a agradecer “todo o
apoio” que recebeu da fre-

guesia, que “voltou a confiar
no nosso trabalho. Assim,
esperamos continuar a fazer o nosso melhor, não defraudando as expectativas”.
Depois, disse contar com o
apoio da Assembleia de Freguesia e da Câmara de Pombal, “essenciais para a continuidade do nosso projecto. Mais uma vez esperamos
também contar com a participação activa de todos os
fregueses deste território”.
O saneamento básico continuará a ser uma das prioridadeas do executivo.
A lista apresentada por
Paulo Duarte à Assembleia
de Freguesia para a eleição
dos membros do executivo
foi aprovada por maioria,
passando aquele órgão a ser

constituído por Aline Leitão
e Élio Sebastião, que substitui Alberto de Jesus, que assumiu o cargo de secretário
no mandato anterior. A mesma maioria aprovou, igualmente, a constituição da nova Mesa da Assembleia, que
conta com a estreia de Carla
Ferreira, na sua liderança. A
cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Pombal,
Pedro Pimpão, que tinha tomado posse um dia antes. No
seu primeiro discurso como
líder da autarquia, anunciou
a intenção de levar todas as
crianças do ensino básico a
visitar o Canhão do Vale do
Poio, de forma a potenciar
ainda mais o potencial turístico daquele território.

executivo da Junta DE Freguesia redinhA

presidente: Paulo Duarte | PS

SECRETÁRIo: Élio Sebastião | PS

tesoureirA: Aline Leitão | PS

mesa da assembleia de freguesia

2.ª SECRETÁRIA: Rosa Costa | PSD

membros da assembleia de freguesia

PRESIDENTE: Carla Ferreira | PS

1.º SECRETÁRIO: Rogério Silva | PS

2.º SECRETÁRIA: Cristina Rodrigues | PS

membros da assembleia de freguesia

Manuel Oliveira | PSD

Rui Chumbo | PSD

Matilde Marques | PSD

Carla Gaspar | PS

Manuel Salgueiro | PS

Carlos Cardoso | PSD

Susete Bicho | PSD

Nelson Marques | PSD

Viviana Francisco | CDS

Ricardo Sá | PSD

Raquel Castro | PSD

Mário Sacramento | PSD
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Carla Longo definiu prioridades para a Junta de Pombal

“Seremos, como é nosso dever,
exigentes” com a Câmara Municipal
“O Município deve ter
presente que aqui estão
cerca de 35% dos habitantes do concelho e que é nossa obrigação trabalhar em
conjunto, de forma sustentada e harmoniosa, em prol
de todos os pombalenses”
e, nessa medida, “a Câmara
tem o dever de nos ter em
conta, respeitando as nossas competências e apoiando as nossas iniciativas, porque são também de todos
os pombalenses”.
A mensagem foi deixada pela nova presidente da
Junta de Freguesia de Pombal na cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos, realizada no passado dia 13. Perante uma
plateia que lotou o mini-auditório do Teatro-Cine de
Pombal, Carla Longo endereçou um agradecimento a
todos os que a acompanharam no mandato anterior,
muito em particular a Pedro Pimpão, presidente cessante, a quem reconheceu o
“enorme mérito na motivação e coordenação da equipa, assim como na forte dinâmica social e cultural”
que incutiu à freguesia.

●●Nascimento Lopes despediu-se, emocionado, das funções autárquicas

“Com a Câmara Municipal agiremos com lealdade
e cooperação, mas seremos,
como é nosso dever, exigentes”, afirmou Carla Longo. A
nova presidente da Junta de
Pombal quer uma “freguesia mais digital e mais amiga
do ambiente”, uma missão
na qual espera contar com

a colaboração do executivo
camarário. “Conto contigo,
Pedro, para conseguirmos
prosseguir com a finalização da atribuição de financiamento do fundo ambientar para conversão parcial
da nossa frota, com a aquisição de veículos eléctricos”,
mas também de um novo

tractor com braço destroçador, anunciou a autarca
eleita nas listas do PSD.
No campo das prioridades, Carla Longo destacou
também a área social e apelou ao presidente da Câmara para que reforce o apoio
à Comissão Social de Freguesia para contratação de

mais uma técnica, “porque
não há braços suficientes
para tanto trabalho”.
Eleita com cerca de 56
por cento dos votos, enquanto Elisabete Alves (PS)
arrecadou cerca de 24 por
cento das preferências, Carla Longo fez questão de frisar que ali “não há partidos
ou políticas”, porque a freguesia “precisa de todos”.
“Pombal é a única política,
passado o acto eleitoral em
que o povo decidiu quem
quer governar”, afirmou.
“Conto com todos os eleitos para a Assembleia de
Freguesia. As boas ideias,
as boas sugestões e os bons
actos de gestão não são exclusivos de ninguém”, salientou a líder do recém
-empossado executivo da
maior freguesia do concelho. “O caminho será longo
e que ninguém espere facilidades”, advertiu, “mas vamos ser capazes de cumprir
o nosso compromisso eleitoral”.
A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos ficou ainda marcada pela despedida emocionada de António

executivo da Junta DE Freguesia
Pombal

presidente: Carla Longo | PSD

SECRETÁRIa: Filipa Portela | PSD

do Nascimento Lopes, que
cessou funções como presidente da Assembleia de
Freguesia, cargo que ocupou depois de ter deixado
de ser presidente da Junta.
Naquela que foi a sua última intervenção na liderança daquele órgão, António
do Nascimento Lopes disse ter-se sentido “realizado”
no exercício das funções
e acredita que o trabalho
desenvolvido deu “alguns
frutos, relativamente àquilo que nós conseguimos fazer ao longo de todos estes
anos”.
Por sua vez, Nelson Pedrosa, que lhe sucedeu,
deixou um apelo à participação “activa e pró-activa”
nas sessões da Assembleia
de Freguesia. “É muito bom
ver uma assembleia bastante composta na tomada de
posse, mas gostaríamos que
esta moldura humana se repercutisse nas várias assembleias que vamos ter ao longo do ano. Só neste fórum
podemos ouvir as vossas reclamações e os vossos contributos para, em conjunto,
pugnarmos por uma freguesia mais forte”.

mesa
da assembleia
de freguesia

tesoureirA: Carolina Jesus | PSD

1.º VOGAL: Jorge Nunes | PSD

2..º VOGAL: Gilberto Neves | PSD
PRESIDENTE: Nelson Pedrosa | PSD

membros da assembleia de freguesia

Celso Casinha | PSD

Carla Jorge | PSD

Graciano Ricardo | PSD

Isabel Moio | PSD

Paulo Oliveira | PSD

1.ª SECRETÁRIA: Susana Santos | PSD

Álvaro Lopes | PSD

Elisabete Alves | PS

Carlos Rodrigues | PS

Luís Matias | PS

Vânia Marto | PS

2.ª SECRETÁRIA: Inês Santos | PSD
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Presidente de Abiul conta com o apoio da população

Presidente da Junta de Freguesia de Almagreira

Sandra Barros quer
concluir projectos

“A partir de agora
não há cores políticas”

A presidente reeleita da
Junta de Freguesia de Abiul
quer concluir os projectos
em curso e iniciar outros
nos próximos quatro anos.
Foi por essa razão, mas também pelas “palavras de estímulo e incentivo” que recebeu de abiulenses, que decidiu avançar para o terceiro
mandato.
Sandra Barros, que falava na cerimónia de tomada de posse, que se realizou
no passado dia 15 de Outubro, começou a sua intervenção por agradecer o “voto de confiança” dos abiulenses expressado nas eleições
de 26 de Setembro. Aliás,
foi precisamente devido ao
“apoio e incentivo de algumas pessoas” que decidiu
aceitar o desafio de se candi-

datar pela terceira vez.
Para a autarca, o apoio
que recebeu é uma forma
de “reconhecimento do nosso trabalho”, ao qual pretende dar continuação nos próximos quatro anos. Foi também por isso que decidiu
continuar na liderança da
Junta de Freguesia, onde ainda tem “projectos para concluir e outros para iniciar”.
Entre os projectos para concluir, destaque para a requalificação da Casa do Celeiro,
cuja obra está em curso.
Já os novos projectos estão dependentes do apoio
do Município de Pombal e
de financiamento comunitário. Mas a vontade do executivo reeleito é concretizar
as propostas apresentadas
no programa eleitoral, no-

meadamente construir um
parque verde na sede de
freguesia, ampliar o parque
desportivo, criar trilhos para a prática de trail e BTT,
ampliar o cemitério, reabilitar a Zona Industrial e dinamizar os moinhos das Corujeiras.
“Estamos cá porque amamos a nossa terra”, frisou,
apontando ainda como
prioridade “manter as tradições”, nomeadamente a tauromaquia.
Na mesma sessão foi ainda eleita a mesa da Assembleia de Freguesia, que continua a ser presidida por Isabelle Albergaria, a quem se
juntam como primeiro e segundo secretários, respectivamente, Rogério Martins e
Samuel Simões.

executivo da Junta DE Freguesia ABIÚL

presidente: Sandra Barros | PSD

SECRETÁRIo: Miguel Martins | PSD

1.ª SECRETÁRIA: Rogério Martins | PSD

Junta de Freguesia, de 2005
a 1017.
Humberto Lopes realçou
o importante papel do órgão fiscalizador da acção do
executivo, apelando para
que os seus representantes
dêem “contributos e ideias”
sobre o que “poderá ser melhorado”, pedido este que
estendeu aos almagreirenses em geral.
O reeleito presidente diz
que não faz promessas, mas
que o seu executivo “compromete-se a fazer tudo” para concretizar as obras que
contribuam para melhorar
a qualidade de vida da população, esperando fazê-lo
em articulação com a Câmara Municipal. Na linha do espírito democrático que pautou toda a campanha eleitoral em Almagreira, Humber-

to Lopes desafiou aquela que
foi a sua única adversária política na corrida à Junta a intervir na cerimónia. “Tinha
consciência que ia ser muito
difícil ganhar, porque o Humberto é uma pessoa muito
querida”, começou por dizer
Marlene Matias. Com as palavras embargadas pela emoção, a eleita do PS para a Assembleia de Freguesia disse
que é preciso desafiar os jovens e as mulheres para a política, porque “as pessoas estão descrentes nos políticos”.
Marlene Matias mostrou-se
igualmente preocupada com
a abstenção e com a “desertificação” daquele território.
“A principal mensagem é que
é preciso encher este salão.
Temos que ser nós, nas juntas
e na Câmara, a desbravar este
caminho”, apelou.

executivo da Junta DE Freguesia ALMAGREIRA

tesoureirO: Pedro Barros | PSD

mesa da assembleia de freguesia

PRESIDENTE: Isabelle Albergaria | PSD

Momentos após a tomada de posse, o reeleito presidente da Junta de Freguesia de Almagreira deu voz
àquele que foi um discurso
conciliador, de apelo à participação e envolvimento de
todos no projecto autárquico. “A partir de agora não há
cores políticas”, porque “o
objectivo é que todos trabalhem em conjunto”, frisou
o social-democrata Humberto Lopes. Na cerimónia
de tomada de posse, no sábado à noite, dia 16, o líder
do executivo almagreirense agradeceu o contributo de Fernando Matias, que
naquele dia cessou funções
como presidente da Assembleia de Freguesia, cargo
que exerceu no último mandato, a que se somam mais
12 anos como presidente da

presidente: Humberto Lopes | PSD

SECRETÁRIo: Luis Silva | PSD

tesoureirA: Sandra Simões | PSD

mesa da assembleia de freguesia

2.ª SECRETÁRIA: Samuel Simões | PSD

PRESIDENTE: Nélia Santos | PSD

1.º SECRETÁRIO: Isabel Jesus | PSD

2.º SECRETÁRIO: Edgar Simões | PSD

membros da assembleia de freguesia

membros da assembleia de freguesia

Vitor Barros | PSD

Diogo Nunes | PSD

Telma Gomes | PSD

Dora Ribeiro | PSD

Suse Santos | PSD

Frederico Martins | PSD

Hélder Mendes | PSD

Manuel Silva | PS

Casimiro Mendes | PS

Tatiana Ferreira | PSD

Marlene Matias | PS

Silvia Simões | PS
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Instalação dos novos órgãos autárquicos da União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca

Gonçalo Ramos promete “obstinação”
na defesa dos interesses do Oeste
Foi com um discurso
conciliador e onde não faltaram os habituais agradecimentos que Gonçalo Ramos tomou posse para um
segundo mandato na presidência da União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca (UFGIMM).
Perante uma plateia com
dezenas de pessoas que assistiram, no passado dia 14,
à instalação dos novos ór-

gãos autárquicos, no quartel da 5ª Companhia (Oeste) dos Bombeiros Voluntários de Pombal, o autarca eleito pelo movimento
Gonçalo Ramos Independentes garantiu que não
será apenas “um presidente de todos”, mas “seremos
uma equipa ao dispor de
todos”. Nas palavras dirigidas aos eleitos do PS e PSD,
Hugo Silva e Pedro Dias,

respectivamente, Gonçalo
Ramos espera que possam
realizar “um trabalho conjunto, numa perspectiva de
melhor decidir sobre os temas mais relevantes para a
nossa terra, dignificando o
funcionamento que queremos exemplar da nossa assembleia”.
“A UFGIMM é uma freguesia pujante”, considera
o líder do novo executivo,

com uma “margem de crescimento grande”, mas com
muitas necessidades ainda
“por satisfazer”. Nessa medida, deixou o compromisso de colaborar com a Câmara Municipal deixando,
contudo, a certeza de que
poderá contar “com a nossa obstinação sempre que
a defesa dos nossos interesses estiver em causa”.
O presidente da UFGIMM,

que há quatro anos foi eleito pelo movimento Narciso Mota Pombal Humano
(personalidade a quem fez
referência na tomada de
posse), garante que a sua
equipa irá defender “sempre os objectivos vertidos”
no projecto eleitoral. “Aos
nossos fregueses quero
deixar a garantia de que lutaremos até ao último dia
de mandato pelos interes-

executivo da Junta DE Freguesia
UNIÃO FREGUESIAS GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

presidente: Gonçalo Ramos | GRI

tesoureirA: Anália Cruz | GRI

secretário: Marco Carreira | GRI

ses da freguesia e, portanto, pelos interesses de todos vós”, afirmou Gonçalo
Ramos.
A cerimónia de tomada
de posse incluiu, ainda, a
eleição dos vogais para a
Junta de Freguesia e da Mesa da Assembleia de Freguesia. Em ambos os casos, as listas propostas obtiveram sete votos a favor e
seis contra.

mesa
da assembleia
de freguesia

1.º VOGAL: Francisco Pinto | GRI

2..ª VOGAL: Nélia Carvalho | GRI
PRESIDENTE: Liliana Oliveira | GRI

membros da assembleia de freguesia

luís Couto | GRI

André Mota | GRI

Micael Fernandes | GRI

Pedro Dias | PSD

Liliana Pedrosa | PSD

1.º SECRETÁRIO: Pedro Moderno | GRI

Rui Acácio | PSD

Patrícia Silva | PSD

Fátima Ferreira | PSD

Alexandre Silva | PSD

Hugo Silva | PS

2.ª SECRET: Cândida Domingues | GRI

PUB
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Presidente da Junta de Vila Cã inicia mandato de estreia

Autarca vai continuar a dar atenção a quatro áreas

Rogério Santos inicia
Louriçal inicia mandato
compromisso “desafiante” de continuidade
“É com muita alegria, e até
alguma emoção, que acabo
de assumir o compromisso
mais desafiante da minha vida”. Foi com esta frase que o
novo presidente da Junta de
Freguesia de Vila Cã, Rogério Santos, iniciou o primeiro discurso oficial depois da
tomada de posse. A cerimónia de instalação dos novos
órgãos autárquicos decorreu
no Centro Cultural e Recreativo, no passado dia 18, à noite, perante uma vasta moldura humana.
“Se há um ano alguém
me dissesse que hoje estaria aqui a iniciar este novo
desafio da minha vida, eu diria que isso era impossível”,
recordou o autarca, que se
estreia nas lides autárquicas com a camisola do PSD,

depois de ter sido desafiado por “alguns amigos”, entre eles, o actual presidente
da Câmara. Rogério Santos
diz que foi o “forte compromisso” de Pedro Pimpão “em
executar obras que vão mudar a face da nossa freguesia e torná-la num território
atraente” que o levaram a
aceitar o convite. “Os vilacanenses entenderam a mensagem e responderam com
um inequívoco apoio ao nosso projecto, depositando
em nós grande confiança”,
sinónimo de “grande responsabilidade no exercício
das funções que acabamos
de assumir”. Recorde-se que
o PSD, o partido mais votado, obteve 56,11%, o PS 17,48%
e o CDS 21,42%.
“Quero, em meu nome

pessoal e da nossa equipa,
dizer a todos os vilacanenses
que confiaram em nós que
não vão ficar desiludidos”,
salientou Rogério Santos.
O recém-eleito presidente
também não esqueceu os adversários políticos, afirmando que “o executivo que acaba de tomar posse na nossa
Junta de Freguesia quer contar com eles para que, com
união e de uma forma construtiva, dêem o seu contributo para levarmos a cabo
as reformas que a nossa freguesia tanto precisa e que os
vilacanenses há tanto tempo
esperam”.
Para além dos seis elementos do PSD, a Assembleia de
Freguesia está ainda representada por dois elementos
do CDS-PP e um do PS.

executivo da Junta DE Freguesia vila cã

presidente: Rogério Santos

SECRETÁRIa: Maria José

tesoureirO: Amilcar Fernandes

mesa da assembleia de freguesia

PRESIDENTE: Manuel Domingues

1.ª SECRETÁRIO: Clement Santos

A escassos dias de completar oito anos desde que assumiu, pela primeira vez, a liderança da Junta de Freguesia do
Louriçal, José Manuel Marques
tomou posse para aquele que
será o terceiro mandato consecutivo com as cores do PSD.
Na cerimónia de instalação
dos novos órgãos autárquicos, o presidente da Junta recordou aqueles que foram os
pilares do mandato anterior:
educação, saúde, desenvolvimento económico e emprego, áreas a que o autarca quer
continuar a dar atenção neste mandato. “É um trabalho
árduo”, frisou, perante uma
vasta plateia que encheu o salão nobre do edifício-sede da
Junta no passado dia 16, ao final a tarde. “Unir, projectar e
desenvolver toda a freguesia”

tem sido “a nossa máxima
desde o início”.
Naquela que foi a sua intervenção após a reeleição,
José Manuel Marques recordou algumas das batalhas
travadas, com destaque para
a construção do novo Centro
de Saúde. “Cinco mil utentes
mereciam esta obra”, frisou.
Ao longo de um discurso
que passou em revista os dois
mandatos anteriores, José
Manuel Marques destacou
também os empregos gerados pelas empresas localizadas na Zona Industrial, mas
salientou, de igual modo, a
estreita articulação que, nos
últimos oito anos, tem existido com a Câmara Municipal
e que, segundo disse, “nunca esteve tão evidente”. Neste
campo, o autarca fez questão

de realçar o importante papel do presidente do executivo camarário cessante, Diogo Mateus, afirmando que será “sempre bem recebido” na
freguesia.
Recorde-se que o PSD ganhou a Junta do Louriçal com
68,37% dos votos, enquanto
o PS, encabeçado por Filipe
Roque, foi o segundo partido mais votado com 16,88%.
O PCP obteve 2,68% e o BE alcançou 4,65% da preferência
do eleitorado.
No executivo, José Manuel
Marques continuará a contar com José Carlos Pinheiro,
neste mandato como secretário, e Olívia Sintra, agora como tesoureira. A liderança da
Assembleia de Freguesia vai
ser conduzida por Célio Dias,
do PSD, reeleito no cargo.

executivo da Junta DE Freguesia louriçal

presidente: José Manuel Marques | PSD

SECRETÁRIo: José Carlos | PSD

tesoureira: Olívia Sintra | PSD

mesa da assembleia de freguesia

2.ª SECRETÁRIA: Mónica Rodrigues

membros da assembleia de freguesia

PRESIDENTE: Célio Dias | PSD

1.º SECRETÁRIO: Gina Dias | PSD

2.º SECRETÁRIO: Paulo Grilo | PSD

membros da assembleia de freguesia

Manuel Jordão

Joana Fernandes

Joaquim Luis

Cátia Ramos | PSD

Fernando Carvalho | PSD

Miguel Ferreira | PSD

Liliana Silva | CDS

Filipe Gonçalves | CDS

José Luis | PS

Patrícia Dias | PSD

Dino Marques | PSD

Filipe Roque | PS
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Partido está representado, pela primeira vez

CDU faz história
em ALITÉM
“A democracia só se faz com
votos”, afirmou Manuel Henriques na tomada de posse
como presidente da União
de Freguesias de S. Simão e
Santiago de Litém e Albergaria dos Doze (UFSSA), realizada no dia 15 de Outubro.
Na antiga escola primária de
Albergaria dos Doze, sede daquela autarquia, Manuel Henriques elencou um conjunto
de projectos que o novo executivo espera concretizar neste mandato, nomeadamente o
programa de recuperação de
habitações, a melhoria da rede viária e dos parques industriais, a promoção do emprego
e a criação de condições para
a fixação de pessoas, o alargamento da rede Pombus à freguesia, a melhoria das condições de educação e o apoio ao

Externato. O presidente, reeleito nas listas do PSD, anunciou
ainda a necessidade de alargamento da rede de saneamento e a criação de um caminho
pedonal que ligue Albergaria
a Pombal. “São as obras que,
juntamente com a Câmara,
iremos tentar executar”, anunciou. Por sua vez, o também
reeleito presidente da Assembleia de Freguesia, Fernando Neves, chamou a atenção
para a perda de 475 eleitores, entre 2017 e 2021, “o que
se traduziu na perda de quatro mandatos e a redução
do executivo de cinco para
três elementos”. “Foi a única, das 13 freguesias do concelho, a perder mandatos”. Para Fernando Neves, “é urgente
actuar a três níveis”, desde logo
com a criação de uma “ligação

ao IC8 e planear o acesso ao futuro nó da A1, nas Meirinhas”.
Por outro lado, é preciso “desbloquear a zona industrial”
e, por último, “proporcionar
uma nova oferta educativa”
com cursos científico-tecnológicos que “respondam às reais
necessidades sócio-económicas da região”. A cerimónia ficou ainda marcada pela tomada de posse de Maria José
Anastácio, em representação
da CDU. A força política elegeu, pela primeira vez, um
elemento para aquele órgão, facto que foi enaltecido por Maria José Anastácio, que deixou a promessa
de “trabalhar em conjunto”
com o executivo para defender os interesses da freguesia, sem que para isso tenha
que ser “subserviente”.

executivo da UNIÃO FREGUESIAS
SÃO SIMÃO E SANTIAGO DE LITÉM E ALBERGARIA DOS DOZE

presidente: Nogueira Matos | PSD

SECRet: Guilherme Domingues | PSD

Clube de Albergaria dos Doze

N.A.D.A celebra 25 anos
com homenagem
aos sócios

●●Elementos da direcção do N.A.D.A

tesoureiro: Arménio Gameiro | PSD

mesa da assembleia de freguesia

●●Foram homenageados os sócios que fizeram 25 anos em 2021

PRESIDENTE: Fernando Neves | PSD

1.ª SECRETÁRIA: Cristina Duque | PSD

2.ª SECRET.: Emilia Junqueira | PSD

membros da assembleia de freguesia

Aires Santos | PSD

Manuel Jorge | PSD

Filipe Neves | PSD

Ricardo Francisco | PS

Alberto Jorge | PS

Maria José Anastácio | CDU

Os 25 anos de vida do
Núcleo de Aventura e Desporto de Albergaria dos
Doze (N.A.D.A) estão a ser
assinalados com um programa de actividades que
se prolonga até 8 de Dezembro. A última delas
decorreu no passado dia
17 e homenageou, durante o almoço comemorativo de aniversário, aqueles
que este ano completam
25 anos como associados:
Bruno Parreira, Fábio Domingos, Alexandre Costa,
Leonel Pipa, Rita Leitão,
Paulo Pedro, Nelson Dias,
Patrício Neves e Jorge Gaspar. A próxima actividade
está agendada para este sábado, 30 de Outubro, com a
actuação do DJ Vítor. Duas
semanas depois, a 14 de Novembro, há passeio de BTT
e magusto, encerrando as
comemorações a 8 de Dezembro, feriado, com uma
prova de orientação.
Fundado a 11 de Outubro
de 1996, o N.A.D.A. tem como missão promover, di-

vulgar e praticar actividades de desporto, aventura
e lazer. O clube está filiado
na Federação Portuguesa de Ciclismo, na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e
na Federação Portuguesa
de Orientação, modalidade onde mais se tem destacado ao longo dos anos,
com a conquista, quer individual quer colectiva, de
lugares de destaque no panorama nacional. Por diversas vezes, os atletas do
clube já foram chamados a
representar a Selecção Portuguesa de Orientação em
BTT, realçando-se a conquista de alguns títulos individuais e 11 títulos nacionais como Campeão Nacional de Orientação em BTT.
Apesar dos troféus almejados, só o ano passado
o clube presidido por Jorge Gaspar deixou a ‘casa’
emprestada onde ‘morou’
todos estes anos, para se
mudar para uma sede própria, integrada no Parque

Aventura e Lazer de Albergaria dos Doze, um espaço que dispõe de parque
de merendas, parque infantil, ginásio ao ar livre,
churrasqueiras, forno, lavatórios, instalações sanitárias, circuito de arborismo, parque de estacionamento e o edifício-sede da
associação, com bar, sala
de reuniões e instalações
sanitárias. A gestão do espaço é feita pelo N.A.D.A.
“Ao longo dos anos, a associação tem tido os seus
altos e baixos, como em
tudo na vida, mas sem dúvida alguma que nesta altura está na mó de cima”,
realça o presidente da direcção. De entre as modalidades praticadas ou divulgadas pela colectividade incluem-se o BTT, a
canoagem, as actividades
com cordas (arborismo),
a orientação pedestre e a
orientação em BTT, os jogos populares, o cicloturismo/ciclismo e as caminhadas.
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DA ILUSTRE TERRA DO MARQUÊS...

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

T

rata-se, sem qualquer margem para
dúvidas, de uma peça de teatro, cuja
representação tem sido programada para
o mês de outubro de cada ano. Nos últimos seis anos, o enredo tem sido sempre
o mesmo e os atores também, pelo que a
maioria dos espetadores estarão a ficar
saturados. O ator principal é o primeiroministro e os secundários são os líderes
dos partidos da extrema-esquerda, lutando para se sentarem à mesa do orçamento. Pelo meio, aparecem alguns ministros
e secretários de estado, bem como inúmeros comentadores e opinadores que
conhecem bem o tema, pelo que as suas
opiniões são quase tão importantes como
o próprio orçamento.
guião tem-se repetido, nos últimos
seis anos, sem qualquer alteração.
Poucos minutos antes da meia-noite do
último dia em que termina a obrigação
legal, o ministro das finanças entrega ao
presidente da Assembleia da República
uma pen (antes eram muitas caixas de
papel) onde está gravado o orçamento do
Estado para o ano seguinte. Os jornalistas
esperam, assistem, filmam em direto, há
agradecimentos, vénias e o zé povinho
assiste, curioso, a esta cerimónia. Para os
cidadãos normais, as repartições públicas
fecham às 16 ou 17 horas, mas, para o governo, fecham à meia-noite.

O

TEATRO ORÇAMENTAL

E

m qualquer país, o orçamento do Estado é um documento normal que inscreve as receitas e as despesas do Estado,
bem como os investimentos previstos, fixando os seus valores para o ano seguinte,
cumprindo os planos dentro dos objetivos
definidos. Por cá, além disto, aproveita-se
para aprovar leis, fazer mudanças, alterações que complicam a vida de todos,
introduzindo anormalidades que inibem
e limitam investimentos, especialmente
estrangeiros, dada a imprevisibilidade e a
insegurança inerentes.
oltando ao guião habitual, os atores
menores – líderes dos partidos da extrema-esquerda – começam a reivindicar
medidas, desde novos impostos, até à redução do tempo de trabalho na função
pública e aumento do tempo de férias,
ou ao aumento das pensões e salários da
administração pública, bem como aproveitam para impor alterações no SNS, nas
leis laborais, ou então livros gratuitos ou
creches gratuitas para todas as crianças.
Regra geral, trata-se de cobrar ainda mais
impostos ou aumentar a despesa pública.
Claro que o efeito global é o aumento do
défice orçamental, implicando o aumento
da dívida pública que terá que ser paga, no
futuro, pelas próximas gerações.
evidente que estes partidos querem
provar que são importantes, porque

V

É

se não fossem eles, estas benesses orçamentais não existiriam. Tentam assim convencer os eleitores de que valerá a pena
dar-lhes o seu voto. Apesar desta ideia de
negócio eleitoral, os resultados das últimas
eleições nacionais, apesar de autárquicas,
não demonstraram a bondade destes comportamentos eleitoralistas. Por isso, o nível
das reivindicações dos partidos da extrema-esquerda está em crescendo.
laro que o partido do governo, para
se manter no poder, vai aceitar boa
parte das reivindicações. Pelo menos, vai
prometer, embora possa não cumprir,
tal como já sucedeu no passado. Porque
a alternativa seria eleições legislativas
antecipadas, situação normal em qualquer país democrático. Mas, os agentes
políticos, incluindo o PR, falam nisto, todos os dias, como se fosse uma desgraça
para o País. Estou convicto de que tudo
irá decorrer com normalidade: os muitos
milhões de euros do PRR, os empregos
garantidos por quem está no poder e o
receio dos resultados de eventuais eleições antecipadas, irão evitar qualquer
crise política, tanto mais que ninguém
parece estar preocupado com o futuro.
maginemos então que o governo não
tinha que fazer cedências à extrema-esquerda e governava para cumprir o seu
programa, sufragado em eleições livres.

C

I

Então as reivindicações extremistas não
existiriam, a despesa pública não aumentava, a gestão pública era feita de
acordo com as possibilidades reais do
País, não havia cativações e as folgas
orçamentais eram usadas, não para
aumentar a despesa pública, mas para
amortizar a dívida pública, reduzindo o
seu valor absoluto.
preço que os Portugueses estão a
pagar e irão especialmente pagar no
futuro, para que Costa se mantenha no
poder até 2023, é demasiado elevado. O
aumento da despesa pública provocado
por estas medidas esquerdistas, sem ter
em conta a realidade e as reais possibilidades do País, será dificilmente sustentável no futuro. A tão apregoada bazuca
não se repetirá e teremos que viver com
os nossos próprios meios.
onsiderando os níveis de vida e de
rendimento, já pagamos impostos,
quer diretos (IRS), quer indiretos (IVA
e Imposto sobre os combustíveis), muito superiores aos da generalidade dos
nossos parceiros europeus. O empobrecimento geral que se perspetiva conduzirá, fatalmente, a uma nova crise que
trará mais austeridade e pobreza. Espero, sinceramente, estar enganado nesta
previsão pessimista.
(texto recebido em 20/10/2021)

O

C

HIC ET NUNC

Telmo Lopes
telmodinislopes@gmail.com
No passado dia 17 participei na cerimónia da 1ª Comunhão da minha filha na qual
estiveram presentes perto de 1000 pessoas, a maioria familiares e padrinhos das
crianças que receberam esse Sacramento.
Estes meninos e meninas frequentaram a
catequese até ao 3° ano onde deverão ter
aprendido a base de uma educação Cristã, que entre outros princípios engloba os
10 mandamentos, os 7 pecados mortais
ou o respeito e amor pelo próximo. Pois
nessa cerimónia senti-me desrespeitado.
Não por nenhum petiz mais irrequieto
ou por um bebé brincalhão, mas sim por
alguns adultos que estando presentes se
mantiveram alheios de tudo o que os circundava utilizando o seu telemóvel para
PUB

DESAFIO: Respeitar

receber e enviar mensagens, jogar, ver redes sociais ou mesmo atender chamadas.
Quando estamos num local é porque queremos, somos livres de estar, mas somos
obrigados a respeitar a ambiência,
as regras e o protocolo.
Nos últimos dias os preços dos combustíveis e de outras fontes de energia atingiu
valores horripilantes, insuportáveis para
a maioria dos cidadãos que ganhem de
forma honesta a sua vida e que principalmente não tenham passe social e transportes a um décimo do valor que deviam
pagar. Para atenuar os efeitos desta despesa o Governo, benemérito, decidiu oferecer 0,1€ por litro com o máximo de 50€
por mês por família, mas não em desconto

direto, calma, em e-voucher. Desrespeito
total da igualdade entre cidadãos e uma
forma de apaziguar algumas almas mais
distraídas.
O respeito pelo próximo é algo que deve
estar sempre presente nas nossas vidas,
no café, no cinema, na esplanada no trabalho, no trânsito, sempre que estamos
acordados e sempre que não estamos em
meditação no alto de uma falésia, isolados
do mundo.
A falta de respeito, o incumprimento de
promessas, a mentira ou a manipulação
da verdade estão de tal forma enraizados
na nossa vida quotidiana que tudo é per-

mitido e tolerado.
Um repto ao leitor, se cada um de nós
melhorar a sua postura para com a comunidade conseguiremos seguramente uma
sociedade mais justa, mais inclusiva e com
mais qualidade de vida para todos.
Não estejamos sempre à espera que sejam os outros a resolver os problemas, de
arma em punho para criticar mas sem coragem para participar na mudança.
A nossa sociedade precisa da participação de todos, não com crítica gratuita ou
desrespeitadora mas sim com ação construtiva e colaborante.
Tentemos todos estar à altura deste DESAFIO!
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Isabel Marto nomeada vice-presidente do município

Câmara de Pombal cria pelouro
da Felicidade e Bem-estar Comunitário
A Câmara Municipal de
Pombal aprovou na primeira reunião do mandato, realizada a 21 de Outubro, a fixação de quatro vereadores
a tempo inteiro e a distribuição de pelouros do novo
executivo, onde a principal
novidade é a criação da pasta da Felicidade e Bem-estar
Comunitário. Na mesma altura foi decidido designar
Isabel Marto como vice-presidente do município.
À semelhança do que
tem acontecido nos últimos
anos, o novo presidente optou por atribuir pelouros
aos quatro vereadores do
executivo municipal eleitos
pelo PSD (Isabel Marto, Gina Domingues, Pedro Navega e Catarina Silva), os quais
vão desempenhar as respectivas funções a tempo
inteiro. Já os eleitos pelo PS
(Odete Alves e Luís Simões)
ficam sem competências
atribuídas.
A nova concepção e distribuição de pelouros está
alinhada com as “disposições legais e com os desafios económico-sociais do
pós-pandemia”, sendo também o “mote para uma organização dos serviços mu-
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●●Pedro Navega, Isabel Marto, Pedro Pimpão, Gina Domingues, Odete Alves, Catarina Silva, Luís Simões

nicipais que deve ser desencadeada a curto prazo”, refere a proposta aprovada na
reunião de Câmara.
Comparando com o mandato anterior, a nova distribuição apresenta algumas
novidades, nomeadamente
a criação dos pelouros da
Felicidade e Bem-estar Comunitário, do Ensino Superior e Ciência, da Habitação,
do Emprego e Captação de
Talento, bem como da Transição Digital, Smart Cities e
Modernização Administrativa.
A competência da Felicidade e Bem-estar Comunitário, que ficará a cargo de Pedro Pimpão, tem como “ob-

jectivo último contribuir para a felicidade e bem-estar
dos pombalenses”, “centrando a actividade municipal
numa perspectiva holística
de contribuir para a qualidade de vida das pessoas”.
Já “a aposta na fixação de
pessoas” levou à criação dos
pelouros da Habitação e do
Emprego e Captação de Talento, o qual está articulado
com a pasta de Gestão das
Áreas Empresariais e Indústria, Comércio e Serviços.
Por outro lado, a pasta da
Transição Digital, Smart Cities e Modernização Administrativa assume a “inovação como um dos focos
transversais da actividade

municipal” e a competência
do Ensino Superior e Ciência atesta o objectivo de consolidar o ensino superior em
Pombal.
Nelson Pedrosa
é o novo chefe
de gabinete
do presidente
O recém-eleito presidente
da Assembleia de Freguesia
de Pombal, Nelson Pedrosa,
é o novo chefe do gabinete
de apoio à presidência da
Câmara Municipal de Pombal.
Licenciado em História,
variante História da Arte pela Faculdade de Letras da

●●Nelson Pedrosa, Marco Ferreira e Inês Santos

Universidade de Coimbra,
Nelson Pedrosa desempenhava funções de Técnico
Superior de História da Arte no Município de Pombal e
foi, entre 2017 e 2021, coordenador da Biblioteca Municipal de Pombal.
Enquanto investigador e
historiador é detentor de
um relevante conjunto de
estudos no âmbito da história local e regional, sendo
autor de dezenas de estudos
publicados na imprensa local e regional e nos Cadernos de Estudos Leirienses.
O novo chefe do gabinete
de apoio à presidência tem
também uma forte ligação
ao associativismo, onde co-

meçou a dar os primeiros
passos, ainda muito jovem,
na Associação de Estudantes da Escola Secundária de
Pombal. Desde essa altura
integrou os órgãos de várias
colectividades. Actualmente
é vogal da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, membro
da Comissão Executiva da
Fundação Rotária Portuguesa e, desde o passado dia 13
de Outubro, presidente da
Assembleia de Freguesia de
Pombal.
De salientar que o Gabinete de Apoio à Presidência é
ainda constituído por Marco
Ferreira e Inês Santos (ambos secretários).

14 | SOCIEDADE | 28 OUTUBRO 2021 | POMBAL JORNAL

Associação do Barrocal tem uma nova direcção

AJEC leva à mesa sabores da serra
em mais uma mostra gastronómica
Foi com uma imagem renovada que a Associação
Juvenil, Educativa e Cultural do Barrocal (AJEC) reabriu portas, no dia 3 de Outubro. Mais de um ano e
meio depois de a pandemia
ter obrigado a colectividade da freguesia de Pombal
a suspender as actividades
previstas, os sócios e amigos voltaram a poder reunir-se na sede, agora com
um bar totalmente renovado, cujas obras foram realizadas nos meses em que vigoraram as restrições.
A remodelação fazia parte do plano de iniciativas
da anterior direcção, mas
acabou por ser implementada já no mandato da nova direcção, eleita em Março de 2020, a poucos dias
do primeiro confinamento
geral.
Ana Paula Martins sucede a António Martins
na presidência da AJEC e
a acompanhá-la, na direcção, estão mais três mulheres: Anabela Rodrigues, como vice-presidente; Natália
Pinto é a tesoureira e Sílvia
Neves tem a seu cargo a tarefa de secretária.
Com as colectividades a
regressarem gradualmente à dinâmica pré-pandemia, os novos órgãos so-

●●Manuel Valeiro, Horácio Gonçalves, Hugo Pereira, Natália Pinto, Gracinda Sousa e Ana Paula Martins
(presidente)

ciais da AJEC, compostos
sobretudo por elementos
do Rancho Folclórico e Et-

nográfico do Barrocal, têm
em mãos a preparação da
5ª edição da Mostra Gastro-

nómica da “Costa da Serra”,
um evento interrompido
em 2020, mas que está de

regresso este ano, para trazer à mesa os sabores serranos mais autênticos.
Tal como é habitual, a
mostra gastronómica tem
lugar marcado na sede da
AJEC, sempre no primeiro
dia de Novembro, feriado, a
partir das 12h30. Na ementa há três pratos principais
à escolha, todos eles típicos
das localidades que vivem,
paredes meias, com a Serra de Sicó. À mesa vão chegar a Chanfana de Cabra à
Moda da Sicó, o Bacalhau
de Cebolada e a Feijoada à
Lavrador. Já os mais pequenos terão à disposição perú com batata frita. Para sobremesa, as opções variam
entre o pudim caseiro, o arroz doce e a salada de frutas. Após o repasto, há animação musical, durante a
tarde, com as Concertinas
do Marquês.
O almoço tem um custo
de 12,5 euros, para os adultos, e de oito euros para as
crianças dos cinco aos 10
anos. Os interessados em
participar na mostra gastronómica devem reservar
lugar através dos telefones
918 730 387 | 913 913 301 ou
na sede da AJEC, até porque a lotação é limitada a
120 pessoas, um pouco inferior aos anos anteriores.
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Plano
de
actividades
Com a conclusão das
obras no bar, cujo investimento foi feito com verbas
angariadas ainda na anterior direcção e com muita
mão-de-obra oferecida por
sócios e amigos, a AJEC tem
já outros melhoramentos
nos planos, sempre com o
objectivo de oferecer melhores condições a quem
quer usufruir do espaço e
das actividades dinamizadas.
Para além das iniciativas
já conhecidas, a AJEC quer
também “promover o desporto”, aproveitando o polidesportivo. A pensar nisso,
a associação candidatouse ao programa Bairro Feliz, promovido pelo Pingo
Doce, com o lema “A AJEC
quer pôr a população a mexer”. A participação tem como objectivo a aquisição de
material de ginástica com
intuito de realizar regularmente actividades desportivas gratuitas para a população e dirigidas a todas as
idades.
A votação para a proposta da AJEC pode ser feita no
Pingo Doce do Pombal Shopping, até dia 2 de Novembro.
16:30
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Protesto marcado para 7 de Novembro

Marcha lenta no IC8
exige mais segurança
Os administradores do
grupo de Facebook ‘Utentes do IC8’ estão a organizar
uma marcha lenta naquele
Itinerário Complementar
exigindo “mais segurança”,
no troço entre os concelhos
de Pedrógão Grande e Pombal. O protesto acontece na
manhã de 7 de Novembro.
Com partida às 9h00 da

Zona Industrial de Pedrógão Grande, a marcha lenta
vai atravessar os concelhos
de Figueiró dos Vinhos e
Ansião, terminando no Parque Industrial Manuel da
Mota, em Pombal.
O percurso estende-se
por mais de 50 quilómetros do IC8, que nos últimos anos tem sido palco

de inúmeros acidentes, registando muitas vítimas
mortais.
Assim, os organizadores apelam à participação
dos condutores, como forma de luta por “melhores
condições no piso do IC8”
e “mais segurança”, com
vista a reduzir a sinistralidade.
C
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Dia 6 de Novembro

CMY

Jantar dos 99 anos
do Sporting de Pombal
K

O Sporting Clube de
Pombal organiza no próximo dia 6 de Novembro,
sábado, o jantar comemorativo dos 99 anos de vida. O evento decorrerá no
restaurante São Sebastião,

às 20h30, e é aberto a todos os sócios, simpatizantes do clube e respectivas
famílias. Os bilhetes têm
um custo de 15 euros para
os adultos e de 7,5 euros para crianças dos seis aos 10

anos.
Os bilhetes podem ser
adquiridos na sede do clube, no bar de Flandes, no
bar do Estádio Municipal
ou junto de algum dos directores.

O FUTURO VEM
DA NOSSA TERRA.

POMBAL JORNAL | 28 OUTUBRO 2021 | DESTAQUE BODO DAS CASTANHAS - VERMOIL | 15

Tasquinhas, feira de frutos secos e animação entre esta sexta-feira e domingo

Bodo das Castanhas em Vermoil
marca o regresso das festas
O secular Bodo das Castanhas está de regresso a Vermoil. A Junta de Freguesia está a preparar um programa de três dias de
actividades e animação, com destaque para as tasquinhas regionais, feira de frutos secos e artesanato, prova de BTT, caminhada, observação astronómica, radiomodelismo e muita música.
A Junta de Freguesia de
Vermoil deposita as maiores expectativas na edição
deste ano do Bodo das Castanhas, que decorre este
fim-de-semana. Depois do
interregno de um ano, as
seculares festividades estão de volta, marcando o
tão ansiado regresso à normalidade. Daí a “grande expectativa” do executivo liderado por Daniel Ferreira,
que não esconde também
“algum receio”. Afinal, esta será a primeira festa depois de levantadas as restrições impostas pela pandemia.
“O Bodo das Castanhas
vai realizar-se num formato muito parecido com o
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de 2019”, contou o presidente da Junta de Freguesia, desvendando algumas
alterações ao evento, que
terá também algumas novidades.
A primeira alteração é
nas tasquinhas, que este
ano vão funcionar em regime de self-service, ou seja,
são as pessoas que levantam os petiscos, podendo
depois sentar-se para comer nas mesas dispostas
no recinto. “A ideia é não
haver o movimento habitual de entra e sai das tasquinhas”, explicou.
Na parte da feira também haverá alterações. A
disposição dos feirantes
vai mudar, com vista a “dar

mais destaque às castanhas
e aos frutos secos”, sublinhou Daniel Ferreira, argumentando que sendo um
certame dedicado à castanha, faz todo o sentido “dar
mais relevância aos frutos
secos”.
Já no campo das novidades, destaque para o videomapping na igreja velha,
duas observações astronómicas, os passeios às ruínas
romanas e um workshop
com ‘Os Amigos do Arunca’ subordinado ao tema
‘Plantar água’, que pretende “motivar as pessoas a
cuidar um pouco mais do
nosso rio Arunca”.
Além disso, o Bodo das
Castanhas conta ainda com

a participação de artesãos
de Pombal, que marcam
presença com uma exposição no interior da feira.
Essa é aliás uma das razões
para que a tenda onde decorre o certame seja maior.
A outra razão é obviamente para aumentar a lotação do evento no geral,
contribuindo para “dinamizar um bocadinho mais o
Bodo das Castanhas”. O aumento de espaço vai também beneficiar as actividades de animação, das quais
o autarca destaca o concerto com Rosinha, que garante uma noite de domingo
repleta de boa disposição
e diversão, seguindo-se um
baile de Halloween.

O evento tem igualmente algumas ausências. A
maior é mesmo a Sociedade Filarmónica Vermoilense, que restringe a sua participação a uma actuação
da banda, ficando de fora
das tasquinhas.
De fora do programa está o passeio de carros antigos, que já se realizou no final de Agosto. Mas isso não
impede a participação dos
Clássicos de Vermoil, que
este ano estão a organizar
o passeio de BTT, através
da secção de cicloturismo
que criaram recentemente.
A vontade de voltar à
normalidade incentivou a
Junta de Freguesia a “organizar o Bodo das Castanhas

em contra-relógio”, referiu
Daniel Ferreira, salientando que “o investimento é
bastante maior que há dois
anos”. Este ano, o investimento “ronda os 25 mil euros”, mais 10 mil euros que
em 2019, revelou o presidente da Junta, sublinhando que “no fundo este investimento funciona como
um apoio indirecto às associações da freguesia”, pois
são elas que ficam com as
receitas do certame. “A Junta não tem nenhum retorno financeiro além do valor
pago pelos terrados”, disse,
frisando que “todo o dinheiro é investido para que
as associações retirem algum benefício financeiro”.
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Obra pretende melhorar mobilidade e estacionamento

Junta de Freguesia projecta
requalificação do centro de Vermoil
A Junta de Freguesia pretende requalificar o centro
de Vermoil, com vista a melhorar a acessibilidade, o
estacionamento e a circulação pedonal. A execução
do projecto é da responsabilidade do Município de
Pombal, que já assinou o
contrato de adjudicação
com o gabinete projectista.
“O principal objectivo é
melhorar as condições de
acessibilidade, o estacionamento e a circulação pedonal”, explicou o presidente
da Junta, adiantando que
“o centro de Vermoil também precisa de ser embelezado”.
“Neste momento, os espaços de estacionamento são escassos, principalmente em dias de mais movimento em Vermoil”, como acontece aos domingos
quando se realiza a feira semanal, que “tem cada vez
mais movimento” provocando “algumas dificuldades na circulação do trânsito”, o qual “tem de pas-
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sar no meio da feira, o que
nunca é a melhor solução”,
frisou.
“Actualmente, a feira de
domingo acontece na estrada e não conseguimos
desviar o trânsito pesado”,
daí a urgência em “adaptar
o espaço da feira de forma
a que o trânsito circule em
conformidade”,
afirmou
Daniel Ferreira, reiterando
que o objectivo desta obra
é precisamente “embelezar o centro de Vermoil e
organizar e o espaço público, possibilitando realizar
a feira perto da igreja, mas
de forma mais segura”.
“Obviamente que isso
não se resolve de um dia
para o outro”, até porque
“estamos a falar de praticamente todo o centro de
Vermoil”, constatou o autarca, salientando que “será uma obra de algum valor”, a qual “vai demorar
alguns anos até estar completamente
executada”.
Mas “gostava de apresentar
o projecto à população no

próximo ano” e iniciar as
obras ainda este mandato,
acrescentou.
Paralelamente, a Junta de Freguesia pretende
“criar uma área de reabili-

tação urbana, que possibilite fazer reabilitações com
um valor de investimento
mais baixo”, incentivando
os proprietários a intervir
nos imóveis no centro de

Vermoil e contribuindo para colmatar “uma das grandes lacunas de Vermoil, que
é a falta de habitação”. “Não
existem espaços para alugar em Vermoil, nem nas

várias aldeias da freguesia”, o que “impossibilita a
fixação de pessoas”, disse,
justificando “a tal redução
demográfica que tanto se
fala”.

Gastronomia a cargo de duas associações

Tasquinhas servem
petiscos em vez
dos pratos tradicionais
A gastronomia não vai faltar no Bodo das Castanhas.
As tradicionais tasquinhas
voltam a marcar presença
no secular evento, mas de
forma mais reduzida. Em
vez das habituais quatro associações, as tasquinhas serão dinamizadas por três
colectividades. O Atlético

Clube de Vermoil, a Associação Desportiva de Ranha e a Associação de Amigos e Vizinhos de Matos
da Ranha voltam a marcar
presença. A grande ausente é a Sociedade Filarmónica Vermoilense, que está
em fase de transição de direcção e não têm disponibilidade para participar.
A organização do Bodo
das Castanhas ‘em contra-relógio’ obrigou a algumas mudanças nas tasquinhas. Desta forma, os
tradicionais pratos gastronómicos são substituídos
por petiscos e não há serviço de mesa. Ainda assim,
não faltam iguarias para
degustar.
Chouriça e morcela assada, pica-pau, bifanas,
tortulho e carneiro à moda de Matos da Ranha são
alguns dos petiscos que
farão as delícias de quem
passar por Vermoil entre
esta sexta-feira (29 de Ou-

Trail e BTT
pelos trilhos
de Vermoil
a 6 Novembro
O Atlético Clube de
Vermoil está a organizar um passeio de BTT
e um trail, que acontece 6 de Novembro,
pelas 14h30.
“Este ano não teremos a Dupla Légua,
mas vamos realizar a
um trail e BTT”, com
um percurso de 8,2
quilómetros, anunciou Eugénio Mendes,
salientando que estas
actividades não serão
competitivas, mas
apenas “de convívio e
confraternização”.
No final, em vez da
entrega de prémios,
“teremos uma monumental castanhada”.

tubro) e domingo (dia 31).
Estas iguarias serão servidas na tasquinha da Associação de Amigos e Vizinhos de Matos da Ranha,
que deposita “uma grande
expectativa” nesta edição
do evento. Afinal, falamos
das “primeiras tasquinhas
despois da pandemia”, que
acontecem numa altura em
que as pessoas estão ansiosas por voltar a normalidade, constatou Manuel Morgado, salientando que a associação que dirige “ainda
está parada”, mas a intenção é “retomar a actividade brevemente”, reabrindo
o bar, que “tem estado fechado”.
A outra tasquinha está a
cargo da Associação Desportiva de Ranha, que não
elaborou a ementa antes do

fecho desta edição.
A edição deste ano do Bodo das Castanhas conta ainda com a participação do
Atlético Clube de Vermoil,
que fica responsável pelo
bar, ou seja, tem a exclusividade das castanhas assadas,
da água-pé e do café.
“Sabemos que não terá o
movimento de outros anos,
mas temos a esperança de
que vai correr bem, para
que o Bodo das Castanhas
possa renascer”, disse Eugénio Mendes, apelando à
participação do público,
para “ajudar as colectividades da freguesia, que tanto
precisam”. “Prometemos fazer o melhor para que possam levar de Vermoil o melhor que as suas gentes possuem: o bem receber”, concluiu.

MUNICÍPIO DE POMBAL
Fórum Munícipe

AVISO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizada
a ocupação da via pública e a suspensão provisória do trânsito de
vias municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Bodo das Castanhas 2021
2. Promotor do evento: Junta de Freguesia de Vermoil
3. Local do evento: Vermoil
4. Designação das vias e período de encerramento: Rua Engº.
Guilherme Santos, nos dias 28, 29, 30 e 31 de Outubro e 1 de Novembro, no horário compreendido das 00H00 às 23H59, assim
como, no dia 30 de Outubro de 2021 das 06H00 às 23H00 na Rua
João de Barros, desde o entroncamento com a Rua da Bela Vista
até ao entroncamento com a Rua da Serrada, na Rua Outeiro da
Mata desde a Travessa da Bela Vista até à Rua João de Barros, Rua
da Igreja (até à florista), Largo Padre João Pereira Órfão e Urbanização Fonseca.
5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local das alternativas de circulação rodoviária.
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas
referidas Ruas, ficando a cargo da Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados nas mesmas.
Município de Pombal, 25 de Outubro de 2021.
A Vereadora,
com competência delegada,
(Gina Domingues – Dra.)
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Actividade integrada no Bodo das castanhas

Adeptos do BTT vão invadir
os trilhos de Vermoil
O Passeio de BTT do próximo domingo, dia 31, tem
um sabor especial a castanhas. A iniciativa é da responsabilidade do Grupo
Cicloturismo Vermoil, em
conjunto com a Associação
Clássicos Vermoil, e promete ‘invadir’ os trilhos da
freguesia com mais de três
centenas de participantes
de todas as idades.
Ainda que a integração
da modalidade no programa do Bodo das Castanhas
não seja uma novidade, a
verdade é que esta é a primeira vez que a Associação
Clássicos de Vermoil, presidida por Luís Martins, assume as rédeas de um evento
desta natureza.
“A adesão tem sido grande e excedido as expectativas”, refere o presidente da
direcção, durante uma conversa sobre a associação e
que decorreu dias antes da
realização do passeio, nas
instalações da antiga escola primária da sede de freguesia.
Ao todo, cerca de 40 pessoas (entre elementos da
colectividade e e voluntários) vão colaborar na organização, o que impede
os Clássicos de Vermoil de
participarem noutras vertentes do programa do Bo-

●●Luís Martins, Mário Diogo, Vítor Marques e Milton Duarte

do das Castanhas. “O BTT
vai ser um desafio enorme”, reconhece Luís Martins e, nessa medida, todos
os meios humanos da associação estarão mobilizados
para que nada falhe.
Para abrir portas a uma
participação mais alargada, a colectividade aposta
numa vertente lúdica, sem
qualquer carácter competitivo, e espera, com esta
estratégia, trazer muitas famílias ao evento, assim como despertar o gosto pela
modalidade junto dos mais
novos, como explica Mário
Diogo, um dos elementos
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O FUTURO VEM
DA NOSSA TERRA.
Chegou Terra Futura, a agenda de Inovação para
a Agricultura da próxima década.
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Esta iniciativa defende uma sociedade mais
consciente da sua alimentação e bem-estar, que
protege o planeta e valoriza os seus recursos
naturais. Que aposta numa cadeia de valor
inovadora e competitiva e que não vai deixar
ninguém para trás.
Nos próximos dez anos, vamos fazer crescer a
Agricultura. E entregá-la à próxima geração.
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Saiba mais em: https://www.gpp.pt/index.php/te
rra_futura/terra-futura

do Grupo de Cicloturismo
Vermoil. Para isso, foram
delineados dois percursos:
um com 35km de extensão
e outro com 15km (“Passeio
Pais e Filhos”). “Será BTT
autêntico”, adianta Mário
Diogo, tendo como palco
os “caminhos rurais” da
freguesia.
Para além de aliarem o
desporto à diversão, os participantes vão poder usufruir de reforços alimentares, porco no espeto à chegada e local para banhos. A
sinalização será feita com
fitas e placas que serão recolhidas logo após o encer-

ramento do evento.
O passeio de BTT conta com o apoio da Junta de
Freguesia local e de vários
patrocinadores.
Associação com uma nova dinâmica
A Associação Clássicos
Vermoil atravessa uma nova dinâmica. A colectividade presidida por Luís Martins desde 2017 está agora
organizada em novas secções, independentes, o que
permite “mobilizar mais
gente” e de mais faixas etárias, explica aquele responsável. O objectivo é que ca-

da uma delas promova pelo menos uma iniciativa
por ano.
Para além do Grupo
de Cicloturismo Vermoil
(secção de BTT criada em
2020), coordenado por Mário Diogo, Paulo Gameiro
e Sérgio Ponte, a colectividade conta também com a
secção “Isolavelas”, dedicada aos adeptos das motas
50cc, sob a responsabilidade de Simão Mendes, Manuel Gonçalves e Paulo Jorge. Os carros clássicos são
outra das vertentes, cuja
secção é coordenada por
Vítor Marques, Jorge Mar-

ques e Frederico Pereira.
A estas junta-se o Motoclube Vermoil, secção que tem
como responsáveis Luís
Martins, Milton Duarte e
Hugo Nunes.
Depois do BTT, a colectividade encerra o plano de
actividades previstas para
cada uma destas secções.
Contudo, e ainda antes de
2021 terminar, deverá realizar-se o tradicional almoço
de Natal com os sócios, em
data ainda a definir, e que
tem como objectivo aliar o
convívio à vertente solidária da associação, apoiando
crianças desfavorecidas.

pub:
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Instituição tem sido pioneira em várias respostas sociais

40 anos a (re)escrever a história
de vida de mulheres e crianças
Até ao início de Novembro, há um bolo de aniversário gigante a adornar o
exterior das instalações da creche e jardim-de-infância da Associação de Pais e
Educadores para a Infância (APEPI). A estrutura de grandes dimensões chama a
atenção, de forma simbólica, para os 40 anos de vida da instituição,
comemorados no dia 20 de Outubro, ainda que a celebração esteja longe
de ter sido a ideal, atendendo à importância da data. Teresa Silva gostaria de ter celebrado o 40º aniversário com antigos alunos, mas a sombra
da covid-19 afastou, para já, essa possibilidade. Ainda assim, a instituição
sediada no Largo do Arnado convidou um grupo restrito de personalidades para, em conjunto, soprarem as velas do 40º aniversário. Entre eles
estavam os presidentes da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de
Pombal, Pedro Pimpão e Carla Longo, respectivamente, os novos vereadores, elementos dos órgãos sociais da APEPI e responsáveis de algumas
das valências, a quem Teresa Silva agradeceu a disponibilidade e colaboração ao longo dos anos, assim como a todos os parceiros da instituição.
Luta por uma
sociedade
igualitária
A história da APEPI é muito mais do que a de uma
instituição que, desde a primeira hora, assumiu como
grande missão oferecer respostas sociais que fossem o
arquétipo de uma sociedade mais igualitária. As quatro décadas de vida carregam as histórias de todas
as crianças e mulheres que
passaram pelas diferentes
respostas sociais da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), o que
vai muito além da creche
(institucional e familiar) e
jardim-de-infância. Aqui cabem também as ‘batalhas’
das mulheres grávidas ou
com filhos recém-nascidos,
que encontraram amparo
no Centro de Apoio à Vida “A
Cegonha”, assim como de todas as mulheres que foram à
procura de refúgio na Casa de Abrigo Teresa Morais,
fugidas à violência doméstica. A estes protagonistas somam-se as mais de três centenas de crianças que já foram recebidas no Centro de
Acolhimento Temporário “A
Magia dos Afectos”, retiradas às famílias por decisão
do Tribunal ou da Comissão
de Protecção de Crianças e
Jovens.
Hoje em dia, a IPSS dispõe
de sete respostas sociais e
outros tantos serviços e projectos que visam complementar o trabalho realizado.
Traduzem não apenas a importância da instituição no
contexto local, distrital e até
nacional, mas também o esforço constante para oferecer as melhores soluções para as necessidades sentidas
pela população.
Um caminho que come-

●●No dia em que fez 40 anos, a APEPI juntou alguns convidados no edifício-sede para apagar as velas de aniversário

çou a ser trilhado (e desbravado) em Junho de 1981,
muito por ‘culpa’ de Teresa Silva, a mulher que esteve ligada ao processo desde
a primeira hora e que preside à direcção desde 1988.
Assistente social de formação, Teresa Silva trabalhava nos serviços médico-sociais do Centro de Saúde de
Pombal quando, por força
da profissão, se foi apercebendo das desigualdades sociais que atingiam de forma
particular as mulheres. Das
conversas que mantinha, à
época, com as utentes, percebeu que muitas delas gostariam de trabalhar fora de
casa, numa altura em que o
processo de industrialização
do concelho se intensificava,
“mas não tinham onde deixar os filhos”, conta Teresa
Silva ao nosso jornal.
Com autorização do delegado de saúde, a antiga assistente social realizou então um questionário, junto
das mulheres grávidas que

frequentavam aquela unidade de saúde, e que pudesse
fundamentar a necessidade
de criação de um infantário,
uma vez que na freguesia de
Pombal a única resposta social a este nível era dada pela Casa da Criança (Santa Casa da Misericórdia de Pombal) e apenas no âmbito do
pré-escolar. Fora desta freguesia, apenas a ACUREDE,
na Guia, oferecia as duas
respostas sociais: creche e
jardim-de-infância.
Nesta
missão, contou com a colaboração e apoio de Manuel
Escalhorda, funcionário do
mesmo centro de saúde.
“Cheguei à conclusão que
muitas delas, além da falta
de instrução, queriam começar a trabalhar e não tinham onde deixar os filhos,
por não haver nenhum equipamento”, conta Teresa Silva.
O projecto despertou de
tal forma o interesse que rapidamente é formado um
grupo composto por técni-

cos de vários serviços e cidadãos da comunidade, dispostos a colmatar esta necessidade. A 23 de Junho de
1981, a ideia é apresentada
ao então presidente da Câmara Municipal, Joaquim de
Almeida, tendo aí sido deliberado que deveria ser convocada uma reunião, a 10 de
Julho, aberta à população interessada, e onde seria eleita uma comissão instaladora
que vigorasse até à criação
de uma associação que desse suporte jurídico à ideia. E
assim foi. Ainda no mesmo
ano, mas a 20 de Outubro,
eram registados os estatutos da APEPI – Associação
de Pais e Educadores para a
Infância, “com sede na vila
de Pombal, que tem por fim
contribuir para a promoção da população de Pombal, freguesia de Pombal,
propondo-se como objectivo manter ou realizar as seguintes actividades: creche,
jardim-de-infância e ocupação de tempos livres”, lê-se

na escritura. Da comissão
instaladora faziam parte
Manuel Ferreira Escalhorda, como presidente, e Teresa Silva, como secretária.
O estatuto de IPSS é alcançado em 1982, o mesmo ano em que a comissão
instaladora dá lugar à eleição dos corpos gerentes, na
primeira Assembleia-Geral,
onde Manuel Ferreira Escalhorda é eleito como presidente, Maria Leal Cordeiro
como vice-presidente, Teresa Silva como secretária,
Fernando Cardoso da Silva como tesoureiro e Margarida Faria Ferreira como
vogal. A Assembleia-Geral
é presidida por Armindo
Carolino. Os novos órgãos
mantêm-se em funções durante três anos, o equivalente a um mandato, mas perdem as eleições após este
período, para a lista concorrente, que permanece também apenas um mandato.
Em 1988, Teresa Silva,
que até ali tinha sido secre-

tária na primeira direcção
e, antes disso, na comissão
instaladora, candidata-se à
presidência da direcção e
ganha o escrutínio. “Eu era
a única pessoa, quer na comissão quer na direcção,
com formação na área social”, explica. Hoje em dia,
é difícil falar da APEPI sem
fazer referência àquela que
é o seu rosto mais visível.
Teresa Silva não esconde o
quão “desafiante” tem sido
este percurso e assume que
“envelheci e aprendi com a
APEPI”, satisfeita com o trabalho realizado até à data.
“Tive muito gosto em ajudar a colmatar problemáticas que existiam no concelho e, juntamente com toda
a equipa, a fazer crescer a
instituição”.
Acérrima defensora das
problemáticas da desigualdade entre homens e mulheres, a antiga assistente
social não tem dúvidas de
que “a igualdade de género
e o combate à violência doméstica” têm sido campos
de grandes batalhas da instituição, cujos frutos estão
à vista no crescente alargamento das respostas sociais e dos serviços diferenciados. Mas isso, como faz
questão de frisar ao longo
de toda a conversa, devese não apenas ao trabalho
da direcção, mas a todos os
que integram os diferentes
serviços e ainda à rede de
parceiros da IPSS.
“Como presidente, tenho
a sorte de ter a meu lado
quatro elementos que, comigo, caminham em grande sintonia para alcançarmos a missão da APEPI e o
caminho que sonhámos”.
Integram a actual direcção Nuno Elias (vice-presidente), João Canto (tesoureiro), Cláudia Costa (secretária) e Filomena Longo (vogal).
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Mais vagas para 80 crianças

Listas de espera obrigam
à criação de creche familiar
Desde a década de 80, a
mesma em que é criada a
APEPI, a idade média da mulher para o nascimento do
primeiro filho tem vindo a
aumentar. A crescente emancipação feminina obrigou a
respostas sociais que dwssem suporte a esta nova realidade social, o que explica a
crescente procura dos serviços de apoio à infância.
Com capacidade para
acolher 35 crianças dos três
meses aos três anos, rapidamente a APEPI percebeu
que não conseguia dar resposta, na creche institucional, a todas as famílias. “Apesar das três salas de berçário,
verificava-se
anualmente
uma lacuna muito grande”,
recorda a presidente. Nessa
altura, a direcção toma conhecimento da existência
de uma creche familiar, em
Fátima, e decide conhecer
de perto o projecto, que acaba por inspirar a criação de
um modelo similar em Pombal. A partir de Setembro de
1997, para além dos bebés e
crianças acolhidos no edifí-

cio-sede, a IPSS passa a dispor da creche familiar “Arco-Íris”, com 20 amas e capacidade para receber mais
80 crianças. Depois de terem
sido sujeitas a um rigoroso
processo de selecção, estas
profissionais receberam ainda formação na creche da
instituição.
“Foi muito gratificante apercebermo-nos que,
além de estarmos a resolver
um problema às famílias
em lista de espera, também
demos emprego a 20 mulheres. Graças a isso, muitas
delas conseguiram, depois,
comprar habitação própria”, constata Teresa Silva,
orgulhosa do passo que foi
dado nessa altura.
Com o aparecimento das
creches privadas no concelho e o consequente alargamento da oferta educativa,
a IPSS reduziu o acordo com
a Segurança Social para 10
amas, ainda que actualmente estejam ao serviço apenas
nove. “Temos uma grande
preocupação com a creche
familiar e institucional e com

●●Teresa Silva está ligada à instituição desde a primeira hora

o pré-escolar” e, nessa medida, “procuramos que os projectos sejam em função da
criança e das suas necessidades”, frisa Teresa Silva. Contudo, “defendemos que a participação dos encarregados de

educação no processo educativo é crucial. Têm de estar
em perfeita sintonia com a
instituição”. Por isso, “os educadores estão sempre disponíveis para receber os pais
em hora marcada”.

Respostas Sociais

Serviços/Projetos

Creche Institucional
1981

Departamento de Formação
Permanente
2003

Pré-Escolar
1981

Gabinete de Apoio às Vítimas
de Violência Quebrar o Silêncio
2004

Centro de Acolhimento Temporário
A magia dos Afectos
1981

LS – Loja Social – Compras Felizes
2010

Creche Familiar Arco Íris
1997

Banco de voluntariado Dar as Mãos
2011

Casa de Abrigo Teresa Morais
2001

Projeto Flores com Afectos

Centro de Apoio à Vida
A Cegonha
2006

Projeto Basta e Já!

Centro de Atendimento
Acompanhamento Social
2004

Projeto CLDS 4G
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Ao lado das grandes instituições

Centro de Acolhimento Temporário
“A Magia dos Afectos”

Uma nova casa para
crianças em risco
Implementadas as respostas ao nível de creche e
jardim-de-infância, a APEPI manteve-se atenta à realidade social e às necessidades sentidas. É desse
olhar vigilante que surge,
em 1991, o Centro de Acolhimento Temporário (CAT)“A
Magia dos Afectos”, destinado a acolher crianças até aos
12 anos de idade, retiradas
do ambiente familiar, por
decisão do Tribunal ou da
Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens. Até 2020,
já tinha sido o porto de abrigo de 345 crianças em risco.
Inserido “no âmbito de
um projecto de luta contra a pobreza”, tinha como
um dos objectivos criar um
centro de acolhimento “para crianças privadas de um
ambiente familiar normal”,
conta a presidente da direcção. A inauguração realizouse, simbolicamente, no Dia

da Criança, 1 de Junho, tendo o CAT funcionado, inicialmente, num apartamento
no Bairro Agorreta, no centro da cidade. Contudo, rapidamente os técnicos “perceberam que o espaço não
era adequado para o crescimento harmonioso das
crianças, já que muitas vinham de meios rurais”, explica a mesma responsável.
O ideal seria construir uma
vivenda de raiz e, para isso,
‘bateram à porta’ da Câmara
Municipal que cedeu o terreno para a obra avançar. Na
construção do edifício, preparado para ser a casa de
15 crianças, contaram, também, com o contributo fundamental do Lions Clube de
Pombal – Marquês de Pombal e de algumas empresas
do concelho. “Se não fossem
os Lions e o Município, não
conseguíamos ter aquela casa”, assume Teresa Silva.

Instituição apresentou candidatura
para mais uma resposta social

Centro de
Acolhimento de
Emergência para
vítimas de maus-tratos
Às múltiplas respostas da
APEPI deverá somar-se, em
breve, o Centro de Acolhimento de Emergência para
mulheres vítimas de violência. Um projecto para o qual a
instituição já apresentou candidatura e que, caso venha a
ser aprovado, permitirá acolher na instituição, de forma
temporária, “a qualquer hora do dia ou da noite”, vítimas
de maus tratos. Terá capacidade para oito utentes, que
permanecem 10 dias no centro. Após esse período, “decidem se querem ir para casa

ou se ficam na Casa de Abrigo”, explica a presidente da
direcção, que ressalta o facto de, a nível nacional, existirem poucos centros desta natureza. Para além de ter “um
custo zero” para a instituição,
permitirá “admitir novos técnicos” e será “mais uma resposta” diferenciada.
Contudo, esclarece a mesma responsável, “nós não
queremos apenas criar respostas e serviços. Queremos,
acima de tudo, dar-lhes a
maior qualidade possível, a
todos os níveis”.

A importância das parcerias
“As parcerias, seja no trabalho em equipa, aqui na instituição, ou com outras instituições, são fundamentais para
alcançarmos os objectivos a que nos propomos”, reconhece Teresa Silva, que endereça também um agradecimento a
quem trabalha na instituição. Além disso, “se não fossem as
colaboradoras que, com empenho e preocupação em fazer o
melhor trabalho, nós tambémnão iríamos a lado nenhum”.
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Projectos destinam-se a vítimas de violência e grávidas

Curiosidades
- As actuais instalações da APEPI foram inauguradas em Outubro de 1986 tendo sido o primeiro edifício do país a ser construído de acordo com as normas
da CEE. Até essa data, a instituição funcionou em instalações provisórias.
- Em 2003 entrou em funcionamento do Departamento de Formação Permanente, uma área à qual a
instituição dá especial atenção. “Sem formação, sem
mudança de comportamentos e atitudes não podemos combater a exclusão”, considera a presidente da
IPSS. “Procuramos que os serviços e respostas sociais
da APEPI sejam de qualidade e que colaboradores,
técnicos e encarregados de educação participem activamente nas formações, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados”, acrescenta.
- O Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência
“Quebrar o Silêncio”, criado em 2004, foi o primeiro
do género no país. Começou por funcionar dois dias
por semana, mas actualmente funciona de segunda
a sexta, no Município de Pombal. “Achou-se que havia pessoas que não tinham necessidade de ir para a
Casa de Abrigo, mas que precisavam de outro tipo de
apoios”, explica Teresa Silva. Tem como objectivo informar, encaminhar e dar apoio psicossocial às vítimas de violência.
- A Loja Social – Compras Felizes, inaugurada em
2010, foi a primeira a surgir no distrito de Leiria.
Apoia indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, referenciados pelos serviços de Acção
Social do Município, através da doação de bens de
primeira necessidade. O atendimento é assegurado
por voluntários que integram o Banco de Voluntariado. Funciona às segundas e quintas, no primeiro piso
do Pombal Shopping, numa loja cedida por Anézio
Gonçalves. Até Dezembro de 2018 já tinham sido referenciadas 322 famílias num total de 891 indivíduos.

●●Manuel Escalhorda (o primeiro presidente da direcção) e Conceição Vicente numa das festas de aniversário da APEPI

Casa de Abrigo e Centro
de Apoio à Vida ajudam
mulheres a recomeçar
Foi sob a alçada da APEPI
que nasceu, em 2001, aquela que foi a primeira e continua a ser a única Casa de
Abrigo do distrito de Leiria para mulheres vítimas
de violência doméstica.
Um projecto que permitiu
à IPSS desbravar caminho
numa área que, até ali, dominava pouco as atenções
da sociedade. “Para mim, a
problemática dos maus-tratos e da desigualdade entre homens e mulheres foi
sempre muito desafiante”,
afirma a dirigente, ciente de
que a instituição a que preside deu passos importantes para que assuntos desta
natureza passassem a merecer outra atenção.
A Casa de Abrigo funcionou até 2016 num apartamento até que, nesse ano,
muda para uma vivenda,
construída de raiz pelo Município de Pombal, e passa a
ter a designação de Casa de
Abrigo Teresa Morais, em
homenagem à ex-secretária
de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade.
Na casa, as utentes recebem formação que lhes
permite adquirir competências para regressar à vida activa. “Temos de tentar
mudar mentalidades, darlhes ‘armas’ e condições para enfrentar os desafios fora
da Casa de Abrigo, ou seja,
dar-lhes empoderamento”,
refere Teresa Silva.
Também a pensar nas
mulheres, grávidas e com
filhos recém-nascidos, foi
criado em 2006 o Centro de Apoio à Vida (CAV)
“A Cegonha”. Até Dezem-

Os primeiros sócios
A ideia de criar um equipamento que
desse resposta à necessidade de uma creche e jardim-de-infãncia foi bem acolhida
pela comunidade. Da lista dos primeiros
40 sócios da instituição fazem parte nomes
bem conhecidos, cujo contributo foi fundamental para a concetização do projecto.
1 – Manuel Escalhorda
2 – Maria teresa da Silva
3 – Maria Leal Couto Cordeiro
4 – Fernando Cardoso da Silva
5 – Margarida Maria Ferreira
6 – Artur Manuel Pereira Carreira
7 – Elias Manuel Santos Medenas
8 – Ercília Ribeiro da Silva
9 – Armando Ferreira Escalhorda
10 – Jorge dos Santos Claro
11 – Maria Manuela Pires Ferreira
12 – Manuel Pedrosa dos Santos
13 – Armindo das Neves Matias
14 – José Jorge Gonçalves Araújo
15 – Francisco Joaquim Faro
16 – Maria dos Anjos Mesquita Madeira
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17 – Armindo Lopes Carolino
18 – Maria Isabel Maximiano
19 – Joaquim de Almeida
20 – Manuel Carvalho Pinto dos Santos
21 – Manuel da Mota
22 – Laurinda Rosada Marques
23 – Isabel da Paz de Sá Gonçalves
24 – Aldino Rodrigues Lourenço
25 – Maria de Lurdes Torcato da Graça
26 – Ilda Gaspar Rodrigues
27 – Maria Clélia Seabra Leitão Ferreira
28 – Maria Clara Cantante Martinho
29 – José Almeida Ferreira
30 – Mabília Lourenço
31 – Fernanda Ventura
32 – Teresa Aguiar
33 – Manuel Nunes de Oliveira
34 – Américo Jesus Carvalho
35 – Ana Cristina de Almeida e Silva
36 – Joaquim Eusébio
37 – Porfírio Henriques Malheiro
38 – Maria da Conceição Varela Pinto
39 – Natália Augusta Oliveira
40 – Maria José Moura Fernandes

●●Projecto “Flores com Afectos” ajuda as mulheres a adquirirem competências

bro de 2020 já acolheu 230
utentes, a maioria entre 14 e
17 anos: 74 mães, 48 grávidas
e 108 crianças. Tem capacidade para receber 12 uten-
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tes que ali podem permanecer por um período máximo
de dois anos, durante o qual
adquirem competências a
vários níveis, conducentes a

uma progressiva autonomia
na gestão do seu dia-a-dia.
As mulheres aqui acolhidas
permanecem, em média,
entre seis meses e um ano.
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Evento decorreu no Dia do Enólogo

Dom Baco junta degustação
de vinhos a cozinha de excelência
Foi com casa cheia que o restaurante Dom Baco organizou
a primeira degustação de vinhos, integrada num programa
mais alargado que incluiu jantar, animação musical e uma
exposição de pintura da artista pombalense Lurdes Serrano.
O evento decorreu na sexta-feira passada, dia 22, precisamente no Dia do Enólogo, e
contou com a parceria da gar-

rafeira Trago, da Herdade do
Esporão (cuja enóloga dinamizou uma breve palestra) e da
Prime Drinks. Aos 130 convidados foi servido um requintado
menu, preparado pelo chef do
restaurante, acompanhados de
algumas das melhores colheitas da conceituada marca Esporão, que para a ocasião preparou um Quiz que testou os conhecimentos dos convidados

sobre vinhos e premiou o vencedor do jogo.
O sucesso da iniciativa, resultado do trabalho de toda a equipa do Dom Baco, coordenado
pela gestora de eventos Tânia
Arnaut, abre a porta à possibilidade de organização de mais
programas que aliem os melhores vinhos à cozinha de excelência, revelou Bruno Ferreira,
um dos responsáveis do restau-

rante. Aqui, o objectivo não se
restringe à arte de bem servir,
mas “surpreender” cada cliente, afirma Tânia Arnaut.
O restaurante Dom Baco está localizado junto ao IC2 (Matos da Ranha) e desde o dia 6
de Maio, data em que entrou
em funcionamento, tem sido
ponto de encontro para quem
gosta não dispensa um serviço de qualidade às refeições.

Para além da mestria do chef
de cozinha, o restaurante Dom
Baco tem conquistado a preferência dos clientes pelo profissionalismo e simpatia de toda
a equipa.
Para além da sala de refeições, o restaurante está preparado para receber eventos de
grandes dimensões, tal como
tem acontecido aos fins-de-semana, desde a abertura.

pub:

●●Ana e Tatiana (Tati&Ana), chef Gonçalo Santos, Tânia Arnaut, Ofélia Lopes, José Jordão (garrafeira Trago), Sandra Alves (enóloga), Lurdes Serrano, Fátima Fernandes, Bruno Ferreira
e Anselmo Carvalheiro

●●Paulo Duarte, Sofia Gonçalves, Sidónio Silva, Sílvio Santos

CARTOON POR ANÍBAL CARDONA

●●O evento contou com a presença de 130 convidados

●●Bruno Ferreira e Tânia Arnaut com colaboradores do Dom Baco
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Escola comemorou 30 anos de actividade

ETP Sicó quer aproveitar
apoios do PRR para se modernizar
O director-geral da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó (ETP Sicó) conta com os apoios do Plano
de Recuperação e Resiliência (PRR) para “apetrechar
e modernizar” a instituição
que dirige, preparando-a para a próxima década.
Na cerimónia comemorativa dos 30 anos da ETP Sicó,
que se realizou na tarde do
passado dia 16 de Outubro,
Fernando Inácio Medeiros
desafiou a “olhar para o futuro da formação e ensino
profissional”, que reclama
“por soluções mais claras”
para as quais “não conseguimos encontrar respostas”.

A “incógnita” à volta do
ensino profissional “levanos a temer o futuro”, disse,
advertindo para “as especificidades e constrangimentos”, das quais são exemplo
o “financiamento manifestamente insuficiente”, que
afecta em particular “estes
territórios de baixa densidade”.
Nesse sentido, Fernando Inácio Medeiros mantém “acesa a esperança nos
apoios do PRR”, considerando que estes serão “uma
oportunidade singular para
a nossa escola se poder apetrechar e modernizar para a
próxima década”. Por outro

lado, serão “importantes”
para “consolidar o nosso
pólo de Alvaiázere e, principalmente, o de Penela”, frisou, salientando “a necessidade de falar a uma só voz e
com a mesma força”.
“Todos os dias abraçamos esta vontade incessante de encontrar novas formas de manter a ETP Sicó
bem viva, atractiva, inovadora e actual”, assegurou
aquele dirigente, “orgulhoso da dinâmica” da escola, que “é hoje reconhecida como uma referência na
educação e formação profissional”. “Somos uma escola comprometida com

um ensino de excelência e
uma empresa madura, como provam os resultados
alcançados”, salientou, recordando que a instituição
que dirige tem “entre 300
e 350 alunos em toda a sua
estrutura, distribuídos por
10 cursos profissionais e 18
turmas, sendo 12 na sede
em Avelar e três em cada
um dos pólos”. Além de ser
uma “excelente solução para os jovens que terminam
os estudos no 12.º ano”, a escola ainda “contribui fortemente para a economia local, integrando nos quadros
cerca de 70 colaboradores,
na sua maioria professores

PUB

●●Direcção e professores cantaram os parabéns à escola

e formadores”.
Portanto, “nestes 30 anos
a ETP Sicó tornou-se numa
marca indissociável do seu
território”, disse, reconhecendo o mérito dos “três
visionários” que fundaram
a instituição, mais concretamente os ex-presidentes
das Câmaras de Ansião, Alvaiázere e Penela, respectivamente Fernando Marques, Álvaro Pinto Simões e
Fernando Antunes, os quais
foram homenageados nesta
sessão. À semelhança des-

tes, foi também distinguido
Ilídio Baptista, ex-director da
ETP Sicó durante 23 anos.
A cerimónia do 30.º aniversário ficou ainda marcada pela entrega dos diplomas aos 103 finalistas que
terminaram o seu curso no
ano passado, de certificados
aos 48 adultos que concluíram o processo de RVCC, de
prémios aos alunos do Quadro de Mérito e de lembranças aos colaboradores com
mais de 10, 15, 20, 25 e 30
anos ao serviço na ETP Sicó.
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António Domingues tomou posse para segundo mandato

Presidente quer construir um concelho
moderno, atractivo e com qualidade de vida
O presidente reeleito da
Câmara Municipal de Ansião considera que “há caminho para fazer e projectos a desenvolver” com vista à “melhoria da qualidade
de vida e do desenvolvimento social, cultural e económico do concelho”. Por
isso, “é tempo de arregaçar
as mangas, trabalhar com
afinco, seriedade e honestidade” para construir um
território “que se afirmará
pela inovação, atractividade, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental”.
António José Domingues,
que falava no passado dia
15 de Outubro, após tomar
posse para o seu segundo
mandato, assumiu o “desígnio maior” de “construir um
território mais desenvolvido, mais solidário, mais
justo e mais coeso”, dando
continuidade ao “novo ciclo” e à “nova visão para o
concelho” que iniciou há
quatro anos.
“E como foram difíceis”

●●O Partido Socialista volta a ter maioria na Câmara Municipal de Ansião

os quatros anos do primeiro mandato, admitiu o autarca socialista, recordando a “oposição negacionista, que nunca vislumbrou
nas nossas opções nenhum
mérito e valia para o concelho”. Ainda assim, “procurámos sempre manter o rumo
traçado e trabalhar em prol

da melhoria de vida da população”, disse, constatando que “devemos tê-lo feito bem”, porque “os ansianenses voltaram a confiar
em nós”.
Agora, no início de um
novo mandato, António José Domingues antevê “tempos desafiantes e de oportu-

nidades”, aos quais pretende responder com apoios
do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e do novo
quadro financeiro plurianual.
Para isso, defende a “concretização de uma estratégia consistente de desenvolvimento para o nosso con-

celho”, a que chama de ‘Ansião 2030’. Esta deve incluir
propostas e projectos para
a próxima década, que “surjam articulados” com investimentos privados, que
“desenvolvam fileiras produtivas e sejam qualificantes, constituindo verdadeiras mais-valias para o concelho”.
Perante o auditório municipal cheio, o presidente da autarquia reafirmou
parte das suas bandeiras
eleitorais, como a promessa de desenvolver projectos de apoio à economia e
inovação, promover o empreendedorismo e potenciar infra-estruturas municipais para o acolhimento
de trabalhadores remotos
no concelho.
No que toca ao urbanismo destacou o alargamento
das áreas de reabilitação urbana às aldeias do concelho
com maior potencial turístico, a criação de incentivos
municipais para a reabilita-

ção de edifícios degradados
e a requalificação da Mata
Municipal e da Quinta das
Lagoas.
Na área do ambiente prevê ampliar a ETAR de Ansião ou construir outra nova, apostar na eficiência
energética e executar o Plano Municipal de Adaptação
às Alterações Climáticas.
Já no campo da saúde,
destacou a requalificação
do Centro de Saúde como o
investimento com maior relevância.
De salientar que além de
António José Domingues,
o executivo camarário é
ainda constituído por Jorge Fernandes (PS), Cristina
Bernardino (PS), José Carlos Brás (PS), Célia Freire
(PSD), José Lopes (PSD) e
Pedro Lopes (PSD).
Por sua vez, a mesa da Assembleia Municipal continua a ser presidida por José
Miguel Medeiros (PS), tendo como secretárias Lilibeth
Ferreira e Sónia Freire.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO A CARGO DA NOTÁRIA
MARIA DA GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVARES
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura desta data, lavrada
de folhas 119 a folhas 120 verso do livro de escrituras diversas 184-A, JAIME
LUIZ e cônjugue MARIA DE LURDES FERREIRA MARTINS, casados sob
o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia da Pelariga, concelho de Pombal, onde residem no lugar do Folgado, na Rua Principal nº38,
declaram:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos com exclusão
de outrem, de METADE de um prédio rústico composto por terra de cultura com uma oliveira com a área de seiscentos e setenta metros quadrados
sito no referido lugar de Folgado, dita freguesia da Pelariga, concelho de
Pombal, a confrontar do Norte com José Ferreira, do Sul com Aires Martins,
do Nascente com Joaquim Luís Coimbra e do Poente com Manuel Alfaiate,
inscrito na martiz respectiva sob o artigo 11109 com o valor patrimonial e
atribuído, correspondente à fracção, de CENTO E CINCO EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Pombal sob o número trezentos e noventa e cinco da freguesia da Pelariga, ali inscrita a aquisição desta fracção, como bem próprio, a favor de
ANÍBAL FERREIRA MARTINS casado com Maria de Fátima Vieira Rodrigues Martins, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente que foi
no mencionado lugar de Folgado, pela apresentação número dezanove do
dia cinco de Agosto de mil novecentos e oitenta e oito.-------------------------------------------- Que esta fracção do mencionado imóvel veio à sua posse em dia
que não recordam do mês de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito,
já no estado de casados, por permuta que dela fizeram com o titular inscrito, referido Aníbal Ferreira Martins,-------------------------------------------------------acto este que nunca chegou a ser formalizado,-------------------------------------sendo eles justificantes os donos e legítimos possuidores da restante fracção,
inscrita na referida Conservatória a seu favor pela apresentação número
dois mil seiscentos e noventa e nove do dia catorze de Novembro de
dois mil e dezoito.---------------------------------------------------------------------------------------Que desde aquele mês de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito,
porém, têm possuído a mencionada fracção do referido imóvel em nome
próprio e sobre ela têm exercido todos os actos materiais que caracterizam
a posse, designadamente a defesa e a conservação da propriedade, semeando-a, amanhando-a, plantando e limpando a oliveira, colhendo a azeitona,
roçando o mato, avivando as estremas, dela retirando todos os rendimentos
inerentes à sua natureza e pagando pontualmente as contribuições e impostos por ela devidos, sempre à vista e com o conhecimento de toda a gente,
de uma forma contínua, pacífica, pública e de boa-fé, sem oposição de quem
quer que seja.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios extrajudiciais normais.-----------------------------------------------------------------------------------------------Está conforme.------------------------------------------------------------------------------------------------Ansião, catorze de Outubro de dois mil e vinte e um.-------------------------------------A Notária,
Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Pombal Jornal n.º 217 de 28 Outubro de 2021

MUNICÍPIO DE POMBAL
Divisão de Urbanismo Planeamento e Reabilitação Urbana

Aviso

Nos termos do artigo 77.º e dos n.ºs 2 e 4 do art.º 78.º Dec. Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que
esta Câmara Municipal, emitiu hoje, o aditamento ao alvará de licença
de loteamento n.º 7/90, de 22 de novembro, em nome de Manuel Antunes Rodrigues da Silva e Maria Deolinda Antunes da Silva, o qual incidiu sobre o prédio sito em Águas Férreas, freguesia da Redinha, deste
concelho.
A alteração à licença da operação de loteamento, foi aprovada por
unanimidade, por deliberação desta Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 19 de junho de 2020, respeita ao lote 2, traduzindose no seguinte:
a. Alteração ao uso, passando a prever também comércio e serviços, para além de indústria, como já inicialmente aprovado;
b. Aumento do índice de implantação, de 25%, para 35%,
possibilitando edificar 630,35 m2 de área de implantação,
ao invés dos 450,25 m2 licenciados;
c. Aumento da área de construção, de 900,50 m2 para 1.831,05 m2 e
d. Aumento do número de pisos acima da cota de soleira, passando
de 1 para 2 pisos, mantendo-se a possibilidade de edificar cave, para
estacionamento e sótão, para arrumos.
Da presente proposta de alteração, resultou ainda a necessidade do
requerente ceder ao domínio público municipal, a área de 277,35 m2,
destinada a espaços verdes e de utilização coletiva e a área de 247,64 m2,
destinada a equipamento de utilização coletiva. As referidas cedências
decorreram do aumento da área de construção e foram dispensadas,
na reunião de câmara acima mencionada, mediante o pagamento de
uma compensação em numerário, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 147.º do Regulamento da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de
Pombal, em vigor, conjugado com os artºs 88.º e 89.º do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação.
A alteração efetuada cumpre a 1.ª Revisão do PDM-Pombal, na sua
versão atual e mereceu parecer favorável da Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação Urbana.
Paços do Município, de Pombal, 23 de setembro de 2021
O Vice-Presidente da Câmara,
(Pedro Murtinho - Eng.º)

CONVOCATÓRIA
Nos termos do Artº22, nº 1 dos Estatutos, com remissão para
o Artº34º, do Código Cooperativo, convoco a Assembleia Geral
da CERCIPOM - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Pombal, C.R.L., a reunir em sessão ordinária, na sede da Instituição, sita na Avenida Heróis do Ultramar,
nº108-Pombal, no dia 25 de Novembro de 2021 pelas 17 horas 30
Minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:
1º - Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento
para o ano de 2022;
2º Apresentação e votação do parecer do Conselho Fiscal;
3º “Deliberar sobre a alteração da denominação da cooperativa, de “ CERCIPOM-Cooperativa de Ensino e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Pombal, CRL” para “ CERCIPOM-Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de
Pombal, CRL” e sobre a consequente alteração do nº 1 do artigo
1º dos estatutos”.
4º- Outros Assuntos de interesse para a Instituição;
Se à hora marcada para a reunião não estiverem presentes a
maioria dos Cooperadores com direito a voto, a Assembleia Geral
funcionará uma hora depois, com qualquer número de sócios.
Pombal,04 de Outubro de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
		
( Jorge Marques dos Santos Claro)

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!
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Comemorações estendem-se
até Outubro de 2022

Um ano para
celebrar centenário
do Sporting Clube
de Pombal

●●A colectividade aproveitou o dia de aniversário, dos 99 anos, para
apresentar as ideias para o centenário

O Sporting Clube de
Pombal completou 99
anos, no passado dia 20
de Outubro, e aproveitou
a data para apresentar o
“vasto programa de actividades” que assinala o
centenário do clube, cujas
celebrações se estendem
até Outubro de 2022.
“Não é apenas uma feliz coincidência, mas faz
hoje 99 anos que foi fundado o Sporting Clube de
Pombal”, começou por
dizer o presidente da comissão organizadora do
centenário, que é constituída por “um grupo de
elementos da direcção
e alguns ex-dirigentes e
atletas, representativos
de diferentes gerações e
actividades do clube”.
O centenário terá ainda
uma comissão de honra
constituída por “um conjunto de personalidades e
instituições de âmbito local, regional e nacional”, a
divulgar oportunamente.
Para assinalar a efeméride está a ser preparado
um “vasto programa, que
evocará o seu longo historial desportivo e as personalidades a ele ligadas”,
referiu João Coucelo, destacando algumas actividades que já estão definidas.
A primeira será o jantar
comemorativo do 99.º
aniversário, que acontece
a 6 de Novembro, no restaurante S. Sebastião.
Já para Fevereiro de
2022 está previsto um
colóquio sobre desporto, seguindo-se uma exposição sobre a história
do Sporting de Pombal e
a projecção de um filme
com fotografias, documentos e entrevistas a
ex-atletas e dirigentes, a
realizar em meados do
próximo ano.
Das comemorações fazem ainda parte uma exposição de montras do
Sporting de Pombal, um
torneio de futebol de rua,
uma exposição de rua sobre o clube, um meeting
de atletismo, um trail e
BTT, o Torneio de Fute-

bol do Bodo, o Torneio
do Marquês e o jantar de
encerramento das comemorações, em Outubro
de 2022.
Mas o programa ainda
não está fechado, salientou o também presidente da Assembleia-geral,
adiantando que ainda estão por confirmar algumas iniciativas a realizar
com o apoio da autarquia
e de outras instituições.
Independentemente
disso, “é nosso grande objectivo que as actividades
a desenvolver no âmbito das comemorações
dos 100 anos de vida do
Sporting de Pombal tenham uma intensa e interessada participação da
comunidade, para dignificarmos o longo historial
desportivo e associativo,
que teve o contributo de
várias gerações”.
Afinal, “o Sporting Clube de Pombal é o clube
desportivo mais antigo e
representativo do concelho”, realçou João Coucelo.
A comemoração do
centenário terá “100% de
apoio da Câmara Municipal”, garantiu o presidente da autarquia, que pretende fazer desta celebração “um farol de esperança para que outros clubes
com menos longevidade
queiram chegar aqui”.
Pedro Pimpão destacou igualmente a “história muito rica e única”
do Sporting de Pombal,
que tem contribuído para
“formação, não só desportiva, mas sobretudo cívica
de muitas gerações”, onde
ele se inclui. Daí a importância desta “comemoração extravasar as paredes
da sede e as quatro linhas
dos campos de futebol”.
Também a presidente
da Junta de Freguesia vê
o clube como “uma referência e uma grande escola para a nossa comunidade”. Por isso, é uma
“honra ter um clube com
esta longevidade”, concluiu Carla Longo.

DISTRITAL juNIORES
I DIVISÃO - SÉRIE ‘A’

Pombal venceu em Ansião na Divisão de Honra

Equipa de juvenis
chega aos 13 golos

resultados - 2.ª jornada
Alvaiázere - Meirinhas					
1-5
Santo Amaro - Motor Clube			
0-5
Caseirinhos - Pedroguense			
3-1
Ilha/Sub’21 - C.C Ansião				
2-1*
* resultado que não conta em termos
classificativos

As diferenças nos escalões de formação continuam a ser uma realidade.
Em Ansião, a contar para
a terceira jornada da divisão de honra, os juvenis do
Pombal não tiveram grandes dificuldades para marcar 13 golos, perante um

Ansião sem argumentos para contrariar a qualidade
do opositor. Apesar do Ansião ter uma aposta regular
nos escalões mais jovens,
as diferenças de qualidade
de treino, evidenciam-se
nos jogos. No plano sénior,
o Pombal somou mais um

triunfo, agora em Alqueidão da Serra por 1-0, enquanto as Meirinhas somou
mais um importante triunfo, por 2-1, frente ao rival
Alegre Unido da Bajouca,
na luta pela manutenção na
divisão de honra. Guiense e
Moita do Boi perderam.

DISTRITAL
DIVISÃO DE HONRA

DISTRITAL I divisão
série ‘a’

DISTRITAL juniores
DIVISÃO DE HONRA

resultados - 5.ª jornada
Meirinhas - Alegre Unido			
Alcobaça - Portomosense				
“Os Nazarenos” - Moita do Boi
Vieirense - Alvaiázere					
Bombarralense - Marinhense ‘B’
Marrazes - Guiense					
Mirense - União da Serra				
Alqueidão da Serra - Sp. Pombal

2-1
0-1
2-0
1-0
3-1
4-0
1-0
0-1

			 J
1 Bombarralense5
2 Vieirense
5
3 União da Serra 5
4 Portomosense 5
5 Sp. Pombal
5
6 Marrazes
5
7 ‘Os Nazarenos’ 5
8 Alqueidão Serra5
9 Mirense
5
10 Meirinhas 5
11 Alcobaça
4
12 Marinhense ‘B’5
13 Alvaiázere
5
14 Alegre Unido 5
15 Guiense
5
16 Moita do Boi 4

P
13
13
12
11
10
9
7
7
6
6
5
4
3
3
3
0

V
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

E
1
1
0
2
1
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0

D
0
0
1
0
1
2
2
2
3
3
1
3
4
4
4
4

M/S
11-4
6-2
15-5
10-1
10-5
11-6
7-4
5-5
4-8
5-11
6-4
4-8
3-5
3-7
1-18
1-7

i ELIMINATÓRIA - 07 NOVEMBRO
Marrazes - Motor Clube
Unidos - Peniche ‘B’
Almagreira - Figueiró dos Vinhos
Guiense - Mirense
Sp. Pombal - Moita do Boi
Castanheira de Pera - Vieirense
C.C Ansião - GD Ilha
Beneditense - Alqueidão da Serra
União da Serra - GD Pelariga
Santo Amaro - Caldas S.C
Lisboa e Marinha - Bidoeirense
Alegre Unido - Matamourisquense
Marinhense ‘B’ - Carnide
Meirinhas - Alvaiázere
Alcobaça - ‘Os Nazarenos’
Portomosense - Bombarralense

resultados - 3.ª jornada
Marrazes ‘B’ - Meirinhas				
C.C Ansião - U. Leiria ‘B’				
Alcobaça - Avelarense					
GRAP/Pousos - CCMI					
Alvaiázere - AE Óbidos					
Caldas S.C ‘B’ - Batalha					
Vieirense - Sp. Pombal				

4.ª jornada - 31/10
Meirinhas - Vieirense
U. Leiria ‘B’ - Marrazes ‘B’
Avelarense - C.C Ansião
CCMI - Alcobaça
AE Óbidos - GRAP/Pousos
Batalha - Alvaiázere
Sp. Pombal - Caldas S.C ‘B’
5.ª jornada - 07/11
CC Ansião - CCMI
Alcobaça - AE Óbidos
Alvaiázere - Sp. Pombal
Vieirense - Caldas S.C ‘B’
Marrazes ‘B’ - Avelarense
Meirinhas - U. Leiria ‘B’
GRAP/Pousos - Batalha ‘A’

D
0
0
0
0
1
1
1
0
2
2
2
3
3
3

E
0
1
1
1
1
0
0
0

D M/S
0 6-1
0 10-4
0 5-2
1 7-3
1 4-7
2 1-3
3 1-4
3 0-10

M/S
9-2
15-3
13-3
11-4
6-3
6-7
4-3
10-3
14-7
3-13
3-7
1-8
2-10
1-25

P
9
7
7
4
4
3
0
0

DISTRITAL I divisão
série ‘b’

J
3
3
3
3
3
3
3
3

V
3
2
1
1
1
1
0
0

E
0
0
2
1
1
1
1
0

D M/S
0 9-1
1 9-5
0 5-3
1 7-6
1 8-7
1 1-2
2 3-6
3 2-14

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

4.ª jornada - 31/10
Almagreira - Arcuda
Ilha - Santo Amaro
Motor Clube - Bidoeirense
Matamourisquense - Carnide

resultados - 3.ª jornada
Marrazes - Vieirense 					
2-1
GRAP/Pousos - Beneditense 			
1-2
Alcobaça - União da Serra				
3-3
Caldas S.C ‘B’ - Avelarense adiado 30/10
Marinhense - Batalha					
1-2
C.C Ansião - Sp. Pombal 				
1-13
‘Os Nazarenos’ - União de Leiria ‘B’
0-4
0-2
1-4
2-2
0-7
9-0
0-2
0-2
P
9
7
7
7
6
6
6
5
3
3
1
0
0
0

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

V
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0

D
0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
3

M/S
7-1
9-4
14-3
20-5
14-4
8-4
4-8
6-2
2-2
3-24
3-7
7-15
1-9
1-11

P
9
7
7
6
6
4
4
4
4
3
1
1
0
0

4.ª jornada - 06/11
Beneditense - Marrazes
Avelarense - Alcobaça
Vieirense - ‘Os Nazarenos’
União Leiria ‘B’ - C.C Ansião
União da Serra - GRAP/Pousos
Batalha - Caldas S.C ‘B’
Sp. Pombal - Marinhense

DISTRITAL futebol sete
infantis ‘sub’ 12 - S. ‘a’

1.ª jornada - 06/11
Happyball - AD Pedro Roma
C.C Ansião - Alvaiázere
Red Schhol - Castanheira de Pera

Sub’12 - SÉRIE ‘B’
1.ª jornada - 30/11
Ilha - Santo Amaro
Meirinhas - Costifoot
Caranguejeira - Vieirense

resultados - 3.ª jornada
Beneditense - ‘Os Nazarenos’		
Avelarense - Lisboa e Marinha		
Ilha - Pelariga					
Peniche - Guiense					
Vieirense - GRAP/Pousos				
União da Serra - Alcobaça				
Batalha - Marrazes 					
			 J
1 Peniche
3
2 Alcobaça
3
3 Marrazes
3
4 Batalha
3
5 Pelariga
3
6 Lisboa Marinha3
7 União Serra
3
8 ‘Os Nazarenos’ 3
9 Avelarense
3
10 Vieirense
3
11 Beneditense 3
12 GRAP/Pousos 3
13 Ilha
3
14 Guiense
3

V
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
0
0
0

D
0
0
0
1
1
0
1
1
2
2
1
3
3
3

0-0
0-1
0-2
9-0
3-1
0-5
1-3

M/S
18-1
9-1
8-1
8-3
6-3
4-3
7-6
3-2
5-6
3-6
3-4
1-9
0-13
2-19

P
9
9
9
6
6
5
4
4
3
3
2
0
0
0

D
0
0
1
1
1
1
1

2-4
4-0
11-0

M/S
18-0
10-2
4-9
5-4
0-11
0-3
2-6

P
6
6
3
3
0
0
0

3.ª jornada - 07/11
Alvaiázere ‘B’ - Pedroguense
Happyball - Avelarense ‘B’
Figueiró dos Vinhos - Caseirinhos
Folga - AD Pedro Roma ‘A’

resultados - 2.ª jornada
Caranguejeira - Arcuda				
U. Leiria ‘C’ - Boavista					
CCMI - AD Pedro Roma ‘B’				
Folgou - União da Serra
V
2
1
1
1
0
0
0

E
0
1
0
0
1
0
0

1-5
1-1
6-3

D M/S
0 12-3
0 3-1
0 4-1
1 5-7
0 1-1
1 3-6
2 1-8

P
6
4
3
3
1
0
0

RESULTADOS - 1.ª jornada
Marrazes ‘B’ - C.C Ansião				
Costifoot - Vieirense					
Folgou - Sp. Pombal
V
1
1
0
0
0

2.ª jornada - 30/10
C.C Ansião - Sp. Pombal
Vieirense - Marrazes ‘B’
Folga - Costifoot

E
0
0
0
0
0

D
0
0
1
1
0

* jogo treino

resultados - 2.ª jornada
Guiense - Caseirinhos		
adiado 11/11
Pedroguense - Pelariga				
0-1
GD Ilha ‘A’ - Meirinhas ‘B’				
4-1
Happyball - Fig. Vinhos		
adiado 1/11
Folgou - ARCUDA
			 J
1 Arcuda
1
2 Figueiró Vinhos 1
3 GD Ilha ‘A’
1
4 GD Pelariga
1
5 Caseirinhos
1
6 Pedroguense 2
7 Meirinhas
2
8 Happyball
1
9 GD Guiense
0

V
1
1
1
1
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
1
1
0
0
0

D M/S
0 9-0
0 3-0
0 4-1
0 1-0
0 0-0
1 0-1
2 1-7
1 0-9
0 0-0

P
3
3
3
3
1
1
0
0
0

3.ª jornada - 06/11
Figueiró dos Vinhos - Arcuda
Ilha ‘A’ - Academia Happyball
Caseirinhos - Meirinhas ‘B’
Pelariga - Guiense
Folga - Pedroguense

2-0
1-6
M/S
6-1
2-0
0-2
1-6
0-0

			
1 Meirinhas ‘A’
2 CCMI
3 Santo Amaro
4 SL Marinha
5 Costifoot
6 Garcia
7 Marrazes ‘B’
8 Vieirense ‘B’
9 Ilha ‘B’

J
2
2
1
2
0
0
0
1
2

V
2
1
1
0
0
0
0
0
0

E
0
1
0
1
0
0
0
0
0

D
0
0
0
1
0
0
0
1
2

M/S
23-0
6-0
2-0
0-2
0-0
0-0
0-0
0-12
0-17

P
6
4
3
1
0
0
0
0
0

3.ª jornada - 06/11
Meirinhas ‘A’ - S.L Marinha
Garcia - Ilha ‘B’
CCMI - Santo Amaro
Marrazes ‘B’ - Vieirense ‘B’
Folga - Costifoot

DISTRITAL futebol sete
infantis - SÉRIE ‘a’

			 J
1 Ilha
1
2 Pedro Roma ‘A’ 1
3 Red School
1
4 Almagreira
1
5 Carnide
1
6 Fig. Vinhos
1
7 Arcuda
0

V
1
1
0
0
0
0
0

E
0
0
1
1
0
0
0

D M/S
0 12-3
0 4-2
0 1-1
0 1-1
1 2-4
1 3-12
0 0-0

2-4
1-1
12-3
P
3
3
1
1
0
0
0

2.ª jornada - 30/10
Almagreira - Ilha
Figueiró dos Vinhos - Carnide
AD Pedro Roma ‘A’ - Arcuda
Folga - Red School Pedrogão Grande

INFANTIS - SÉRIE ‘B’

DISTRITAL futebol nove
infantis - SÉRIE ‘a’

J
1
1
1
1
0

3.ª jornada - 06/11
Motor Clube - Alvaiázere
Pedroguense - C.C Ansião
Meirinhas - Caseirinhos
Ilha/Sub’21 - Santo Amaro

P
6
3
3
3
3
0
0

3.ª jornada - 06/11
Arcuda - Figueiró dos Vinhos
Ilha - Red School Pedrogão Grande
Carnide - Almagreira

3.ª jornada - 07/11
Arcuda - União Leiria ‘C’
Boavista - União da Serra
AD Pedro Roma ‘B’ - Caranguejeira
Folga - CCMI

			
1 Vieirense
2 Marrazes ‘B’
3 C.C Ansião
4 Costifoot
5 Sp. Pombal

D M/S
0 6-1
0 7-0
0 5-0
1 3-8
1 2-3
2 1-6
2 0-6

RESULTADOS - 1.ª jornada
Carnide - AD Pedro Roma ‘A’			
Red School - Almagreira				
Ilha - Figueiró dos Vinhos				
Folgou - Arcuda

I DIVISÃO - SÉRIE ‘B’

			 J
1 CCMI
2
2 Boavista
2
3 União Serra
1
4 Arcuda
2
5 U. Leiria ‘C’
1
6 Pedro Roma ‘B’ 1
7 Caranguejeira 2

E
0
0
0
0
0
0
0

resultados - 2.ª jornada
Ilha ‘B’ - Meirinhas ‘A’					
0-11
S.L Marinha - CCMI					
0-0
Costifoot ‘A’ - Marrazes ‘B’
adiado 1/12
Vieirense ‘B’ - Garcia		
adiado 1/12
Folgou - Santo Amaro

resultados - 2.ª jornada
Avelarense ‘B’ - Alvaiázere ‘B’			
Pedroguense - Figueiró Vinhos		
AD Pedro Roma ‘A’ - Happyball		
Folgou - Caseirinhos
E
0
0
0
0
0
0
0

V
2
1
1
1
1
0
0

I DIVISÃO - SÉRIE ‘B’

DISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - SÉRIE ‘A’

V
2
2
1
1
0
0
0

J
2
1
1
2
2
2
2

DISTRITAL juvenis
I DIVISÃO - SÉRIE ‘A’

4.ª jornada - 06/11
Alcobaça - Avelarense
Guiense - Ilha
‘Os Nazarenos’ - União da Serra
Pelariga - Batalha
Marrazes - Vieirense
Lisboa Marinha - Peniche
GRAP/Pousos - Beneditense

			 J
1 Pedro Roma ‘A’ 2
2 Pedroguense 2
3 Alvaiázere ‘B’ 2
4 Avelarense ‘B’ 2
5 Happyball
1
6 Fig. Vinhos
1
7 Caseirinhos
1

DISTRITAL juvenis
DIVISÃO DE HONRA

DISTRITAL iniciados
DIVISÃO DE HONRA

E
0
1
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0

V
3
2
2
1
1
1
0
0

1-0
0-1
6-0
2-2

4.ª jornada - 31/10
Chão de Couce - C.C Ansião
Caseirinhos - Avelarense
Cast.ª Pêra - Figueiró Vinhos
Pelariga - Pedroguense

			
1 Matamourisq.
2 Ilha
3 Carnide
4 Motor Clube
5 Bidoeirense
6 Arcuda
7 Santo Amaro
8 Almagreira

taça disitrital
SÉNIORES

V
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

			 J
1 Avelarense
3
2 Figueiró Vinhos 3
3 Pelariga
3
4 Caseirinhos
3
5 Chão de Couce 3
6 C.C Ansião
3
7 Pedroguense 3
8 Cast.ª Pera
3

resultados - 3.ª jornada
Arcuda - Matamourisquense			
Ilha - Motor Clube					
Bidoeirense - Almagreira				
Santo Amaro - Carnide				

6.ª jornada - 31/10
Portomosense - ‘Os Nazarenos’
Moita do Boi - Bombarralense
Marinhense ‘B’ - Marrazes
Guiense - Alqueidão da Serra
Alvaiázere - Meirinhas
Sp. Pombal - Mirense
União Serra - Vieirense
Alegre Unido - Alcobaça

			 J
1 Batalha
3
2 Alvaiázere
3
3 CCMI
3
4 U. Leiria ‘B’
3
5 Sp. Pombal
2
6 Meirinhas
3
7 Marrazes ‘B’ 3
8 Alcobaça
3
9 Caldas S.C ‘B’ 3
10 GRAP/Pousos 3
11 Avelarense 3
12 Vieirense
3
13 C.C Ansião
3
14 AE Óbidos
3

resultados - 3.ª jornada
Avelarense - C.C Ansião				
Pedroguense - Chão de Couce		
Caseirinhos - Catanheira de Pera
Figueiró Vinhos - Pelariga				

			
1 Meirinhas
2 C.C Ansião
3 Motor Clube
4 Caseirinhos
5 Pedroguense
6 Alvaiázere
7 Santo Amaro

P
3
3
0
0
0

RESULTADOS - 1.ª jornada
AD Pedro Roma ‘B’ - Bidoeirense
Unidos - CCMI					
Santo Amaro - U. Leiria				
Meirinhas - GRAP/Pousos				
			 J
1 Pedro Roma ‘B’ 1
2 União Leiria 1
3 CCMI
1
4 GRAP/Pousos 1
5 Meirinhas
1
6 Unidos
1
7 Santo Amaro 1
8 Bidoeirense 1

V
1
1
1
0
0
0
0
0

E
0
0
0
1
1
0
0
0

D M/S
0 17-1
0 2-0
0 3-2
0 3-3
0 3-3
1 2-3
1 0-2
1 1-17

2.ª jornada - 30/10
CCMI - Meirinhas
Bidoeirense - Unidos
União de Leiria - AD Pedro Roma ‘B’
GRAP/Pousos - Santo Amaro

17-1
2-3
0-2
3-3
P
3
3
3
1
1
0
0
0
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Colectividade mantém a aposta no futsal sénior

Pik-Nik na promoção do Louriçal
pelos pavilhões do distrito
A Associação Recreativa e
de Lazer do Pik-Nik da freguesia do Louriçal mantém a sua
aposta no futsal sénior, na promoção da modalidade e da sua
freguesia pelos diversos pavilhões do distrito.
Para a presente época, a aposta na dupla técnica assenta em
Rui Bernardes e Anselmo Neves,
na tentativa de alcançar os melhores resultados desportivos,
de forma a ocupar os primeiros
lugares da série ‘A’ da zona norte da primeira divisão. O Pombal Jornal apresenta o plantel,

onde estão a faltar, os jogadores,
João Carvalho, que é uma novidade no futsal, dado ter sempre
praticado futebol de onze, sendo o seu último clube, o Almagreira. Ruben Coelho, que teve
uma experiência no futebol de
onze, no Almagreira, mas volta
ao futsal, onde já jogou na Associação do Louriçal, Instituto D.
João V e Núcleo Sportinguistas
de Pombal. João Oliveira e Patrick Carvalho que regressa após
duas épocas de paragem. Um total de 15 atletas que começaram
a época com um desaire em ca-

sa, por 1-2, com o Sismaria, forte
candidato ao primeiro lugar no
grupo. Derrota inesperada nas
Maças D. Maria por 3-1 e finalmente um triunfo em casa, no
passado sábado, por 8-1, frente
ao Regueira de Pontes. Alexandre Pinheiro abriu o activo aos
dois minutos, Cláudio Marques
(26m e 42m), Leandro Nunes
(27m, 38m e 57m), Nicolas Matias (29m) e João Vieira (34m),
marcaram os restantes golos.
Na próxima jornada, dia 6, novo jogo em casa, agora, com o
Caranguejeira, às 19 horas.

●●presidente
●●Tiago Pinheiro

●●director
●●Joel Silva

●●director
●●Luís Dias

●●director
●●Luís Mendes

●●TREINADOR
●●Rui Bernardes

●●TREINADOR ADJUNTO
●●Anselmo Neves

●●GUARDA REDES
●●João Batista “Pinto”
●●D.N - 17/10/1986

●●GUARDA REDES
●●Carlos Carreira
●●D.N - 19/08/1999
●●Ex- Ass. Louriçal

●●Valter Gomes
●●D.N - 18/10/1986

●●Alexandre Pinheiro
●●D.N - 18/09/1998

●●Nicolas Matias
●●D.N - 06/09/1994

●●Cláudio Marques
●●D.N - 23/06/1995

●●João Vieira
●●D.N - 08/05/1995

●●António Cardoso ‘China’
●●D.N - 28/02/2000
●●Ex-Alhadense

●●Leandro Nunes
●●D.N - 02/07/1995

●●Diogo Ferraz
●●D.N - 17/03/1994

●●João Guimarães
●●D.N - 15/02/2001
●●Ex- Alhadense

DISTRITAL FUTSAL
juniores
divisão honra

Núcleo Sportinguistas de Pombal vence derbie no feminino

resultados - 2.ª jornada
Quinta Sobrado - Alvorninha			
PAC Peniche - Ribafria					
GRAP/Pousos - Amarense				
Núcleo Spt. Pombal - Casal Velho
			 J V
1 Amarense
2 2
2 Ribafria
2 2
3 Alvorninha
1 1
4 Casal Velho
2 0
5 PAC Peniche 2 0
6 N. Spt. Pombal 2 0
7 Quinta Sobrado2 0
8 GRAP
1 0

E
0
1
0
2
1
1
0
1

D
0
0
0
0
1
1
2
1

M/S
20-3
13-7
4-3
6-6
6-7
4-5
8-14
1-17

3-4
2-3
1-17
2-2
P
6
6
3
2
1
1
0
0

3.ª jornada - 30/10
GRAP - Quinta Sobrado
Casal Velho - Amarense
Alvorninha - PAC Peniche
Ribafria - Núcleo Spt. Pombal

DISTRITAL FUTSAL
juniores
i DIVISÃO - NORTE

resultados - 2.ª jornada
Ass. Louriçal - Barreiros				
1-4
Silveirinha Grande - Arnal				
4-1
			 J V E D M/S
P
1 Barreiros
1 1 0 0 4-1
3
2 Sant.º Guarda 1 1 0 0 2-1
3
3 Silveirinha
2 1 0 1 5-3
3
4 Ass. Louriçal 2 0 1 1 2-5
1
5 Arnal
2 0 1 1 2-5
1
6 Telheiro
0 0 0 0 0-0
0
3.ª jornada - 30/10
Barreiros - Silveirinha
Santiago da Guarda - Telheiro

GARECUS ainda não perdeu
A formação do GARECUS de Santiais continua
em evidência ao somar o
terceiro jogo sem perder,
na primeira divisão. Na recepção ao recém clube forFUTSAL
nacional III divisão
RESULTADOS 4.ª jornada
Vilaverdense - Covão Lobo		
Núcleo Spt. Pombal - Mata			
Boa Esperança - São João		 		
			 J
1 Boa Esperança 4
2 S. João
4
3 N.Sp. Pombal 4
4 Mata
4
5 Covão Lobo
3
6 Vilaverdense 3

V
4
3
2
2
0
0

E
0
0
0
0
0
0

D
0
1
2
2
3
3

adiado
3-1
5-3

M/S
P
25-10 12
16-9 9
12-13 6
12-7 6
4-16 0
5-19 0

5.ª jornada - 30/10
Mata - Boa Esperança
São João - Vilaverdense
Covão Lobo - N.Spt. Pombal (18.30h)
6.ª jornada - 06/11
Mata - São João
Covão Lobo - Boa Esperança
N.Spt. Pombal - Vilaverdense (19h)

mado, Juventude de Leiria,
a equipa treinada por Eurico Duarte venceu por 3-0.
Jogou com Gonçalo Pedrosa, Bruno Anastácio, Luis
DISTRITAL FUTSAL
i DIVISÃO - NORTE

resultados - 3.ª jornada
Caranguejeira - Telheiro				
Charneca Redinha - Sismaria 		
Pik-Nik - Regueira de Pontes			
Dino Clube - Maçãs D. Maria			
GARECUS - Juventude					
			 J
1 Sismaria
3
2 GARCEUS
3
3 Telheiro
3
4 Juventude
3
5 Maçãs D. Maria 3
6 Pik-Nik
3
7 Caranguejeira 3
8 Dino Clube
3
9 Reg. Pontes
3
10 Charneca Red.3

V
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

E
0
1
1
0
2
1
0
1
1
0

D
0
0
0
1
0
2
2
2
2
3

3-5
1-5
8-1
2-2
3-0

M/S
9-3
13-4
12-7
13-6
6-4
10-6
7-14
5-8
5-13
2-17

4 ª jornada - 6/11
Regueira de Pontes - Dino Clube (5/11)
Maçãs D. Maria - Charneca Red.
Sismaria - GARECUS
Pik-Nik - Caranguejeira
Juventude - Telheiro

P
9
7
7
6
5
3
3
1
1
0

Mendes, Gonçalo Marques
e João Pedro de início, depois, Simão Marto, Marco
Pedrosa, Pedro Monteiro,
Filipe Melo e Marcelo MoDISTRITAL FUTSAL
juvenis
divisão honra

resultados - 2.ª jornada
Ass. Louriçal - Casal Velho 			
Ribafria - Catarinense					
Telheiro - Alvorninha					
Folgou - Núcleo Spt. Pombal
			
1 Telheiro
2 Ribafria
3 N. Spt. Pombal
4 Ass. Louriçal
5 Casal Velho
6 Barreiros
7 Alvorninha
8 Catarinense

J
2
2
1
2
2
0
1
2

V
2
2
1
0
0
0
0
0

E
0
0
0
1
1
0
0
0

D M/S
0 13-1
1 13-3
0 1-0
1 4-5
1 5-7
0 0-0
1 0-6
2 3-17

3.ª jornada - 31/10
Alvorninha - Ribafria (30/10)
Núcleo Spt. Pombal - Telheiro (15h)
Catarinense - Casal Velho
Folga - Ass. Louriçal

co. Começou por beneficiar de um auto-golo, para
Luis Mendes aos 32 e Marco Pedrosa aos 41 minutos
fazerem os golos.

DISTRITAL FUTSAL
feminino
i DIVISÃO - NORTE

DISTRITAL FUTSAL
INICIADOS
divisão honra
4-4
10-2
6-0
P
6
6
3
1
1
0
0
0

resultados - 2.ª jornada
Burinhosa - Condestável				
Ass. Louriçal - Bombarralense
Alvorninha - PAC Peniche 				
Juncalense - Casal Velho				
			 J
1 PAC Peniche 2
2 Burinhosa
2
3 Juncalense
2
4 Bombarralense2
5 Alvorninha
2
6 Condestável 2
7 Casal Velho
2
8 Ass. Louriçal 2

V
2
2
2
1
1
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0

D M/S
0 19-1
0 9-1
0 7-3
1 5-6
1 7-9
2 3-9
2 3-8
2 1-17

3.ª jornada - 30/10
Burinhosa - Ass. Louriçal
Bombarralense - Alvorninha
Casal Velho - Condestável AC
PAC Peniche - Juncalense

No derbie feminino, o
Núcleo Sportinguistas de
Pombal voltou a vencer o
Desportivo da Ilha, na Bajouca, agora, por 7-2.

4-0
1-4
1-6
2-0
P
6
6
6
3
3
0
0
0

resultados - 3.ª jornada
Pocariça - ‘Os Nazarenos’				
Qt.ª Sobrado - C.C Ansião				
Ilha - Núcleo Spt. Pombal			
D. Fuas - Ribafria					
			
1 Pocariça
2 Qta. Sobrado
3 D. Fuas
4 N.Spt.Pombal
5 Ilha
6 ‘Os Nazarenos’
7 Vidais Futsal
8 Ribafria
9 C.C Ansião

J
3
2
3
3
3
2
2
3
3

V
3
2
1
1
1
1
0
0
0

E
0
0
2
1
1
0
1
1
0

D
0
0
0
1
1
1
1
2
3

4-0
7-0
2-7
1-1

M/S
11-3
10-0
10-4
10-6
7-8
1-4
1-4
3-7
1-18

4.ª jornada - 6/11
C.C Ansião - Nda Vidais Futsal
‘Os Nazarenos’ - D. Fuas
Núcleo Spt. Pombal - Quinta Sobrado
Ribafria - Ilha (7/11)
Folga - Pocariça

P
9
6
5
4
4
3
1
1
0
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Novo espaço presta também serviços de saúde e bem-estar

Clínica de fisioterapia “3R”
abriu portas nas Meirinhas
“3R” dá nome a uma nova clínica de fisioterapia,
saúde e bem-estar que
abriu portas, a 7 de Outubro, na Travessa Sul do Covão, nas Meirinhas. A fisioterapeuta Bárbara Gomes,
licenciada em Fisioterapia pela Escola Superior
de Saúde de Leiria, é a responsável por este novo espaço de saúde, que presta
serviços de várias especialidades.
O novo gabinete vem
“colmatar uma lacuna nas
Meirinhas”, que apesar
de “estar bem localizada
e bastante desenvolvida”,
ainda não tinha nenhum
espaço que prestasse estes
serviços, contou ao PomPUB

bal Jornal Bárbara Gomes,
que já tem alguma experiência na prestação de
serviços de fisioterapia, os
quais exerce na Guia e no
Louriçal.
Agora na “3R” propõe
alargar o leque de serviços, contando para isso
com vários profissionais
de algumas especialidades. Assim, nas Meirinhas,
os utentes terão disponíveis serviços de fisioterapia, consultas de medicina
geral e familiar, pilates clínico (sessões individuais
e em grupo), treino funcional e ioga terapêutico
(ambos em sessões individuais), consultas na área
da saúde da mulher e fisio-

terapia na pediatria.
“APOSTAR MUITO
MAIS NA PARTE
PREVENTIVA...”
Embora estas especialidades sejam mais procuradas aquando da recuperação de lesões, Bárbara Gomes prefere “apostar
muito mais na parte preventiva, porque é aí que
deve estar o foco da fisioterapia e da saúde a nível
geral”. Mas, para isso, sabe que é preciso mudar
alguns hábitos e mentalidades, alertando as pessoas para a “necessidade
de prevenção da futura lesão”. E isso faz-se com “estratégias, uma das quais,
a prescrição de exercício
especializado e individualizado, direccionado para
a condição de cada pessoa”.
É precisamente esse trabalho que propõe fazer na
“3R”. Numa primeira consulta, será “sempre feita
uma avaliação com base
no historial clínico recente e passado em conjunto
com instrumentos de medida adaptadas para a população portuguesa, mediante a condição da pessoa”, e é a partir dessa avaPUB

●●A fisioterapeuta Bárbara Gomes, licenciada em Fisioterapia pela Escola Superior de Saúde de Leiria, é a
responsável por este novo espaço de saúde, que presta serviços de várias especialidades

liação que é delineado o
tratamento. Não obstante,
a fisioterapeuta aconselha
as pessoas a serem mais

PROFESSOR SIDI

GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO
Faço e desfaço, tai como, casamento, divórcio retorno imediato do seu
amado, reparação rápida das pessoas juntas, inveja maus-olhados, justiça e injustiças, assombrações, demónios, casos mais desesperados, sorte nos jogos, exames, concursos, impotência sexual, etc.
resultado a 100% em apenas 7 dias
Consulte-nos pessoalmente, ou à distância.
Facilidades de pagamento ou pagamento depois do resultado.
Se quiser uma vida nova contacte-me o mais rápido possível.
O prof. SIDI lê a sorte e faz previsão do futuro.
Consulta todos os dias em Leiria e Pombal

Marcações
965 205 183

activas. E isso não passa
obrigatoriamente por ir
ao ginásio ou fazer exercícios específicos. Pode
simplesmente passar por
fazer caminhadas e dedicar um bocadinho do dia
a fazer alguns exercícios
adequados aos gostos de
cada um.
“A alimentação saudável e a prática regular de
exercício físico são a prevenção mais eficaz para qualquer tipo de lesão”, sublinha a fisioterapeuta, reconhecendo que
também “há alterações
degenerativas inerentes
ao processo de envelhecimento, que não podemos travar, mas podemos

impedir que evolua com
tanta agressividade com
exercício terapêutico e
com estratégias para saber lidar com a dor”.
De referir que a clínica
“3R” está aberta ao público às segundas e sextasfeiras das 9h30 às 13h00,
às terças e quintas-feiras das 11h00 às 20h00
e aos sábados apenas para urgências, das 15h00
às 17h00. As consultas e
sessões individuais realizam-se por marcação,
enquanto que as sessões
de pilates clínico em grupo realizam-se às terças e
quintas-feiras, das 18h00
às 19h00, com vagas limitadas.

PUB

Aberto das 09h00 às 19.30h
Novas instalações
Junto à Rotunda
dos Bombeiros

236 027 632 | 962 787 119

25 a 31 OUTUBRO
torres
Av.ª Her. Ultramar
Tel: 236 212 487

01 a 07 NOVEMBRO
VILHENA
Rua do Louriçal
Tel: 236 212 067

08 a 14 NOVEMBRO
PAIVA
Largo do Cardal
Tel: 236 212 013
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OFERTA DE EMPREGO - ANSIÃO
Empresa de infraestruturas procura:

MUNICÍPIO DE POMBAL
SECÇÃO DE CEMITÉRIOS

Com ou sem experiência

EDITAL
TRÂNSITO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora do Pelouro do Trânsito da Câmara Municipal de Pombal, por delegação do Senhor
Presidente, torna público, que por ocasião do Dia de Todos os
Santos, o trânsito na Rua Encosta do Castelo (sentido ascendente)
estará condicionado no próximo dia 31 de Outubro e 1 de Novembro de 2021, entre as 7H00 e as 19H00.
Neste horário o trânsito nesta Rua far-se-á apenas no sentido
Rua do Castelo – Rua de Ansião (sentido descendente).
O acesso ao Cemitério Municipal de Pombal far-se-á pela Rua
Dr. António José Teixeira e Rua do Castelo.
Por ser verdade se publica este e outros de igual teor que serão
afixados nos lugares do estilo.
Paços do Concelho, 26 de Outubro de 2021
A Vereadora,
com competência delegada,
(Gina Domingues – Dra.)
CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 18/10/2021, exarada a folhas 80, do Livro de Notas para Escrituras
Diversas número 45, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º
11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como outorgantes: Maria Olinda Ferreira Morgado, NIF 203.330.064, e marido Arlindo Ferreira Gomes, NIF 181.995.808, casados sob o regime da comunhão
geral, naturais da freguesia de Abiul, do concelho de Pombal, onde habitualmente residem na Rua D. João, nº 227, lugar de Campodónio, declararam
com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, terra de semeadura com oliveira, mato e carvalhos, com a área de 2590
m2, sito em Quinta do Vale Rodrigo, freguesia de Abiul, concelho de Pombal,
a confrontar do norte com António Lopes Pinto, do sul e do nascente com
caminho e do poente com Manuel Lopes Morgado, inscrito na matriz sob
o artigo 13684, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que o referido prédio veio à posse deles justificantes, por doação meramente verbal feita por volta do ano de 1972, por Manuel Ferreira Morgado
e mulher Josefina Ferreira, residentes que foram no lugar de Campodónio,
Abiul, Pombal, pais e sogros dos justificantes; Que após a referida doação, de
facto, passaram a possuir o aludido prédio em nome próprio, limpando-o,
cultivando-o, plantando árvores e colhendo os frutos, 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; Que esta posse assim exercida
ao longo de mais de 48 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua.
Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram o mencionado
prédio para seu património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser
possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 18 de Outubro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Sílvia Lopes Ferreira, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/1

Pombal Jornal n.º 217 de 28 Outubro de 2021

PROF. drame

Não há vida sem problemas

Não há vida sem problemas

A felicidade ao seu alcance. Não perca tempo

Astrólogo Vidente Médium Poderoso
Tem o sucesso onde os outros falham
Não sofra mais na sua vida. Encontre já a solução rápida para o
seu problema. Começou a hora de encontrar a solição positiva e
pôr fim a tudo o que o/a preocupe na vida, o Prof. Drame reconhecido como um dos melhores na sua área, pelo mundo inteiro.
Ajude a resolver todos os problemas, mesmo os mais difíceis.
Consulte-me e comprove.
Se o seu/sua companheiro/a te deixou
ou te quiser deixar, venha ter comigo.
ele/ela volta na mesma semana
MUDE JÁ A SUA VIDA

sucesso
em situações de

AMOR: Unir e afastar, negócios
e trabalho, inveja e mau olhado,
sorte ao jogo e pacto da riqueza,
impotência sexual, saúde e vícios,
fenómenos estranhos e frigidez,
doenças espirituais e insucesso

NÃO DESANIME NÃO FIQUE NA
SOMBRA,TRABALHO DISCRETO,
SÉRIO, RÁPIDO E GARANTIDO
A 100% EM 7 DIAS
CONTACTE-ME E VOLTE
A SORRIR DEFINITIVAMENTE
PAGAMENTO DEPOIS
DO RESULTADO DEFINITIVO
EM PORTUGUÊS E FRANCÊS

LIGUE JÁ: 912537475

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

Aceito idoso/idosa para
cuidar.
Cont.: 964 896 247

ARRENDA-SE Quarto p/
estudante, em Lisboa, com
serviço de Internet e próximo
de vários meios de transporte
(estação do Metro e Carris).
Cont: 961 432 844

Ref.ª A - Eng.ª(o) Civil ou Ambiente
Ref.ª B - Preparadora(o) de Obra ou Medidora(o)
Orçamentista
Ref.ª C - Técnico de Robot CCTV
Ref.ª D - Encarregados / Chefes de Equipa
Ref.ª E - Pedreiros
Ref.ª F - Serventes

Arrenda-se vivenda T3
c/ garagem, na localidade do
Escoural (freguesia de Pombal),
a 1,5km da cidade. Disponível a
partir de Outubro.
Cont.: 965 614 188

Local Trabalho: Zona Industrial do Camporês
- Ansião

Arrenda-se ou VENDE-SE
vivenda T3 NOVA, na localidade de Escoural (3km da
cidade). Cont.: 965 246 363

Envie CV para: recrutamento@gmail.com
Telf: 236 621 044

QUARTO COM
WC PRIVATIVO, internet, todo
mobilado, centro
da cidade. Cont.: 964 003 023

ARRENDA-SE apartamento T3, na Urbanização D. Inês (Travessa
D. Leonor), 2º dto., com
boa exposição solar.
Cont.: 914 233 332
ARRENDA-SE loja c/100m²,
ideal para pastelaria ou
restaurante, mas igualmente
adequada a outros ramos.
Localizada junto ao centro de
saúde de Pombal, c/facilidades
de estacionamento próximas.
Cont.: 932 049 830

EMPRESA localizada
NA CIDADE
DE POMBAL
PRECISA DE
colaborador com
conhecimentos de electrónica para instalação de
sistemas de segurança
Cont: 236244152

C ON V Í V IO
1ª VEZ,
BELA
MORENA,
mamas 48, o.
natural, guloso.
Adoro uma
boa língua. Beijoqueira. Atrás
adoro. Sem pressas.
Cont.: 910 273 044

Senhor pretende senhora,
dos 60 aos 65 anos, para futuro
relacionamento.
Cont.: 910 743 811
SENHOR procura senhora viúva ou divorciada, de preferência emigrante ou ex-emigrante,
dos 60 aos 70 anos, com carta
de condução, livre de todos os
encargos que esteja disposta
a viver comigo para fazer vida
a dois. Tenho casa própria e
carro, sou do distrito de Leiria,
sou sério, justo, correcto e
educado.
Cont.: 933 205 715
HOMEM solteiro, físico agradável, deseja conhecer senhora.
Cont.: 925 712 853

DIRECTORA: Manuela Frias ( TE-971)
pombaljornal@gmail.com
REDACÇÃO:
Carina Gonçalves (CP - 6599-A)
Paulo Jesus (CP 3997-A)
Manuela Frias (TE - 971)
tiragem mensal: 6 000 exemplares
O Estatuto Editorial do Pombal Jornal
está disponível em www.pombaljornal.pt

www.pombaljornal.pt

VENDE-SE PEUGEOT 206
Premium, de 2003, a gasolina,
caixa de velocidades automática e óptimo estado de
conservação. 89.000km.
VENDE-SE BMW 225 xe,
híbrido, a gasolina, de 2018, c/
24.000kms, semi-novo.
Cont.: 934 845 296
Vende-se moto 125cc, do
ano 2009, c/ poucos kms, em
bom estado. Preço: 1200 euros.
Cont.: 918 402 634
VENDE-SE
Vinho do lavrador a 8€ / 5L
- Feno enfardado a 3€ / fardo
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 20€/ 5L
Cont: 965 510 507
VENDE-SE
vinho tinto
ao garrafão,
directamente do produtor.
Cont.: 910 205 404
VENDE-SE
MATRAQUILHOS
NOVOS.
Valor 200 euros
Cont.: 911 975 237

Precisa-se de torneiro
mecânico, serralheiro
e aprendiz Zona de
Meirinhas/Pombal
Cont.: 236 948 637
918 723 050

Precisa-se senhora
para realizar
TRABALHOS
DOMÉSTICOS em habitação na Mata Mourisca.
Tempo inteiro e com contrato de trabalho. Disponibiliza-se alojamento, caso
seja necessário. Com carta
de condução. Cont.: 236 951
632 | 914 237 342
LAR OTÍLIA LOURENÇO
EM ABIÚL (POMBAL) está
a contratar Ajudante de Acção Directa. Experiência em
trabalhar com idosos, habilitações lterarárias 9º ano ou
superior, carta de condução
B, B1. Pessoa responsável
que goste de trabalhar em
equipa. Entrada imediata!
Cont.: Luísa Conceição			
		
236920800
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CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 21/10/2021, exarada a folhas 99, do Livro de Notas para Escrituras
Diversas número 45, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse,
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como
outorgantes: Narciso Rodrigues Jorge, NIF 136.911.560, e mulher Maria de
Fátima Gonçalves Nunes Jorge, NIF 166.061.239, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais, respectivamente, das freguesias de São
Simão de Litém e Espite, concelhos de Pombal e Vila Nova de Ourém, com
residência habitual na Rua Cova de Loira, nº 4, lugar de Carvalhal, São Simão
de Litém, União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, Pombal, declararam com exclusão de outrém, são donos e
legítimos possuidores dos seguintes bens, todos sitos na freguesia – União
de freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze,
concelho de Pombal: Um: Prédio rústico, terra de cultura com oliveiras, com
a área de 720 m2, sito em Carvalhal, a confrontar do norte com Carminda
de Jesus dos Santos e Simão, do sul com Albino de Abreu, do nascente com
Rosária de Jesus Benzinho e do poente com vala de rega, inscrito na matriz
sob o artigo 19.697, que proveio do artigo 5742, da freguesia de São Simão
de Litém (extinta); Dois: 1/4 parte do prédio rústico, terra de cultura com
tanchas, eira e mato, com a área total de 1830 m2, sito em Carvalhal, a confrontar, no todo, do norte com ribeiro, do sul com Albino de Abreu, do nascente com Manuel Francisco e do poente com Carminda de Jesus dos Santos
e Simão, inscrito na matriz sob o artigo 19.688, que proveio do artigo 5739,
da freguesia de São Simão de Litém (extinta); e, Três: 1/2 do prédio rústico,
terra de cultura com oliveiras e árvore de fruto, com a área total de 2530 m2,
sito em Várzea, a confrontar, no todo, do norte com Albino de Abreu, do sul
com Júlio Fernandes, do nascente com vala de rega e do poente com Rio
Vergado, inscrito na matriz sob o artigo 19.373, que proveio do artigo 5631,
da freguesia de São Simão de Litém (extinta); Que, os aludidos prédios não
se encontram descritos na Conservatória do Registo Predial de Pombal;
Que são compossuidores dos prédios identificados sob a verba nº 2, Adelino
Gameiro casado sob o regime da comunhão geral com Carminda Gameiro,
residente na Rua da Loira, Carvalhal, São Simão de Litém, Pombal, e a herança de Manuel Francisco Oliveira, viúvo, residente no lugar de Carvalhal, São
Simão de Litém, Pombal, e sob a verba nº 3, Carminda de Jesus dos Santos,
casada, residente em Carvalhal, São Simão de Litém, Pombal; Que as referidas verbas vieram à posse deles justificantes, já casados, por compra meramente verbal feita por volta do ano de 1995, a Fernando dos Santos e mulher
Laurinda Antunes dos Santos, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua do Comércio, nº 22, Caranguejeira, Leiria; Que após a referida
compra, de facto, passaram a possuir e a compossuir os aludidos prédios em
nome próprio, limpando-os, cultivando-os, plantando árvores e colhendo
os frutos, posse que sempre foi exercida por eles de forma a considerarem
tais verbas como suas, sem interrupção, intromissão ou oposição de quem
quer que fosse, à vista de toda a gente dos lugares e de outros circunvizinhos,
sempre na convicção de exercerem um direito próprio sobre coisa própria;
Que esta posse e composse assim exercida ao longo de mais de 25 anos, se
deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor título,
eles justificantes adquiriram as mencionadas verbas para seu património,
por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios
extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 21 de Outubro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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AGRADECIMENTO
Anabela
Conceição
N: 12/05/1971
F: 01/10/2021
Residente em França
Natural Pousadas das Vedras
Seus pais, irmão, cunhados e sobrinhos vem por este
meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a
todas as pessoas que os apoiaram, assistiram e acompanharam neste momento de grande dor, Bem hajam,
muito obrigado.
PUB

CARTÓRIO NOTARIAL DA GUARDA
___________CERTIFICO que, por escritura de 25 de Outubro de 2021, exarada a
fls. 19 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número 468 - P, da
Notária Paula Maria Lemos da Costa, com Cartório na Guarda, LAURA CRISTINA DUARTE MARQUES e marido FRANCISCO JOSÉ SOARES FUGAS, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela de Angola e ele de
França e residentes no Largo Bernardo Pereira de Carvalho, número três, em
Buarcos, na Figueira da Foz, pelo qual a outorgante mulher se declarou dona
e legítima possuidora do seguinte imóvel:____________________________________________
_____________Metade indivisa do PRÉDIO URBANO, constituído por casa de habitação de rés-do-chão e primeiro andar, com a superfície coberta de cento
e três vírgula cinquenta metros quadrados, sito na Redinha, Rua Bernardino
Marques, número sete, na freguesia de Redinha, concelho de Pombal, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 50, com o valor patrimonial actual e de
IMT correspondente à fracção de 9.915,00 euros, descrito na competente
Conservatória do Registo Predial sob o número oito mil seiscentos e vinte e
três, da mesma freguesia de Redinha, esta sem qualquer inscrição no Registo
Predial, encontrando-se a restante metade indivisa registada a favor da Leiritechswiss - Technical Solutions, Unipessoal, Lda pela apresentação quatro mil
duzentos e setenta e seis de sete de Outubro de dois mil e vinte e um.___________
_____________Que possui este bem em nome próprio, convicta de que lhe pertence, há mais de vinte anos, por o ter adquirido, no estado de solteira, maior,
pelo ano de mil novecentos e noventa e cinco, (tendo posteriormente casado sob o regime da comunhão de adquiridos com António Abílio Veríssimo,
posteriormente dele divorciado), por doação verbal feita por Maria Augusta Da Silva Cruz Marques, também conhecida por Maria Augusta Marques,
viúva, residente nesta cidade da Guarda e desde então e ininterruptamente
o ocupam, fazendo as obras de conservação necessárias, posse quesempre
exerceu, com conhecimento e à vista de toda a gente, sem oposição de quem
quer que seja, sendo, por isso uma posse pacífica, contínua, pública e de boa
fé, pelo que o adquiriu por usucapião, não tendo todavia, dado o modo de
aquisição, documentos que lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade.
Guarda 25 de Outubro de 2021
A notária em substituição, Paula Maria Lemos da Costa
Pombal Jornal n.º 217 de 28 Outubro de 2021

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

AGRADECIMENTO
Mónica Isabel
das Neves
N: 12/03/1982
F: 06/10/2021
Caeira - Pombal
Sua Mãe Senhora Maria Lucinda das Neves e Restantes
familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta
forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO
Maria Rosa
Ferreira
N: 27/01/1929
F: 12/10/2021
Vale Cavadinha
Suas Filhas Senhoras Idalina Ferreira Gonçalves e Lúcia
da Conceição Ferreira Gonçalves Francisco, Seu Genro,
Seus Netos, Seus Bisnetos e Restantes familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta forma o seu
falecimento. A sua família agradece desde já a todas as
pessoas das suas relações e amizade que se dignaram a
prestar a sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO
José
Ferreira
N: 09/05/1931
F: 16/10/2021
Meirinhas
Seus Filhos Senhores Manuel da Conceição Ferreira, Fernando da Conceição Ferreira, António Manuel Ferreira
e Abílio Manuel Ferreira, Suas Noras, Netos, Bisnetos e
restantes familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda
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Funerária Mário Alves
Pombal

Contactos:

236 212 666 | 919 356 700
AGRADECIMENTO
Celeste de Jesus
Domingues da Silva
N: 02/04/1940
F: 20/10/2021
Lameiros - Vila Cã
Seu Marido senhor Avelino da Silva, Suas Filhas senhoras
Zélia Maria Domingues Silva e Cidália Domingues Silva
Rodrigues, Seu Filho Senhor José António Domingues
Silva, Sua Nora, Seus Genros, Seus Netos, Seus Bisnetos
e Restantes familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO

Ana Maria
de Oliveira Abade
55 anos
F: 22/10/2021
Faleceu em França
Natural dos Barros da Paz

Seus filhos, netos, irmãos, sobrinhos e demais família
vem por este meio na impossibilidade de agradecer
pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram neste momento de dor e que assistiram e acompanharam
ao funeral da sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Russo, Lda

Serviço funerário
AGRADECIMENTO
Joaquina
Ferreira
N: 04/01/1929
F: 18/10/2021
Castelo - Vila Câ
Seu Filho Manuel Ferreira, Sua Nora, Seus Netos e Restantes familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

Av.ª Heróis do Ultramar n.º 12
Pombal

AGRADECIMENTO
Artur Cordeiro
Lopes Cardoso
N: 28/03/1948
F: 11/10/2021
Carregueiro
Sua Esposa Senhora Cremilde de Jesus Martins, Sua Filha
Senhora Lígia Maria Martins Cardoso, Seu Filho Senhor
Nelson Martins Cordeiro, Seus Netos e Restantes familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta
forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO
Manuel
Gonçalves
77 anos
F: 19/10/2021
Aldeia dos Redondos
Sua esposa, seus filhos, genro, nora, netos, bisneta e
demais família vem por este meio na impossibilidade
de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os
apoiaram neste momento de dor e que assistiram e
acompanharam ao funeral de seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Russo, Lda

AGRADECIMENTO
Maria de Jesus
Cordeiro
85 anos
F: 13/10/2021
Reguengo - Almagreira
Seus filhos, noras, netos, bisnetos, e demais família vem
por este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram, assistiram e acompanharam neste momento de grande dor,
Bem hajam, muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Russo, Lda

AGRADECIMENTO
Rogério Matias de
Azevedo
61 anos
F: 13/10/2021
Almagreira
Sua família vem por este meio na impossibilidade de
agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os
apoiaram neste momento de dor e que assistiram e
acompanharam ao funeral de seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Russo, Lda

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

Funerária, Flores e Artesananto, Lda.
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

Pombal

ASSINATURAS
236 023 075

pombaljornal@gmail.com

www.pombaljornal.pt

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

Rua Prof. Gonçalves Figueira, 7

Tel: 236 216 782
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Protesto prolonga-se até 12 de Novembro

Carteiros cumprem greve
parcial por falta de trabalhadores
Os trabalhadores dos CTT
de Pombal e Ansião iniciam esta quarta-feira (27 de Outubro)
uma greve parcial com duração
de 15 dias em protesto contra a
falta de trabalhadores, que coloca em causa a qualidade do serviço.
Os carteiros de Pombal e Ansião vão realizar “uma greve parcial de duas horas diárias”, entre
27 de Outubro e 12 de Novembro, disse ao nosso jornal a dirigente do Sindicato Nacional dos
Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), adiantando que “estes trabalhadores
irão concentrar-se, das 8h30 às
9h30, em frente a Estação de
Correios de Pombal” nos dias de
greve.

A não integração de pessoal
nos quadros, o recurso a empresas de trabalho temporário e a
não substituição de trabalhadores que terminam o vínculo com
os CTT são alguns dos factores
que contribuem para a falta de
trabalhadores e, consecutivamente, para os atrasos na entrega de cartas e encomendas.
Ora, a falta de respostas às
queixas atrás mencionadas motivou os trabalhadores do centro de distribuição de Pombal/
Ansião a endurecer as formas
de luta pela exigência de “mais
carteiros” e melhores condições
de trabalho, com vista a garantir “mais qualidade de serviço”
e mostrar “mais respeito pelos
trabalhadores e populações em
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geral”, disse Dina Serrenho, salientando que irão ser distribuídos “documentos à população a
informar da real situação da distribuição nestes concelhos”.
“Os Correios têm descurado
um pouco as suas obrigações para com a população”, considera
a dirigente, frisando, em declarações ao jornal Serras de Ansião, que “a distribuição e atendimento” são um “serviço público”.
A falta de trabalhadores é uma
realidade tanto em Pombal como em Ansião, onde o problema se agravou com a transferência do centro de distribuição para Pombal. Afinal, a deslocação
para Pombal ao início e final do
dia ‘rouba’ tempo à distribuição,

07/10/2021

18:08

contribuindo para acumular
correio e reduzindo a passagem
dos carteiros nalgumas zonas de
ambos os concelhos, que só têm
distribuição um dia por semana.
“A empresa está a defraudar
a população ao não cumprir os
prazos”, acusa Dina Serrenho,
lembrando que são os carteiros que “dão a cara” e sentem “a
frustração das pessoas, que não
recebem atempadamente as cartas da água, luz, consultas, exames médicos, etc”.
Esta situação “custa-nos muito
e, psicologicamente, deita-nos
abaixo”, sublinha a dirigente,
convicta de que “o poder autárquico tem de se começar a mexer, na defesa dos seus munícipes e dos seus fregueses”.

Conferência
sobre futuro do
envelhecimento
O agora ex-presidente da
Câmara de Pombal, Diogo
Mateus, destacou alguns projectos municipais em matéria
de acção social como bons
exemplos para fazer face aos
desafios da terceira idade. O
então ainda autarca falava, no
passado dia 13 de Outubro, na
conferência promovida pela
União das Misericórdias Portuguesas, que analisou e debateu o estudo sobre “Envelhecimento: respostas seniores
do futuro”. Na altura, Diogo
Mateus realçou o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido
pelas Comissões Sociais de
Freguesia ou Inter-freguesias,
cujas técnicas desempenham
um trabalho de proximidade,
assegurando respostas sociais
e a resolução dos problemas
concretos dos cidadãos e das
famílias de forma mais rápida
e eficaz.
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Descobre uma nova paixão.

É ótimo ter alguma coisa na vida que nos faça sentir confiantes. O Novo SEAT Arona foi redesenhado exatamente
para isso; para permitir que corras atrás da tua próxima paixão e te deixes levar por ela. A evolução do design é nítida
logo à primeira vista, com o novo para-choques dianteiro e os faróis Full LED. Os recursos de conectividade como o
painel digital 10,25” e o sistema Full Link, foram aprimorados para que nunca fiques sem inspiração para perseguires
o que amas. Aceita o desafio e deixa-te levar pelo Novo SEAT Arona, o SUV compacto para grandes missões.

LEIRIBÉRIA - Grupo AMCONFRARIA

LEIRIA - Rua dos Camponeses - Vale Sepal - Zona Industrial - Tel.: 244 850 520
CALDAS DA RAINHA – Estrada Nacional 8 – Km93, 94, Lugar do Lavradio – Tornada - Tel.: 262 509 414
COIMBRA - Rua do Gineto - Ribeira de Eiras - Tel.: 239 853 740
leiriberia.com – acompanhe-nos em
@leiriberia_seat_cupra

Consumos (lts/100km): 5,2 – 6,6. Emissões CO2 (g/km): 101 – 150. Deixa-te levar.

Arona
Novo SEAT

seat.pt/NovoArona
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POMBAL
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30 E 31 OUTUBRO

DO VALOR DO

IVA

OFERTA

em talão(1)

(1)
Dias 30 e 31 de outubro de 2021, o Bricomarché de Pombal, oferece o valor do IVA em talão de compra (FS), exceto em artigos não passíveis de venda abaixo do preço de custo, devidamente identificados na loja.
Talão a descontar de 1 a 14 de novembro de 2021 nesta loja, em compras de valor igual ou superior ao valor do talão de compra (FS). Consulte o regulamento na loja.
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SALAMANDRA A PELLETS
Potência: 6 kW | Rendimento: 90% | 88x48x51,5 cm
Ø Saída de fumos: 80 mm | Peso: 60 kg | Cor: preto
Itm: 62146890
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PAVIMENTO FLUTUANTE 8 MM

1203,5x191,7x8 mm
Embalagem: 2,307 m2 - 16,13¤
Cor: carvalho | Itm: 62183237

A+

DE 28 OUTUBRO A 14 NOVEMBRO DE 2021

APROVEITE JÁ!

*Quantidades limitadas ao stock disponível nas lojas aderentes.

Bricomarché de Pombal - Quinta da Várzea - 3100-927 Pombal • Telefone: 236 200 330 • Email: bricopombal@gmail.com
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