Cliente 11397810

OUTLET

Especial Natal, aproveite as promoções!

DE04762015RL/CCMN

2ª a Sáb. 11h30 às 19h
Visite-nos na Z.I. da Barosa

ANO 9, Número 220 | QUINZENAL | QUINTA-FEIRA, 16 DEZEMBRO 2021 | 1 EURO (IVA 6% incluído)

DIRECTORA MANUELA FRIAS | E-MAIL POMBALJORNAL@GMAIL.COM | TELEF: 236023075 | 911975237

Falta de médico encerra
extensão de Albergaria

6 Janeiro
20 Janeiro

A insuficiência de recursos humanos está a provocar o caos nas extensões de saúde da região de Alitém. O pólo de São Simão de Litém fechou há
cinco anos e não voltará a abrir. Os cuidados de saúde estão concentrados em Santiago de Litém, onde há apenas uma médica ao serviço. Página 3
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EDITORIAL

Dia do Pijama assinalado com acção a favor da APEPI

Crianças da escola
da Machada vestem
pijamas solidários

Manuela Frias
directora

Renovar a esperança
A edição que trazemos à luz do dia reflecte, em
muitas das suas páginas, o espírito natalício que
Dezembro transporta. Nada de novo naquela que
é, para muitos, a melhor página do calendário,
por tudo aquilo que nela se inscreve, não fosse
esta pandemia que teima em continuar a limitar
muitos dos nossos passos. O Natal do inolvidável
2020 ficou irremediavelmente manchado por
este vírus, com as páginas do jornal de há um ano
a reflectirem uma realidade que em nada se coaduna com aquilo que ansiamos para estes dias.
Desde então, aprendemos não só a viver com
tudo isto, mas depositámos também boa parte
da esperança de dias melhores na vacina, pelo
menos a grande maioria de nós.
A pandemia não foi embora, mas os números
deste ano, ainda que acima do desejado, estão
longe do quadro negro do ano passado. E essa
realidade é visível nas inúmeras iniciativas que
preenchem esta edição. Não podemos baixar a
guarda, mas é preciso continuar a fazer acontecer, com o sentido de responsabilidade que
se impõe a cada um de nós. Para dar espaço
ao retomar das dinâmicas que, por estes dias,
pulverizam de normalidade possível este território, muitas delas associativas, preparámos uma
edição alargada onde desafiámos, também, três
presidentes de Câmara a deixarem sugestões para
a mesa da Consoada.
Até ao final do ano, haveremos de viver entorpecidos neste clima de festividades, onde a
família tem lugar central. Da equipa do Pombal
Jornal, deixamos votos sinceros de Festas Felizes
a todos os nossos leitores na expectativa de, em
2022, continuarem a depositar em nós a confiança necessária para fazermos um jornalismo de
proximidade.
Reencontramo-nos a 6 de Janeiro!
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●●Algumas das crianças que participaram na iniciativa. Na foto, a turma B

A Escola Básica da Machada, na freguesia da Pelariga,
associou-se ao Dia Nacional
do Pijama com uma acção
realizada no dia 22 de Novembro e que contou com
a colaboração dos pais dos
alunos. A efeméride, integrada na Missão Pijama, um
projecto criado pela Mundos de Vida, “tem como objectivo a defesa do direito de
todas as crianças crescerem

no seio de uma família, especialmente as que, por diversas razões, estão separadas das suas famílias biológicas”, explicam as docentes
da escola. E foi partindo deste mote que a EB da Machada dinamizou um conjunto
de actividades didácticas e
lúdicas e recebeu também,
nesse dia, a visita da directora de serviços da Associação de Pais e Educadores

para a Infância (APEPI), Sofia Seabra, que respondeu
“às imensas e inquietantes questões que os nossos
alunos tinham para colocar acerca das crianças que
são acolhidas por este tipo
de Instituições”. Com recurso a uma “linguagem clara e
transparente”, a técnica da
APEPI explicou o funcionamento de todo o processo
relacionado com o acolhi-

mento de crianças em situação de risco, depois de
serem retiradas às famílias.
Sofia Seabra adiantou também que, que muitas instituições, escolas e IPSS comemoram o Dia Nacional
do Pijama, associando a data a acções solidárias a favor
de instituições locais, dando como exemplo a própria
APEPI, onde os meninos
realizaram uma campanha
de angariação de alimentos para animais, entregue
à Ajudanimal. No caso da
EB da Machada, a comunidade educativa dinamizou
uma acção solidária intitulada “Machada veste-se de
Pijama”, com vista à recolha
de roupas, bens alimentares e de higiene e brinquedos, destinados ao Centro
de Acolhimento Temporário da APEPI. A estreita articulação entre a escola e os
pais foi realçada por uma
das representantes de pais,
Marta Neves, para quem a
iniciativa é “uma forma de
prolongamento do nosso
abraço enquanto pais, educadores e cidadãos”. Marta Neves salientou ainda
que esta foi uma iniciativa que “muito nos honrou
realizar”, não apenas, não
apenas por ter como protagonistas “crianças vivendo situações adversas” mas
também pelo facto de, “enquanto famílias, poderem
partilhar um pouco do seu
amor, carinho, empatia e
solidariedade, através da
entrega de bens”.
E foi assim que, “empijamados” a rigor, os alunos,
pais, encarregados de educação e toda a equipa da EB
da Machada contribuíram,
“numa forte adesão à campanha, para que o Natal das
crianças da APEPI possa ser
ainda mais quente, doce,
sorridente e positivo”, destacam as docentes.
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Espectáculos e diversões até 26 de Dezembro

‘Natal em Pombal’ abre as portas
da cidade a um mundo encantado
Espectáculos culturais, pista de gelo, carrosséis, mercadinho e comboio turístico. A cidade de Pombal apresenta uma mão
cheia de sugestões para pequenos e graúdos viverem a magia do Natal. Câmara vai investir mais de 230 mil euros.
Carina Gonçalves
A cidade de Pombal
transformou-se num mundo encantado do Natal para crianças e adultos. As
luzes e as decorações próprias da época conduzem
as pessoas para um espaço do imaginário, onde não
faltam actividades culturais e diversões.
Até 26 de Dezembro,
miúdos e graúdos são surpreendidos com espectáculos para todos os gostos,
a pista de gelo, os carrosséis, o bosque encantado,
a casa do Pai Natal, o photopoint, baloiços, mercadinho de Natal e as viagens
no comboio turístico, que
transportam os passageiros pelas ruas da cidade.
Estes são alguns dos pontos de visita obrigatórios,
que levarão as pessoas a
viajar num universo mágico, onde não faltam as re-
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nas, trenós, duendes, o presépio e, claro, a presença
do Pai Natal.
O programa do ‘Natal em
Pombal’, cujas actividades
se centram, essencialmente, no Largo da Biblioteca
Municipal e no Cardal, foi
pensado e idealizado para
proporcionar momentos
de muita diversão para toda a família.
“O bosque encantado
tem sido o espaço que as
pessoas mais têm apreciado, porque transporta
os visitantes para um sítio
mágico e para um imaginário que se enquadra com a
época natalícia”, realça o
presidente da Câmara Municipal.
Pedro Pimpão destaca
ainda a “adesão dos pombalenses” ao programa,
que arrancou no início do
mês, evidenciando que “a
marca distintiva deste Natal é a forma como as pes-

a Associação de Artesãos.

●●Vereadora e presidente da Câmara na abertura do programa

soas aderiram e se sentem
valorizadas, porque perceberam que a terra onde vivem também lhes consegue proporcionar momentos especiais como este”.
De referir que o ‘Natal

em Pombal’, cujo investimento rondou os 233 mil
euros, é uma organização da Câmara Municipal,
Adilpom e PMUGest, em
parceria com a Associação
Comercial e de Serviços e

EVOLUÇÃO
DA PANDEMIA
OBRIGOU A
REDUZIR PROGRAMA
O “Natal em Pombal” tem
atraído muitos visitantes à cidade, os quais poderiam usufruir de muitas outras actividades não fosse a evolução
pandémica.
“A evolução epidemiológica fez-nos ponderar outras iniciativas que tínhamos
preparado, nomeadamente
uma festa de passagem de
ano, algumas dinâmicas na
zona histórica e mais programação cultural”, salientou o autarca, sublinhando que as actividades que
fazem parte do programa
“são as propostas que conseguimos garantir salvaguardando as regras de saúde pública”. De acordo com
a vereadora Gina Domingues, “foram cancelados os

insufláveis e outras iniciativas mais viradas para as
crianças, que estavam previstas acontecer na Praça
Marquês de Pombal”.
Cancelada foi também
“uma festa de passagem
de ano, que estava prevista
realizar na tenda instalada
no Jardim do Cardal”, bem
como “algumas iniciativas
de rua e uma Christmas
Run”, adiantou a responsável pelo pelouro da Cultura, alegando que estas são
“actividades que juntavam
muitas pessoas”.
Assim, atendendo à evolução epidemiológica, “privilegiámos a programação
cultural itinerante e as actividades que permitem o
cumprimento das regras de
saúde pública”, nomeadamente “lugares marcados e
lotação reduzida na tenda”,
onde se exige a apresentação do certificado de vacinação.
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Documentos previsionais para 2022 aprovados por maioria

Orçamento municipal aponta
caminhos para desenvolvimento
estratégico do concelho
Carina Gonçalves
A Câmara Municipal de
Pombal aprovou, no passado dia 10 de Dezembro,
por maioria, o orçamento
para o próximo ano, no valor de 53,4 milhões de euros. O presidente da autarquia diz que “2022 vai ser
um ano de projectos” para
preparar os caminhos para o desenvolvimento do
concelho. O orçamento e
o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) não convenceram a oposição, que
considera os documentos
“pouco ambiciosos”.
“Este é um orçamento de
futuro, com rigor, prudente e responsável”, que será “a semente de uma nova
ambição”, sublinhou Pedro
Pimpão,
argumentando
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que o documento, que foi
“preparado em tempo recorde”, é a “base de um ciclo de desenvolvimento estratégico com novas ideias,
projectos e abordagens”.
Nesse sentido, “o documento antecipa e prepara
a abordagem ao Portugal
2030 com um conjunto de
prioridades definidas no
orçamento”, que será “reforçado de acordo com a nossa capacidade de execução
e os financiamentos comunitários disponíveis para as
diversas matérias”, “nomeadamente na componente
económica”, onde se prevê
requalificar, ampliar e criar
zonas industriais.
Por outro lado, o autarca entende que este é “um
orçamento de futuro, que
responde aos problemas

do presente”. Prova disso
é que “está prevista, no primeiro semestre de 2022, a
requalificação da rede viária na entrada da cidade de
Pombal, desde a rotunda
da 999 até à fonte luminosa”. Além disso, “iniciaremos a requalificação faseada da Zona Industrial da
Formiga, num projecto global previsto de 3,5 milhões
de euros”, adiantou.
Pedro Pimpão considera ainda o documento “responsável”, uma vez que
“respeita os compromissos
assumidos pelo Município
de Pombal” e “investe nas
condições básicas”. Afinal,
“o saneamento básico vai
ocupar uma fatia considerável do orçamento”, estando previsto um investimento de “mais de seis

milhões de euros no alargamento e melhoria das
redes de saneamento básico em várias freguesias do
concelho”.
Por outro lado, trata-se
de um “documento agregador que inclui mais de 90%
das propostas” da oposição e integra “os contributos de todas as juntas de
freguesia”. Todavia, não foi
por isso que a oposição votou favoravelmente.
“Não consigo descortinar aqui um caminho estruturado para o desenvolvimento económico”, justificou Odete Alves, sublinhando que é fundamental
“priorizar o desenvolvimento económico”.
A vereadora socialista assinalou também o facto do
orçamento para 2022 “es-

tar comprometido em 70%
com obras que transitam
do mandato anterior”. Ainda assim, regista “de forma
positiva a integração de algumas propostas do PS”, as
quais “eram comuns nos
nossos programas eleitorais”.
Por sua vez, Luís Simões
considera que “este orçamento e PPI é pouco ambicioso para os próximos
anos”, uma vez que “o investimento em obras é
muito residual” e “a maior
parte dos investimentos
estão previstos para o final
do mandato”.
De salientar que os documentos previsionais serão
agora submetidos à Assembleia Municipal, que reúne
no próximo dia 20 de Dezembro.

Pombal investe
298 mil euros
em redes
de água
no concelho
O Município de Pombal vai investir perto
de 298 mil euros na
construção, beneficiação e reparação
de redes de água no
concelho de Pombal.
Com um prazo de
execução de 540
dias, a obra prevê a
reparação de roturas,
aplicação e substituição de válvulas
de seccionamento,
execução de ramais e
pequenas ampliações
da rede de abastecimento público de
água no concelho de
Pombal.
A adjudicação da empreitada à empresa
Segmento Provável,
com sede no concelho de Ansião, foi
aprovada na última
reunião de executivo, realizada a 10 de
Dezembro.
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Linha ferroviária vai passar pelo concelho

Para treino dos militares

Pombal quer paragem do
comboio de alta velocidade
O executivo da Câmara
Municipal de Pombal defende que a futura ligação
ferroviária de alta velocidade, entre o Carregado e
o Porto, prevista no Plano
Nacional de Investimentos
(PNI) 2030, inclua uma paragem no concelho. Nesse
sentido, o presidente da autarquia, Pedro Pimpão, sugeriu tomar de “uma posição pela defesa da construção de uma paragem em
Pombal”.
A Infraestruturas de Portugal (IP) já apresentou o
projecto da linha ferroviária de alta velocidade à Câmara Municipal de Pombal
numa reunião online, informou o vereador Pedro
Navega, na última reunião
camarária, realizada a 10
de Dezembro.
“O projecto será desenvolvido por fases”, contou
o responsável pelo pelouro
das Obras Públicas e Particulares, evidenciando que
a primeira parte contempla o troço entre o Porto
e Soure e, só depois, estão

●●Este projecto faz parte do Plano Nacional Investimentos 2030

previstas as obras em território pombalense, as quais
se estendem até ao Carregado.
O comboio de alta velocidade “terá somente paragens em Carregado, Leiria,
Coimbra, Aveiro e Porto”,
afirmou Pedro Navega, alegando que, de acordo com
a IP, “é inviável uma paragem em Pombal devido às
distâncias, ou seja, a proximidade a Leiria e Coimbra
inviabiliza uma paragem
no concelho”.
Neste sentido, os passageiros terão de se deslocar
até Coimbra, na Linha do
Norte, “para entrar na li-

nha de alta velocidade para norte, enquanto que para sul não teremos ligação
directa a não ser no Carregado”. “No entanto, a IP
garantiu-nos que todos os
serviços da linha do Norte
serão mantidos ou reforçados”.
Por outro lado, “todos os
comboios que consigam
garantir a alta velocidade
poderão sair da linha do
Norte para a nova linha”,
adiantou.
“Obviamente que manifestámos as nossas preocupações quanto a esta situação [de impossibilidade
de haver uma paragem em

Pombal], mas pareceu-nos
que este era um processo
praticamente fechado”, esclareceu ainda o autarca.
A mesma preocupação
é partilhada pela vereadora Odete Alves. “Preocupame o facto de não termos
uma paragem em Pombal
e termos de nos deslocar
até Coimbra para apanhar
a linha de alta velocidade”, disse a socialista, defendendo que “é completamente inaceitável ter uma
linha de alta velocidade
que passa pelo concelho,
mas não temos uma paragem”.
Assim, o presidente da
autarquia propôs à Câmara
Municipal “tomar uma posição pela defesa da construção de uma paragem em
Pombal, com base naquilo
que também é a estratégia
para a ferrovia”.
De referir que a IP vai
agora “enviar o estudo prévio para o nosso território
para acertar o traçado da
linha de alta velocidade”,
concluiu Pedro Navega.

GNR com entradas
gratuitas nas piscinas
municipais
A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai poder utilizar as Piscinas Municipais
de Pombal de forma gratuita. A deliberação foi tomada na reunião camarária de
2 de Dezembro.
A Câmara Municipal de
Pombal aprovou o pedido
da GNR para utilização gratuita das Piscinas Munici-

pais, no período da manhã,
para treino dos seus militares.
Para o presidente da autarquia, Pedro Pimpão, “esta é mais uma boa colaboração institucional”, permitindo à GNR a utilização das
piscinas a título gratuito,
“num período em que estas
não têm ocupação”.

João Santos também integra a lista

Paulo Mota Pinto
encabeça lista
do PSD por Leiria
O presidente da Assembleia Municipal de Pombal,
Paulo Mota Pinto, vai ser o
cabeça-de-lista do PSD pelo círculo eleitoral de Leiria nas eleições legislativas
de 30 de Janeiro, anunciou
o partido. João Antunes dos
Santos também integra a lista. Paulo Mota Pinto tem 55
anos, é natural de Coimbra

e residente em Lisboa, sendo filho do anterior primeiro-ministro Carlos Mota Pinto, natural de Pombal.
Além de Paulo Mota Pinto, que foi indicado pelo
presidente do partido, Rui
Rio, também João Antunes
dos Santos faz parte da lista
do PSD por Leiria, concorrendo em oitavo lugar.
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COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES

Ao serviço dos clientes
há mais de 40 anos.
A gerência desta empresa
deseja aos seus prezados amigos e clientes,
mesmo aos que ainda não são:
Um Santo Natal e um ótimo 2022.
Com muita Luz, Saúde, Paz e Amor.
Festas felizes…
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Até ao prazo limite previsto para Abril de 2022

Município volta a adiar
transferência de
competências na acção social
O Município de Pombal
ainda não vai assumir as
competências na área da
acção social este ano. A decisão foi aprovada, na reunião de executivo de 2 de
Dezembro, com os votos
favoráveis da maioria PSD
e a abstenção dos vereadores do PS.
A Câmara Municipal deliberou adiar até ao prazo limite obrigatório a transferência de competências na
área da acção social, adiando para Abril de 2022 a as-

sunção definitiva das respectivas competências.
“Independentemente daquilo que venha a ser o entendimento da Comunidade
Intermunicipal da Região de
Leiria (CIMRL)”, o Município de Pombal “não pretende exercer as competências
previstas neste diploma do
decorrer do ano 2021”, refere a proposta aprovada pela
maioria PSD. Todavia, compromete-se a “avançar desde já com a adopção de diligências, com vista a pos-

sibilitar a cabal assunção
das respectivas competências a partir de 1 de Abril
de 2022”, tanto que a autarquia já reuniu com o subdirector distrital da Segurança Social para “definir os
mecanismos e o calendário de articulação interna
dos serviços”, esclareceu
o presidente do município,
Pedro Pimpão.
Os vereadores do PS entendem que “foi um erro
a Câmara não ter, a certa
altura, aceite este tipo de

competências e ainda ter
deixado para o final”, uma
vez que “vamos começar
agora do zero”, ou seja, “em
desvantagem em relação a
alguns municípios que já
têm estas competências”,
argumentou Odete Alves.
Por outro lado, a socialista
não percebe este adiamento “de sensivelmente um
mês”, na medida em que “o
ano está a acabar” e “podia
ter sido dado aqui um passo em frente nestas matérias”.

Plenário decorre este sábado, pelas 18h00

Pombal cria Núcleo Territorial
da Iniciativa Liberal
Decorre este sábado, dia
18, pelas 18h00, o plenário
fundador do Núcleo Territorial de Pombal da Iniciativa
Liberal, o primeiro do distrito a autonomizar-se, seguido
de um jantar no restaurante “O Regalo”. Durante o plenário, será eleito o grupo de
coordenação local do núcleo,
havendo apenas uma lista
concorrente, encabeçada por
Nuno Carrasqueira, que nas
PUB

eleições autárquicas foi também o candidato à Câmara
Municipal de Pombal. As actividades contarão com a participação de Catarina Maia,
membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal.
Numa nota enviada à imprensa, Nuno Carrasqueira
considera que “a criação do
Núcleo é um passo importante para a implementação do
partido no concelho e para

a divulgação das ideias liberais”, lembrando que “os primeiros membros da Iniciativa Liberal no concelho entraram há cerca de um ano”.
Desde então, “preparámos
uma candidatura autárquica, da qual muito nos orgulhamos, elegemos o primeiro
autarca e conseguimos agora
oficializar o núcleo, que nos
dará autonomia para fazer
um trabalho ainda mais efec-

tivo e de proximidade”.
O Grupo de Coordenação
Local será ainda composto
por Liliana Gomes (vice-coordenadora), Cristiana Areia
(secretária), Tiago Mota (tesoureiro), Gonçalo Neves (vogal) e Diogo Pereira (suplente). Já a mesa do plenário do
núcleo será presidida por
Ricardo Santos e secretariada por Carlos Alexandre
Ferreira.

●● HIC ET NUNC

Incompetência
A primeira vez que escrevi um artigo de opinião
com cariz político foi para o Pombal Jornal, edição de
16/08/2019. Sob o título “A Escolinha da Aldeia”, aludia
à valorização da escola da aldeia em detrimento da
escola citadina e urbana, bem como à minha decisão de deixar a cidade de Lisboa e regressar à Aldeia
dos meus antepassados. Foi pelas escolas que vim e
infelizmente foi com as escolas e com aqueles que as
gerem que me desiludi e iniciei a participação ativa na
política.
Em Vila Cã existia uma oferta de estabelecimentos
escolares apelativa para as famílias, Creche com vagas,
Jardim de Infância com espaço de recreio exterior
ímpar e Escola Básica que a meu ver precisava de
reabilitação. Soube afinal que havia a intenção de se
construir um Centro Escolar e que em 2011 já havia
sido adquirido pela Junta de Freguesia, liderada pelo
PSD, um terreno num investimento de 40.000€; terreno este que permanece indiviso! A reabilitação foi
assim tardando, a degradação agravando e o descontentamento sobretudo dos alunos em 2017, ano em que
percebi o real problema e me indignei com a passividade dos encarregados de educação e com a incompetência dos políticos.
Sob o lema de que se pretendia igualar a oferta
escolar no concelho e por uma questão de justiça
entre as freguesias, construíram-se centros escolares,
encerrando-se escolas básicas e jardins de infância. O
Centro Escolar de Vila Cã, num investimento exclusivamente municipal, foi orçamentado em 1.370.000€ +
IVA. Uma obra com custos avultados e sem perspetiva
de financiamento, envolta em polémica. Felizmente,
o litígio sobre a titularidade do terreno onde era para
ser construído o polidesportivo acabou no passado
dia 29. O CDS-PP foi o primeiro Partido Político a pedir
esclarecimentos e a sensibilizar a Junta de Freguesia e
a Câmara Municipal; consultámos o processo da obra,
fomos várias vezes ao local e escutámos o testemunho
de vários moradores. Defendemos os interesses dos
cidadãos, tomando partido, correndo o risco de não
se confirmar que afinal tínhamos razão. O CDS-PP
pauta-se por Princípios, que defendem acima de tudo
o superior interesse das pessoas. E estas pessoas foram
vítimas de políticos incompetentes; não só viram o seu
património ameaçado, como foram afetados psicologicamente e a sua integridade física posta em causa.
Mas o Município reconheceu a titularidade do terreno
ao cidadão que a reclamava; a fotografia aérea de 2015,
que surge como um elemento crucial na decisão, já
faria parte do processo... porquê a dificuldade para se
verificar o que era tão óbvio? Porquê iniciar-se uma
obra sem primeiro se esclarecer? Sem dúvida que, com
o anterior Executivo, a situação iria arrastar-se ainda
mais…
Acresce que a Câmara já tem em vista um terreno
contíguo ao Centro Escolar para construir o polidesportivo e vai iniciar diligências para a aquisição. Outro
terreno? Quando há um terreno adquirido desde 2011
junto à antiga Escola Básica… Quando já há um polidesportivo em Vila Cã, numa envolvente subvalorizada
e a precisar de manutenção junto ao antigo Jardim de
Infância e que pode servir a comunidade para além da
educativa!
Termino recomendando a leitura do Plano Estratégico Educativo Municipal 2021-2025, aprovado na última
Assembleia Municipal antes das mais recentes eleições.
Os seguintes pontos fracos assinalados no documento
merecem reflexão profunda: “existência de infraestruturas educativas sem espaços verdes e poucas atividades ao ar livre e de contato com a natureza; persistência de assimetrias significativas entre as diferentes
freguesias” …
Quiçá, não se tratará apenas de incompetência… Provavelmente também de irresponsabilidade e impunidade, dinheiro público mal gasto!
Liliana Silva
Presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de
Pombal
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O presidente da União
de Freguesias de Santiago
e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze denuncia
o “estado caótico” em que
são prestados os cuidados
de saúde primários naquele território, que viu fechar
duas extensões por falta
de médico. Resta o pólo de
saúde de Santiago de Litém,
onde presta serviço apenas uma médica, que além
dos utentes de toda a zona
de ‘Alitém’, por vezes ainda
tem de atender utentes de
Vila Cã, cuja freguesia também não tem médico.
“Esta situação caótica
prende-se com a falta de
médicos e, provavelmente,
alguma desorganização da
ARS Centro [Administração
Regional de Saúde do Centro]”, acusa Manuel Henriques Nogueira de Matos,
advertindo que na área territorial da sua freguesia “os
meios humanos são muito
escassos e fazem uma itinerância por diversas extensões de saúde”, o que contribui para o “estado caótico” das respectivas unidades.
“O problema arrasta-se
há anos”. Começou com
o encerramento da extensão de saúde de São Simão
de Litém, em Dezembro de
2016, data em que a médica
se aposentou, deixando a
população sem a prestação

Petição reclama colocação de médicos

‘Alitém’ queixa-se do “estado
caótico” em que são prestados
os cuidados de saúde
de cuidados de saúde primários. Mais recentemente,
a situação agravou-se com a
falta de médico também em
Albergaria dos Doze.
“Neste momento, o problema já não é tanto o fecho da extensão de saúde
de São Simão de Litém, mas
o estado caótico em que se
encontra toda a Unidade
de Saúde Familiar”, salienta o autarca, evidenciando
“a pressão exercida sobre a
médica de Santiago de Litém por parte dos utentes
de toda esta área”.
“As pessoas estão completamente saturadas”, porque “estão a ser penalizadas
e sentem-se completamente abandonadas”, refere Nogueira de Matos, frisando
que “este impasse arrastase há vários anos sem haver
uma solução, nem qualquer
avanço com vista à sua resolução”.
“A insuficiência de recursos humanos aliada à falta

●●Extensão de saúde de Albergaria dos Doze está fechada

de mobilidade dos utentes
está a tornar a situação incomportável”, destaca o autarca, referindo que “a Junta
de Freguesia continua disponível, como sempre esteve, para encontrar uma
solução”. Todavia, sente-se
de mãos atadas, pois já “reportámos o problema por
diversas vezes ao ACES Pinhal Litoral e à ARS Centro”, mas “não recebemos
qualquer resposta, nem somos informados de nada”.

“O SNS devia garantir o mínimo de condições para as
pessoas deste território tão
desprotegido”, porém “não
há preocupação por parte
da ARS”, que “abandonou
completamente estes utentes, deixando-os voltados à
sua sorte de conseguirem
ou não consulta e aos seus
recursos financeiros para se
deslocarem”.
Actualmente,
vive-se
“uma incerteza” no que toca à saúde, o que “não é in-

comportável nem justo para a população”.
Entretanto, a eleita pelo
PCP para a Assembleia de
Freguesia de Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria
dos Doze lançou uma petição onde exige a colocação
de médicos na extensão de
saúde de Albergaria dos Doze e a reabertura da unidade
de São Simão de Litém.
Maria José Anastácio considera que a população daquela zona “vem desde há
anos a ser sujeita a condições menos dignas e até
negligentes no que diz respeito ao acesso à saúde”.
A comunista fala numa “situação caótica, com a falta
consistente e durante largos períodos de tempo de
médicos no Centro de Saúde de Albergaria dos Doze e
com a falta de recursos no
Centro de Saúde de Santiago”, obrigando, por vezes,
os utentes a deslocarem-se
a Abiul ou Vila Cã.

Lina Oliveira
concorre em
segundo lugar
na lista do BE
por Leiria
A pombalense Lina
Oliveira é a número
dois da lista do Bloco
de Esquerda (BE) pelo
distrito de Leiria às
eleições legislativas,
que decorrem no final
de Janeiro de 2022.
O BE já divulgou
o nome dos três
primeiros candidatos que integram a
lista do partido pelo
distrito de Leiria às
próximas legislativas,
marcadas para 30
de Janeiro de 2022.
A cabeça-de-lista
do BE à Assembleia
Municipal de Pombal
nas autárquicas deste
ano está entre os três
primeiros candidatos
bloquistas. Lina Oliveira tem 53 anos e é
professora no Agrupamento de Escolas
de Pombal.
Em primeiro e terceiro lugares da lista
concorrem, respectivamente, Ricardo
Vicente e Carlos
Ubaldo.

Albino Moderno e Cremilde Moderno, proprietários da Petro Moderno Lda, e do
Café Moderno, desejam a todos os seus estimados clientes e amigos e à população em geral um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo com muita saúde e alegria.
Boas Festas

COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES

Vende:

Vivendas em fase de acabamentos, em urbanização
de Pombal, com cave, r/chão, 1º andar e quintal.
Com uma particularidade: tem 5 casas de banho.
Sendo 4 em suites e uma de serviço.
Varandas com um ângulo de visão de 360 graus
Terrenos para construção, agrícolas e florestais.
Telefone: 919129535 | 917279735
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Investimento superior a 22 mil euros

Câmara apoia beneficiação
de habitações degradadas
A Câmara Municipal de
Pombal aprovou, na reunião
de executivo de 2 de Dezembro, apoiar os trabalhos de
beneficiação de habitações
degradadas de dois munícipes que, segundo informação social, se encontram em
vulnerabilidade socioeconómica. As intervenções ascendem a 22 mil euros.
As situações foram identificadas pelas comissões sociais interfreguesias de Almagreira, Carriço e Louri-

çal, bem como de Carnide,
Meirinhas e Vermoil, estando em causa “dois munícipes com insuficiência económica e isolados, conforme análise técnica por parte dos serviços de acção
social”, salienta uma nota
da autarquia.
As referidas habitações
foram visitadas por técnicas da Unidade de Desenvolvimento Social e da Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação

Urbana, que atestaram a
necessidade de obras de beneficiação, tendo o Gabinete de Projectos elaborado
os respectivos projectos de
beneficiação.
“Uma vez que os munícipes não dispõem de recursos financeiros que
lhe permitam, a expensas
próprias, realizar aquelas
obras, a Câmara Municipal
atribuiu os apoios no âmbito do Regulamento Geral
de Atribuição de Apoio Di-

versos no Âmbito das Áreas
da Acção Social, às juntas de
freguesia de Vermoil e de
Louriçal, que assumirão a
gestão da verba e o acompanhamento das obras previstas”, refere a mesma nota.
“Desta foram ficarão garantidas as condições mínimas de habitabilidade, salubridade, conforto e segurança dos dois munícipes,
permitindo que permaneçam nas suas próprias habitações”, conclui a edilidade.

Estudante do Colégio João de Barros

Sara Gaspar é a primeira
Jovem Autarca de Pombal
Sara Gaspar, natural do
Valeirão, da freguesia de
Carnide e estudante no Colégio João de Barros, nas
Meirinhas, foi eleita primeira Jovem Autarca de Pombal.
Onze candidatos, em representação das escolas do
concelho, disputaram o lugar de Jovem Autarca, cuja
eleição aconteceu no passado dia 9 de Dezembro.
De um total de 3.383 eleitores, que frequentam do
PUB

5º ao 12º ano de escolaridade, votaram 1.712 estudantes,
tendo a candidata Sara Gaspar sido a mais votada, com
540 votos.
Raquel Marques (Agrupamento de Escolas da Guia),
obteve 353 votos, ficando
com o cargo de primeira vereadora e Margarida Ribeiro (Agrupamento de Escolas
Gualdim Pais) conseguiu o
lugar de segunda vereadora,
com 120 votos.
Às três jovens eleitas jun-

tam-se os restantes oito candidatos, como membros da
Assembleia de Jovens, por
forma a trabalharem todos/
as em conjunto na prossecução das suas propostas.

De salientar que a adesão
às urnas foi de 50,58% e a
abstenção foi 49,42%
“Ainda no mês de Dezembro realizar-se-á a cerimónia de tomada de posse para
este mandato de 2021-2022,
que reforçará com certeza
a voz dos jovens no envolvimento em iniciativas de desenvolvimento local através
da gestão do orçamento destinado à concretização das
acções idealizadas”, refere
uma nota da autarquia.

DA ILUSTRE TERRA DO MARQUÊS...

Passeando numa livraria
Convido os prezados leitores a entrarem comigo num
jardim. Os passeios, bem cuidados, em terra batida e os
canteiros estão bem desenhados, em geometria variável e o
seu interior é ocupado por relva, muito verde e bem tratada,
formando um tapete bonito, onde as árvores, de diversas
espécies, estão elegantemente plantadas e bem integradas
num conjunto globalmente harmonioso.
Mas, o que salta à vista e atrai logo a atenção, são os
canteiros de flores, estrategicamente distribuídos no tapete
de relva, também desenhados de forma diversa e cujo
interior é profusamente ocupado com flores. Estamos ma
Primavera, a estação das flores por excelência e a natureza
é pródiga, tanto em relação às variedades, como no que se
refere aos coloridos, beleza e perfumes.
Logo à entrada, surge um canteiro de rosas, uma das
flores mais cultivadas e apreciadas em todo o mundo, nas
mais diversas cores e espécies. Estas são vermelhas, dum
vermelho brilhante e reluzente, associadas ao amor e ao romantismo, significando paixão. Logo a seguir, outro canteiro
com rosas amarelas, símbolo de riqueza e de prosperidade,
misturadas com rosas brancas, símbolo de paz e de inocência. Naturalmente íamos aspirando os seus perfumes doces
que, aliados à sua beleza, nos enchiam de prazer. E compreendíamos as razões porque as rosas têm sido, ao longo dos
séculos, fontes de inspiração para poetas e artistas.
Mais abaixo, um enorme canteiro de tulipas, mescladas
de cores variadas, desde o vermelho na parte exterior, ao
amarelo na parte interior, até ao cor de rosa por fora e branco por dentro, além de outras combinações interessantes,
numa profusão de cores que constituíam um deleite para a
vista. Impossível não recordar os campos de tulipas da Holanda, onde extensões enormes cultivadas em retângulos de
grande dimensão, dão uma beleza excecional às paisagens
campestres. Simbolizam elegância, sensibilidade e suavidade e as suas cores também têm um significado especial, tal
como as rosas, significando, por exemplo, as brancas um
pedido de perdão.
Logo a seguir, um elegante canteiro de orquídeas, elevando-se um pouco mais alto, com lindas pétalas dum cor
de rosa vivo, o que significa sedução e amor e, em metade
da sua área, luzentes orquídeas amarelas, que significam
energia, vitalidade, alegria e felicidade. Ao fundo do jardim,
uma área significativa era ocupada por magnólias em plena
floração, logo sem folhas, de cores variadas, sobressaindo
as cor de rosa, roxo e branco, símbolos de beleza, doçura e
feminilidade.
Por associação de ideias, o convite seguinte é para entrarmos numa livraria. Os livros estão bem arrumados nas
estantes, não por cores, mas por temas, por autores, muitas
vezes por serem novidade, com publicações recentes. Dá-se
destaque aos mais lidos, num top ten interessante, que é um
indicador curioso das preferências dos leitores. Os livros
não têm cheiro, mas sim um perfume especial, que se aspira
quando os abrimos e folheamos, despertando o apetite pela
leitura.
Não se sente o tempo passar, porque a curiosidade que
o livro, o tema ou o autor despertam, obriga a folhear, a ler
o índice com atenção, a ver o resumo ou opiniões sobre a
obra na contracapa, fazendo uma avaliação global sobre se
valerá a pena comprar. Claro que o preço também é importante, estando a opção naturalmente dependente do gosto,
da avaliação e do interesse pessoal sobre a matéria.
Que bom é ler um livro de História, para conhecer o passado, ver como se vivia, fazer comparações com o presente,
ver como o mundo evoluiu, olhar para as guerras, analisar
os regimes políticos que moldaram a vida dos países e das
várias gerações, até à época atual. E, porque não, um romance de ficção, uma história interessante com um enredo de
que pode até resultar um filme, uma boa história de amor…
Ou uma biografia, ou até autobiografia, para analisar experiências de vida, que até podem ser inspiradoras…
As estantes são os canteiros da livraria e os livros são
as rosas de cada canteiro. Com diferentes cores, temas,
perfumes, desenhos, cheiros, formas, conteúdos… Modos de
contemplar, de viver, de saborear, de sonhar… Mas também
oferecer como prendas neste Natal que se deseja Feliz para
todos.

Manuel Duarte Domingues
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Eleitos do PS na Assembleia dizem que regimento não está a ser cumprido

“Há um abalroar do nosso
direito de oposição”
O Grupo Municipal do
Partido Socialista (PS) na
Assembleia Municipal (AM)
de Pombal considera que
“há um abalroar do nosso direito de oposição, que
não nos permite contribuir
com propostas que possam
melhorar as condições de
vida das pessoas no próximo ano”. As afirmações foram proferidas por João
Coelho, à margem de uma
conferência de imprensa realizada esta terça-feira, onde o líder de bancada
lamentou que o regimento não esteja a ser cumprido por parte do presidente
daquele órgão, Paulo Mota
Pinto.
“Fizemos cinco propostas, que enviámos ao senhor presidente da Assembleia Municipal, e foi com
surpresa que na sexta-feira
(10) percebemos que elas
não iam ser incluídas na
discussão da próxima AM,
marcada para dia 20”, conta João Coelho, que critica
ainda o facto de não ter havido, até à data, qualquer
resposta por parte de Paulo Mota Pinto. Uma postura que “não é normal”, uma
vez que, além de não estar
a ser “cumprido o regimento”, coloca em causa o “espírito democrático”, que sairia reforçado “se todas as
forças na AM apresentassem muitas propostas que
pudessem ser discutidas
abertamente”.
Contactado pela agência
Lusa, o presidente da AM
de Pombal garantiu que
não recebeu qualquer pe-

●●João Coelho é o líder da bancada socialista na Assembleia

dido de agendamento dos
requerimentos, e que o único email que recebeu do PS
foi esta terça-feira, às 15h05,
a perguntar sobre o agendamento, evocando um dos
artigos do regimento.
Após o contacto da agência Lusa, Paulo Mota Pinto
questionou os serviços, que
lhe garantiram não terem
qualquer email com o pedido de agendamento. “Só
o pedido se poderiam agendar”, adiantou. No entanto,
o presidente da AM assegurou que, caso se verifique
que, por lapso, o email ficou
perdido e que foi enviado
“dentro do prazo legal, que
são os cinco dias antes da

realização da AM”, os cinco
requerimentos serão introduzidos na ordem de trabalhos.
A identificação e retirada
“com urgência” de amianto
nas diversas instalações de
uso público ou particular,
alteração do acesso à teleassistência domiciliária, levantamento topográfico ou
perimetral e respectiva avaliação imobiliária em transações de património predial nos quais intervenha o
município, a instalação de
desfibrilhadores em espaços desportivos e a cedência do valor do IRS que cabe
à autarquia para ser aplicado no comércio local pelos

munícipes foram as cinco
propostas enviadas à AM
que não foram agendadas,
denuncia João Coelho.
O líder da bancada socialista revelou, ainda, que dos
15 requerimentos já dirigidos à Câmara, apenas sete deles obtiveram resposta. “Esses requerimentos
foram sendo enviados e a
resposta demorou a chegar.
Depois de quatro respostas,
tivemos ontem [segundafeira] resposta a outros quatro requerimentos, quando
já era pública a conferência
de imprensa”, criticou.
“Lamentamos profundamente que o único exercício que o presidente quer
fazer é dizer que não tem
dinheiro para gastar em
2022, porque tem uma herança muito carregada de
Diogo Mateus”. “Não é verdade”, refere, “porque a Câmara tem capacidade financeira e de endividamento
para acelerar algumas das
medidas que são importantes para o concelho”. “Se somarmos a isto a impossibilidade de prestarmos qualquer contributo através
destes expedientes que não
são considerados na AM, a
perspectiva é um bocadinho difícil”, evidencia.
João Coelho sublinhou
que o objectivo é “trabalhar
em conjunto com a maioria
do PSD”, indo “ao encontro
do que disse o presidente
da Câmara de Pombal, que
“gostaria que houvesse capacidade de trabalhar em
conjunto e de integrar a
oposição”.

Reunião decorreu no passado dia 10

Pedro Pimpão eleito
representante do
município na PMUgest
A Câmara Municipal de
Pombal deliberou, na sua reunião de 10 de Dezembro, designar o presidente da autarquia, Pedro Pimpão, para representante do município na
Assembleia Geral da empresa
municipal PMUgest – Pombal

Manutenção Urbana e Gestão.
Na mesma reunião foi
ainda aprovada a constituição da respectiva mesa, que
será composta Isabel Marto (presidente), Eurico João
(vogal) e Humberto Lopes
(secretário).

CARTOON POR ANÍBAL CARDONA
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Livro de Carlos Jaca - Marquês de Pombal
Ascensão e Queda - Apresentado em Braga
A apresentação verificou-se no passado dia 17 de
novembro no Auditório da
Escola Secundária Alberto
Sampaio (ESAS) em Braga,
onde Carlos Jaca tinha terminado a sua carreira docente,
depois de sair de Pombal.
Estavam presentes vários
Colegas, Amigos e Professores da ESAS, incluindo o seu
Diretor, bem como alunos
de duas turmas de História.
A sessão foi aberta pela
Drª. Helena Duque, Diretora da Biblioteca da Escola,
que agradeceu a presença e
referiu que era uma honra
apresentar a obra póstuma
do “querido colega e amigo Carlos Jaca”, um homem
especial, pela sua inteligência, simplicidade, humildade e sentido de humor. Referiu a inscrição da placa que a
Escola eternizou no corredor
da Biblioteca, em 2011, aquando da apresentação de um
seu livro, bem como o espólio constituído pela sua imensa biblioteca, localizada no
corredor para consulta dos
alunos – “Espólio Documental Carlos Jaca”. Agradeceu ao
Município de Pombal a edição do livro e aos apresentadores Dr. Nelson Pedrosa e
Dr. Manuel Domingues o empenho, o entusiasmo e o tra-

balho que permitiu a publicação da obra.
Seguiu-se a Drª Paula Gomes, Delegada do Grupo de
História, que referiu que o
“nosso colega e amigo Carlos
Jaca… deixou-nos uma herança cultural valiosa que enriqueceu o nosso espólio”, além
de outros aspetos pessoais e
profissionais elogiosos.
A intervenção de fundo foi
feita pela Drª Manuela Gomes, antiga Diretora da ESAS,
que começou por referir a importância da História, na sua
relação com a memória, documentos e legados. Definiu
Carlos Jaca como um mestre
que “sustentava o seu conhecimento num revisitar incessante entre as fontes e a explicação. Sério, honesto, rigoroso, a investigação permanente visitava em constância o
seu dia-a-dia e a sua forma de
ser. Era um mestre, todos os
dias, para todos nós. Mas era
um mestre porque era uma
pessoa muito especial, despojado da soberba que o seu
saber e estatuto lhe permitiriam, mas que ele não praticava. Na verdade, a sua humildade, que temperava o seu
imenso conhecimento, foi a
sua maior lição. Essa humildade de que a verdadeira ciência se compõe, essa humilda-

●●Nelson Pedrosa foi um dos apresentadores do livro

de que dignifica a natureza
humana e nos melhora como
pessoas”. E mais à frente, depois de referir as qualidades
de Carlos Jaca como colega e
amigo, afirmou: “Na verdade,
estudamos e lecionamos História para sermos melhores
pessoas, para mudar o Mundo para melhor, para sermos
felizes todos os dias, coisas,
afinal, tão complexas e simultaneamente tão simples”.
Seguiu-se a intervenção de
Manuel Domingues que começou por agradecer a disponibilidade da Escola para
esta apresentação, referiu a

ligação de Carlos Jaca à ESAS,
bem como os aspetos mais
importantes da sua relação,
enquanto aluno, com o professor Jaca, terminando por
fazer um resumo do processo que permitiu a concretização da publicação do livro pela Câmara Municipal
de Pombal, bem como uma
síntese dos aspetos mais importantes da obra. No fim,
agradeceu à Drª Helena Duque, Diretora da Biblioteca, o carinho, o cuidado e o
empenho posto nesta apresentação e à Drª Fernanda
Jaca, esposa de Carlos Jaca,

“Mulher dotada de elevadas
qualidades e de elevado espírito de sacrifício”, citando a dedicatória dum dos livros de Carlos Jaca.
A apresentação do livro foi
feita, tal como já tinha sucedido na primeira apresentação em 1 de outubro no Museu Marquês de Pombal, pelo Dr. Nelson Pedrosa, que
de forma bastante completa
e minuciosa, referiu os aspetos mais importantes da obra,
especialmente no que diz respeito à longa vida do Marquês
e aos aspetos da sua governação, minuciosamente trata-

dos por Carlos Jaca. Tal como
já tinha sucedido em Pombal,
transmitiu uma ideia global
extremamente interessante
da obra, realçando a postura
neutra do autor, em relação
aos detratores e aos apologistas da obra do Marquês.
Numa intervenção emocionada, a Drª Fernanda Jaca, tal
como também tinha sucedido em Pombal, referiu aspetos pessoais do marido, o seu
proverbial sentido de humor,
o modo como se relacionava
com os alunos e colegas.
Finalmente o Diretor da
ESAS, Dr. João Andrade,
agradeceu ao Município de
Pombal ter editado a obra,
à Drª Helena Duque a organização, a nossa presença
e apresentação, bem como
aos professores, colegas e
alunos.
Seguiu-se um momento
musical e um Porto de Honra, no corredor junto à Biblioteca, mesmo em frente
do espaço onde está guardado o “Espólio Documental Carlos Jaca”.
Podemos afirmar que se
tratou de uma cerimónia que,
homenageando o Historiador
Carlos Jaca, prestigiou a ESAS
e o Município de Pombal.
Manuel Duarte
Domingues
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Manutenção de taxas reduzidas de IMI, Derrama e IRS

Município prescinde
de mais de cinco milhões de euros
a favor das famílias e empresas
A Câmara Municipal de Pombal vai manter as taxas reduzidas de IMI, Derrama e IRS no próximo ano.
Estas medidas representm menos de cinco milhões de euros que entram nos cofres municipais.
Carina Gonçalves
A Câmara Municipal de
Pombal vai manter as taxas
reduzidas de IMI, Derrama
e IRS, prescindindo de cobrar mais de cinco milhões
de euros em impostos municipais. Estas propostas
foram aprovadas em reunião de executivo, realizada a 2 de Dezembro, e serão submetidas à votação
da Assembleia Municipal.
“Continuamos a ser um
dos municípios mais amigo
das famílias e das empresas” no que toca aos impostos municipais, salientou
o presidente da autarquia,
evidenciando que “no total
a Câmara Municipal prescinde e deixa nas empresas
e nas famílias mais de cinco milhões de euros, o que
é um valor significativo de
apoio e estímulo”.
“A nossa proposta é manter a situação fiscal praticada no anterior exercício orçamental, pois mantemos as
principais preocupações”,
referiu Pedro Pimpão.

IMI NA TAXA MÍNIMA
E COM DESCONTO
PARA FAMÍLIAS
Assim, relativamente ao
Imposto Municipal sobre
os Imóveis (IMI), a Câmara
propõe manter a taxa mínima (0,3%) e o IMI Familiar,
o qual prevê “uma redução
do valor máximo estipulado por lei, atendendo ao número de pessoas dependentes em cada agregado familiar”, sublinhou o autarca.
“De acordo com os dados
da Autoridade Tributária
relativamente ao ano 2020,
a despesa fiscal estimada para 2021 (receitas que
prescindimos por assumir
a taxa mínima) é de mais de
3,5 milhões de euros [3,38
milhões de euros de IMI e
133 mil euros de IMI Familiar], o que significa um impacto muito significativo do
ponto de vista financeiro na
capacidade de investimento do município”, frisou.
Ainda em relação ao IMI,
a Câmara de Pombal mantém a majoração em 30%
aplicável a prédios urbanos
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de 2022. A proposta prevê
uma despesa fiscal estimada para 2023, ano do recebimento da participação
variável do IRS, de cerca de
873 mil euros.

degradados, considerandose como tais os que, face ao
seu estado de conservação,
não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de
pessoas e bens.
Por sua vez, será aplicada uma majoração de 100%
sobre os prédios rústicos
com áreas florestais que se
encontrem em situação de
abandono, não podendo da
aplicação deste agravamento resultar uma colecta de
imposto inferior a 20 euros
por cada prédio abrangido.
A medida pretende, essen-

cialmente, apelar ao sentido cívico e de responsabilidade dos munícipes na limpeza dos seus terrenos.
Considerando que os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação
variável até 5% no Imposto
sobre os Rendimentos das
pessoas Singulares (IRS)
dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal no concelho, relativa aos rendimentos do ano imediatamente
anterior, a Câmara Municipal propõe manter a percentagem de participação
no IRS em 2,5% para o ano

PEQUENAS
EMPRESAS
ISENTAS DE DERRAMA
A Câmara Municipal deliberou, ainda, solicitar à
Assembleia Municipal a fixação da taxa de derrama
sobre o lucro tributável do
IRC do período de 2021, a
cobrar no ano de 2022, no
valor de 1%. No entanto, é
estabelecida a isenção total da derrama às empresas
com um volume de negócios igual ou inferior a 150
mil euros, ou que a instalação de sede social no concelho, nos últimos dois anos
económicos, resulte na criação de, no mínimo, três novos postos de trabalho, de
acordo com o Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de
Pombal.
Ao aplicar a referida ta-

xa e face às isenções previstas, e com base nos últimos
dados obtidos na Autoridade Tributária reportados
a 2020, o município prevê
uma despesa fiscal de cerca
de 641 mil euros.
A vereadora Odete Alves
enalteceu “o esforço municipal destas medidas” e
frisou que o valor prescindido pelo município “não
compromete as contas públicas”, até porque “apesar da manutenção da taxa
mínima de IMI”, “projectase uma receita de IMI, IMT
e Derrama superior à prevista no ano anterior em
mais de 332 mil euros, traduzindo-se num aumento
de 13,5%”.
A socialista entende ainda que “havia margem para
manter a trajectória de descida da taxa de IRS”. Todavia, Pedro Pimpão não concorda, defendendo a manutenção desta taxa por “uma
questão de responsabilidade e cautela” para “manter
saudáveis as contas públicas da Câmara”.

14 | SOCIEDADE | 16 DEZEMBRO 2021 | POMBAL JORNAL

Espaço de comércio de vinhos deu a conhecer colheitas de Nunes Barata

Mais uma prova superada na Vinigomes
Foi com nota positiva
que a Vinigomes recebeu
mais uma prova de vinhos,
desta vez com assinatura do projecto vitivinícola Nunes Barata, ali representado pelos irmãos Luís
Miguel e José Miguel. Naquele que foi o primeiro
e único evento do género
realizado, este ano, no espaço onde o “vinho é cul-

tura”, Luís Gomes, o proprietário, diz que a apresentação das mais recentes colheitas do produtor
alentejano Nunes Barata
foi o “retomar de alguma
normalidade”, depois de
a última prova, na Vinigomes, ter sido realizada já
em Dezembro de 2019. “É
o fazer acontecer”, sublinha o empresário. Numa

NÚCLEO DO DESPORTO AMADOR DE POMBAL
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA
Fundado em 18 de junho de 1977
Contribuinte Nº 501432930

ASSEMBLEIA GERAL

casa onde o vinho é tratado por “tu”, o evento reuniu um conjunto de apreciadores de bons vinhos,
entre eles, clientes e amigos de longa data.
Com o ano a terminar, Luís Gomes olha com
apreensão para os meses
que aí vêm, na mesma proporção em que deixa um
rasgo de optimismo no ar.
“Se as coisas continuarem
como estão neste final de
ano [em termos de loja, está
melhor do que em 2020], o
próximo ano será melhor”,
nota, de tal modo que espera, já a partir do próximo
mês de Março, receber novas provas.

CONVOCATÓRIA
PUB

Nos termos do artigo 32º, ponto 2. - alínea b), dos estatutos,

convocam-se todos os associados do Núcleo do Desporto Amador de Pombal,

para uma Assembleia Geral, a realizar no dia 29 de dezembro de 2021(on line),

pelas 20,30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Leitura da ata da reunião anterior

2. Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para o
ano de 2022.

NOTA:

3. Outros assuntos de interesse para a associação.

De acordo com o ponto 1 do artigo 34º dos estatutos se, à hora marcada, não estiverem presentes mais
de metade dos sócios com direito a voto, a Assembleia Geral reúne-se em segunda convocatória, pelas
21,00 horas, com qualquer número de sócios.

Pombal, 13 de dezembro de 2021
Assinado por : DANIEL ACCOTO MARTINS
Num. de Identificação: 11897428
Data: 2021.12.13 16:37:16-01'00'

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
PUB

Cartório notarial do(Daniel
notário
Gustavo Pessoa Pinto
Accoto Martins)
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada
em 29/11/2021, exarada a folhas 136, do Livro de Notas
para Escrituras
Rua de Leiria
Telefone 236 212 778
Zona Desportiva
de Pombal
Telemóvel
912 864 320n.º
Diversas
número
46, deste Cartório Notarial, sito na Avenida
Biscarrosse,
Apartado 46
Correio eletrónico geral@ndap.pt
11, em
Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto,
compareceram como ou3101-901 POMBAL
www.ndap.pt / facebook.com/ndapombal
torgantes: António da Silva, NIF 153.962.429, e mulher Maria de Jesus Ferreira, NIF 153.962.437, casados sob o regime da comunhão geral, naturais da
freguesia Vermoil, concelho de Pombal, com residência habitual na Travessa
dos Caçadores, nº 6, lugar de Cavada, Carnide, Pombal, declararam com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores de 1/12 avos do prédio
rústico, terra de semeadura, sito em Vales, freguesia de Carnide, concelho de
Pombal, inscrito na matriz sob o artigo 1223, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Pombal sob o nº 1381/Carnide, sem inscrição de aquisição
da referida parte; Que o referido 1/12 avos vieram à posse deles justificantes,
já casados, por compra meramente verbal, feita por volta do ano de 1976, a
José Duarte e mulher Maria da Mota Silva Duarte, casados, residentes que
foram no lugar de Outeiro da Ranha, Vermoil, Pombal; Que, após a referida
compra, de facto, passaram a compossuir o aludido prédio, limpando-o, cultivando-o e plantando árvores, composse que sempre foi exercida por eles
de forma a considerar como seu o direito à referida parte, 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 44 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na
falta de melhor título, eles justificantes adquiriram os mencionados 1/12 avos,
para o seu património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível
provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 29 de Novembro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.ºde inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021

CARINA SANTOS

BOM
ANO
911 524 965 20202
Com experiência profissional de 20 anos,
a trabalhar no sector das reformas

FELIZ
NATAL

. 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

●●Luís Gomes com o produtor no dia da prova

Para além da distribuição,
a Vinigomes tem loja física
na Rua de Albergaria dos
Doze (assim como loja online), num espaço onde os

melhores vinhos ganham
protagonismo nas prateleiras, não raras vezes, lado a
lado com livros. É dali que
cada cliente sai com a cer-

teza de um aconselhamento
especializado, alicerçado no
conhecimento e experiência de longa data de Luís Gomes.

pub:
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Projecto das Academias Gulbenkian do Conhecimento

“Atitude Positiva” contribuiu
para melhorar
competências dos alunos
Adolescentes mais confiantes, comunicativos, resilientes e capazes de resolver problemas são alguns dos resultados obtidos no âmbito do projecto
“Atitude Positiva”, aplicado
aos alunos do 3.º ciclo do
Agrupamento de Escolas
de Pombal e integrado nas
Academias Gulbenkian do
Conhecimento, às quais a
Associação de Pais de Pombal (APP) se candidatou. Os
resultados da implementação do projecto foram apresentados no passado dia 29
de Novembro.
Em Pombal, a metodologia “Atitude Positiva” foi
aplicada aos alunos do 3.º
ciclo do Agrupamento de
Escolas de Pombal, num total de 440 adolescentes dos
12 aos 16 anos, distribuídos
por 11 turmas. O projecto
contou com 13 sessões.
O programa, que iniciou

●●Raul Bruno, Manuela Pinto e Olga Xavier

no ano lectivo 2019-2020 e
terminou no passado mês
de Novembro, permitiu “aumentar várias competências socio-emocionais dos
alunos, como a auto-estima,
o auto-controlo, a resiliência e a resolução de problemas”, salientou o vice-presi-

dente da APP, Raul Bruno.
O mentor do projecto
também evidenciou os “resultados bastante positivos”
obtidos em Pombal, alegando que serviu para “promover duas competências nos
alunos no primeiro ano do
projecto e três no segundo”.

Por outro lado, o programa “ajudou os alunos a lidar
com os efeitos mais complicados da pandemia e do isolamento”, funcionado “nalguns grupos como bússola
e noutros como almofada,
o que é bastante interessante”.
Além da “melhoria significativa na satisfação dos
alunos”, Vítor Coelho referiu que também os professores notaram “resultados
nas competências relacionais dos adolescentes”, nomeadamente ao nível da
auto-estima, autocontrole e
consciência social.
“O projecto ‘Atitude Positiva’ é um programa de promoção de comportamentos
saudáveis e de prevenção
de comportamentos de risco, focado no desenvolvimento de competências socio-emocionais dos alunos”,
concluiu Vítor Coelho.

Para fiscalizar e acompanhar
matérias ambientais

Meirinhas cria
figura do Provedor
do Ambientena
A Junta das Meirinhas vai
criar a figura do Provedor
do Ambiente para monitorizar, fiscalizar e acompanhar
o desenvolvimento de todas
as matérias relacionadas
com o meio-ambiente.
A criação desta nova provedoria vem no seguimento do
Galardão Eco-Freguesias atribuído a Meirinhas em 2019 e
2021, numa iniciativa que envolveu a comunidade, as instituições e a autarquia. Nesse
sentido, a Junta entende ser
“oportuno e do interesse para
a freguesia a criação de mecanismo independente que
monitorize, fiscalize e acompanhe o desenvolvimento de
todas as matérias relacionadas com o meio-ambiente”.
Ao provedor compete a
“salvaguarda do meio-ambiente”, de forma a “garantir
a defesa e a prossecução dos
direitos e interesses legítimos
dos particulares perante os
órgãos, serviços da freguesia,
entidades públicas, empresas

e instituições”, refere o regulamento do projecto.
O documento refere ainda que o Provedor do Ambiente é eleito pela Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, e exerce
funções durante o mandato autárquico “com autonomia e imparcialidade face aos órgãos da freguesia”,
sem qualquer remuneração, a não ser o reembolso
das despesas.
De referir que ao provedor cabe receber queixas
e reclamações, bem como
emitir pareceres, recomendações e sugestões no âmbito das suas competências.
Paralelamente, a Junta vai
criar o Conselho de Ambiente da Freguesia de Meirinhas
(CAFM), que consiste numa
“estrutura permanente de debate e participação relativamente a todas as matérias relevantes no âmbito do desenvolvimento sustentável da freguesia, municipal e regional”.
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Escritórios
Lojas
Garagens
Elevador
Panorâmico
Sala de Reuniões
(c/terraço Panorâmico)

Feliz Natal
e um Próspero
Ano Novo

Venha conhecer o lado
exclusivo do Edifício Rivu

Centro de Negócios
onde pode escolher
o seu espaço de Prestígio
Tlm: 917 269 180

www.humanivest.pt

O seu futuro no local certo
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Associação da Silveirinha Grande e Claras mantém aposta no futsal de formação

Equipa de
iniciados
A Associação da Silveirinha Grande e Claras continua a ser a única a fomentar a prática
desportiva
federada
no Carriço. Mais uma
vez, a aposta mantémse nos escalões de formação com 30 atletas
inscritos. Sete jogadores com idade de benjamins (nascidos em
2012 e 2011), uma equipa de iniciados que o
Pombal Jornal apresenta, num total de 12 atletas, mais oito juniores e
três juvenis. Os iniciados em cinco jogos empataram por duas vezes, a última em Santiago da Guarda, quando
a equipa foi fotografa-

da, enquanto os juniores, em seis jogos venceram um e empataram outro. Sábado, dia
18, os iniciados jogam
no Vidigalense e os juniores no domingo, dia
19, no Arnal.

Cláudio Amêndola
Treinador

Miguel Carreira

Artur Lourenço

GUARDA-REDES

GUARDA-REDES

D.N: 06 Novembro 2007

D.N: 13 Setembro 2007

Tiago Silva
Director

André Silva
Director

Martim Cação

Afonso Saltão

D.N: 24 Setembro 2007

D.N: 24 Julho 2009

Mensagem
de Natal

PEDRO
SILVA
Presidente da Junta
de Freguesia
do Carriço
Nesta mensagem de
boas festas, aproveito a oportunidade
para agradecer a
todos os colaboradores da Junta de
Freguesia do Carriço,
por toda a dedicação
e colaboração, num
contexto tão difícil.
Aproveito para
enaltecer a capacidade de resiliência
da população, a
qual foi capaz de
se reinventar para
enfrentar as adversidades e de resistir às
dificuldades.
Um dos nossos
grandes desígnios
para 2022 é dar
continuidade a um
serviço público de
proximidade que pretende corresponder
às necessidades das
pessoas da Freguesia.
Nesta época natalícia,
acreditamos que é
fundamental renovar
a esperança, de
forma a encararmos
o próximo ano com
otimismo.
Gostaria, na qualidade de Presidente
de Junta, desejar
um feliz natal, e um
ano de 2022, repleto
de harmonia, paz,
espírito solidário e de
entreajuda.

Martim Campizes

André Ramalho

RÚben Martinho

Eduardo Carvalho

Tiago Alves

Duarte Cristino

Guilherme Caiano

Rodrigo Amêndola

D.N: 30 Janeiro 2008

D.N: 27 Maio 2008

D.N: 27 Setembro 2007

D.N: 23 Nov. 2007

D.N: 17 Dezembro 2008

D.N: 11 Agosto 2008

D.N: 01 Julho 2007

D.N: 21 Novembro 2009
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O único jornal de todo o concelho
deseja-lhe um BOM NATAL
e um BOM ANO DE 20202

Iniciativa da Junta e do Intermarché

População do
Carriço pode
apadrinhar
uma criança
Numa altura em que
as manifestações de solidariedade ganham especial sentido, a Junta
de Freguesia do Carriço, através do seu Gabinete de Acção Social,
desafiou a comunidade local a proporcionar um Natal mais feliz
a crianças pertencentes
a agregados familiares
com dificuldades financeiras. A iniciativa conta com a parceria do Intermarché da Marinha
da Guia, que oferece os
presentes aos mais pequenos. “O Intermarché da Marinha da Guia
respondeu a este apelo
da Junta de Freguesia
do Carriço, revelando disponibilidade em
doar brinquedos, material didáctico ou outros artigos que possam ser enquadrados
nesta iniciativa”, começa por explicar o
executivo daquela autarquia, presidida por
Pedro Silva.
Sob o mote “Apadrinhe uma criança”,
“qualquer pessoa idónea e sensível à causa social da Freguesia
do Carriço e que conheça alguma família” aí residente que,
“por alguma razão
não possa proporcionar um Natal Feliz às
crianças que integram
o seu agregado familiar (crianças até aos
12 anos de idade), pode dirigir-se à Junta e
identificar essa criança”. Para o efeito, é disponibilizada uma ficha de inscrição.
A acção solidária foi
desenvolvida de mo-

do a envolver “a comunidade local” que,
segundo o executivo,
“será o decisor-chave
[na identificação da
criança], porque terá
a oportunidade de poder decidir de forma
justa e imparcial”.
o papel da
comunidade
e a importância
das redes de
vizinhança
“A Junta de Freguesia do Carriço, nomeadamente o seu executivo, reconhece o papel da comunidade e
a importância das redes de vizinhança, as
quais têm outro conhecimento de situações sociais que, por
vezes, não chegam ao
Gabinete de Acção Social da Freguesia”, sublinham os responsáveis.
“O impacto ou o mérito que este projecto
terá será resultado da
forma como o iremos
colocar em prática. De
salientar que será concedida a oportunidade
de, a título individual,
qualquer adulto poder
dirigir-se à Junta de
Freguesia”, como forma de “não comprometer a iniciativa, bem
como para agilizar toda a questão logística”,
esclarece a autarquia.
Um
procedimento
que permite “identificar a situação”, mas de
“uma forma cautelosa”, uma vez que os dados mencionados são
apenas os que constam da ficha de inscrição.
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Rua Dionisio Marques Agostinho nº1 | CARRIÇO
Tel.: 236 959 330
Figueira da Foz | Tel: 233 411 809
www.padariadionisio.com | info@padariadionisio.com
39°59’12”N | 8°48’3”W

Somos a melhor solução para si
em produtos auto, com as respostas
digitais e ambientais mais inovadoras.
Juntos, estamos um passo à frente!
Feliz Natal e um Ano Novo de Sucessos.

RODAPEÇAS, S.A.
T. 00351 236 959 360 | M. 00351 968 602 188
geral@rodapecas.com

www.rodapecas.com

pub:

Rua Carlos Alberto
Mota Pinto

(junto ao jardim várzea)
contacto: 964

075 603
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Salão Paroquial da Ilha foi palco do concerto

Coral Polifónico do Oeste
celebrou 15 anos com lotação esgotada

●●O Coro Juvenil actuou no concerto, juntamente com o coro aniversariante na noite do dia 27 de Novembro, no Salão Paroquial da Ilha

Foi com lotação esgotada que o Coral Polifónico
do Oeste subiu ao palco da
salão paroquial da Ilha para assinalar o 15º aniversário, na noite do dia 27 de
Novembro, retomando assim a comemoração da data com a presença de público.
Ainda que a festa se tenha feito com 80 por cento dos coralistas, atendendo às actuais contingências pandémicas, a actuação manteve a qualidade

habitual, mas ganhou um
brilho especial com a participação conjunta do Coro Juvenil do Oeste, que
proporcionou momentos
de interacção que cativaram o público ali presente.
As limitações impostas
pela pandemia não têm facilitado o trabalho, mas
o presidente da direcção
aponta perspectivas optimistas, alicerçadas numa
“tendência de rejuvenescimento”, que se tem mantido, sobretudo graças ao Co-

ro Juvenil, dirigido por Ana
Raquel, regente do grupo
desde a primeira hora. Recorde-se que o projecto foi
apresentado publicamente em 2019, aquando do 13º
aniversário, com o objectivo de ser uma “lufada de ar
fresco” na instituição, assegurando, ao mesmo tempo,
a renovação do Coral Polifónico.
“Queremos, desta forma,
reforçar, manter e revitalizar o coro, criando também
uma alternativa aos jovens”,

explica António Couto, que
reconhece que os projectos
desta natureza estão “muito associados aos adultos”.
É preciso alargar, segundo defende, a “base social”,
adiantando que o Coro Juvenil conta, neste momento, com 20 elementos.
Depois do concerto de
aniversário e da actuação
no programa de Natal do
Município de Pombal (dia
10), o Coral Polifónico do
Oeste, dirigido pelo maestro Fernando Fernandes,

faz agora um interregno
nas actividades, retomando os ensaios a 13 de Janeiro. Com cerca de 30
coralistas adultos, a que
acrescem os jovens, perfazendo num total que ronda a meia centena, a instituição conta com elementos da União de Freguesias do Oeste, mas também
do concelho de Leiria, das
freguesias vizinhas daquele território, como é o caso
da Bajouca ou Monte Redondo.
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Feliz Natal
e Bom ano 2022

Com o mandato a terminar, António Couto não
desconde o desejo de encontrar um sucessor. “Estou a fazer os possíveis para fechar um ciclo na minha vida associativa”, revela o dirigente, ainda que
a intenção seja manter-se
no coro. As eleições para os novos corpos sociais
deverão acontecer no início do próximo mês, altura
em que será também delineado o plano de actividades para o novo ano.
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Mensagem
de Natal

PAULO
DUARTE
Presidente
da Junta de Freguesia
da Redinha

Após estes últimos
anos, que foram
muito adversos e até
dolorosos para muitas
famílias, aproximase mais uma quadra
natalícia. E porque
Natal, entre muitas
outras coisas, é PAZ,
HARMONIA e ESPERANÇA! Em meu
nome e em nome do
executivo da Junta de
Freguesia de Redinha,
quero deixar uma
mensagem de esperança e confiança no
futuro.
Acreditando na força
da união, continuaremos a travar a
batalha ao COVID-19
e que juntos iremos a
vencer.
Natal é tempo de celebração. Uma época,
em que é importante celebrar a vida,
reunindo a família,
lembrando os amigos,
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espalhando amor e
semeando alegria.
Natal, mais importante que dar, é saber
agradecer por todas
as bênçãos e dádivas
recebidas.
Faço votos, para que
esta época possa ser
vivida em toda a sua
plenitude e que os
desejos pessoais de
cada um, se realizem.
Que a magia desta
quadra, faça renascer
em todos nós, a esperança e a confiança
num mundo melhor
e mais justo, que os
princípios e o espírito
que a caraterizam, estejam sempre presentes todos os dias.
Natal é festa, mas é
também tempo de
reflexão, renovação
e de reafirmação dos
nossos desejos para
um novo ano que se
avizinha.
O verdadeiro significado do Natal, está
no amor oferecido
por todos. A todos o
Redinhenses, sem esquecer os que se encontram espalhados
pelos quatro cantos
do mundo, deixamos
em mensagem de
especial carinho.
VOTOS SINCEROS
DE UM NATAL CHEIO
DE AMOR
PAZ E FRATERNIDADE
E UM PRÓSPORO
ANO NOVO

Num investimento que ascende a 100 mil euros

Edifício-sede
da junta de freguesia
vai ser remodelado
O edifício-sede da Junta
de Freguesia da Redinha
vai ser alvo de obras de
requalificação e remodelação de valor superior a
100 mil euros. O objectivo
é melhorar as acessibilidades, aperfeiçoando as condições de atendimento aos
fregueses e de conforto às
funcionárias que ali prestam serviço.
“A remodelação do edifício sede da Junta de Freguesia é uma obra prioritária”, revelou o presidente Paulo Duarte, salientando que “o projecto já está
em fase de conclusão”, pelo que “queremos arrancar
com a obra no primeiro
trimestre de 2022”.
A intenção é melhorar
as “condições miseráveis
em que é feito o atendimento na Junta de Freguesia”, o qual funciona no
primeiro andar do edifício, onde “as acessibilidades para pessoas portadoras de deficiência não estão de maneira nenhuma
adequadas”. Esta situação
já seria grave numa situação normal, mas “tornase ainda mais grave quando temos uma funcionária
em cadeira de rodas, que
nem consegue ir à casa-de
-banho por falta de acessibilidade”, denunciou.
Neste sentido, a intenção da Junta passa por fazer intervenções no résdo-chão do seu edifíciosede, que “está completa-

●●As intervenções restringem-se somente ao interior do edifício, a fachada e toda a parte exterior vai
manter-se

mente
subaproveitado”,
criando condições para
instalar ali os serviços administrativos da Junta de
Freguesia, o Espaço do Cidadão, uma sala de espera e um espaço de arquivo.
Desta forma, fica “garantido um atendimento digno aos fregueses e condições de comodidade para
as funcionárias”.
A obra contempla ainda
uma “ligação interior ao
primeiro andar com uma
cadeira elevatória”, referiu
o autarca, adiantando que
naquele piso será criado
um gabinete para o presidente da Junta e uma sala
de reuniões.
“As intervenções restringem-se somente ao interior do edifício, a fachada

e toda a parte exterior vai
manter-se”.
“Este é um projecto que
iniciámos há quatro anos,
mas devido à pandemia tivemos de dar prioridade a
outras questões”, salientou
Paulo Duarte, sublinhando que “agora estamos a
agarrar este projecto como
uma prioridade para o ano
2022”.
“O projecto de remodelação do edifício da Junta
está concluído e estamos a
recolher orçamentos”, continuou, realçando que esta
empreitada “vai custar entre 100 a 120 mil euros”. A
obra será da responsabilidade da Junta de Freguesia, que não vai beneficiar
de nenhum apoio comunitário, mas está “a contar

com uma comparticipação
da Câmara Municipal” para
poder avançar com a empreitada.
“O prazo de execução
ronda os 90 dias” e os trabalhos deverão “arrancar
no primeiro trimestre de
2022”. Todavia, “neste momento os funcionários da
Junta de Freguesia já estão
a avançar com alguns trabalhos de demolição e outros
que não necessitam de mãode-obra especializada”.
De salientar que o edifício-sede da Junta de Freguesia é “um edifício histórico que já albergou os Paços do Concelho, na altura
em que Redinha era sede
de concelho, foi prisão e
escola primária”, concluiu
o autarca.

POMBAL JORNAL | 16 DEZEMBRO 2021 | NATAL NAS FREGUESIAS - VERMOIL | 21

Onze cabazes vão ser entregues durante passeio solidário

Clássicos de Vermoil
proporcionam Natal mais
feliz às crianças da freguesia
A quadra natalícia é
sinónimo de solidariedade
e a Associação Clássicos de
Vermoil, juntamente com
as secções que a integram,
vai fazer jus a esse espírito com uma acção que pretende proporcionar um
Natal mais feliz às crianças
da freguesia. Pela primeira vez, a associação presidida por Luís Martins organiza um passeio de pais
natais solidário cujos protagonistas serão as 11 crianças sinalizadas pela Junta
de Freguesia, com idade
até aos 15 anos, pertencentes a seis famílias, que irão
receber um cabaz juvenil
oferecido pelos Clássicos
de Vermoil.
A iniciativa decorre no
próximo domingo, 19 de
Dezembro, a partir das
09h00, altura em que os
participantes, trajados a
rigor, com a indumentária do Pai Natal, se concenPUB

Mensagem
de Natal

DANIEL
FERREIRA
Presidente
da Junta de Freguesia
de Vermoil

●●A concentração será no próximo domingo, dia 19, junto à antiga escola primária de Vermoil

tram, junto à sede da antiga escola primária, para
dali se fazerem à estrada
e levarem alegria aos mais
pequenos. Seja ao volante
de um veículo clássico, de
um ciclomotor ou de um
motociclo, o importante é
juntar-se à iniciativa, aber-

ta a todos os que nela queiram participar.
Entregues os presentes
pelos pais natais, o destino
é depois o largo da Igreja,
onde decorre a feira, para
um momento de confraternização entre os participantes.

As verbas para os cabazes foram angariadas
ao longo do ano, através
da organização dos eventos da associação, estando
previsto um investimento
entre os 500 e os 700 euros em cabazes, revela Luís
Martins.

“Apesar de todos os
constrangimentos
associados à pandemia, o ano de 2021 já
trouxe alguma normalidade, e queremos
acreditar que o ano
de 2022 será um ano
próspero , tanto para
a freguesia de Vermoil,
como para o concelho
de Pombal.
No ano de 2022 pretendemos apresentar
aos Vermoilenses o
projeto de alteração
e de beneficiação do
centro urbanístico de
Vermoil, este projeto

pretende modernizar
o centro de Vermoil
respondendo às atuais
necessidades, mas
também, pensar numa
perspetiva de preparar
a nossa freguesia para
o futuro. Pretende-se,
igualmente, inaugurar
a escola de cultura em
Vermoil, com o intuito
de desenvolver e dinamizar a área cultural.
O executivo da Freguesia de Vermoil tem
a firme esperança que
consigamos superar
todos os desafios que
esta pandemia nos
tem colocado, tanto
a nível pessoal como
profissional. Queremos reafirmar o compromisso de trabalhar
em prol de todos/
as com o objetivo de
construir um futuro
melhor para Vermoil.
Neste período de paz
e alegria, o executivo
da Junta de freguesia
de Vermoil e todos
os seus funcionários
desejam a todos os
Vermoilenses, e a
todos os amigos de
Vermoil, um feliz Natal
e um próspero ano de
2022. “
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Sabia que sem pedreiras a sociedade como a conhecemos não seria possível!?
Não tínhamos casas, hospitais, escolas, universidades, hotéis, estradas, autoestradas,
pontes, aeroportos, portos, barragens, caminhos de ferro…, e tudo isto é possível num
processo socialmente relevante de criação de emprego e fornecimento indispensável de matérias-primas aos mais variados setores da economia, responsável no cumprimento normativo e sustentável do ponto de vista ambiental, através de rigorosa monitorização de impactes e de implementação de planos de recuperação paisagística.
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Mensagem
de Natal

JOSÉ MANUEL
MARQUES
Presidente
da Junta de Freguesia
do Louriçal

Chegámos a mais uma
época Natalícia, um
tempo que habitualmente valorizamos de
extrema importância
na partilha, confraternização e encontro de
famílias.
Mesmo continuando
neste contexto de pandemia, que por vezes
nos deixa a todos com
um sentimento de perda
e angustia, quero em
meu nome e de todo o
executivo da Freguesia

do Louriçal dirigir-vos
uma palavra de esperança e o compromisso
de que continuaremos a
trabalhar neste sentido
de missão, unindo as
instituições de forma a
que juntos possamos
continuar a apoiar
todos aqueles que mais
precisam, fazendo-as
acreditar na prosperidade e integração
numa sociedade que
todos defendemos ser
cada vez mais justa e
de verdadeiros valores
que qualquer cidadão
merece viver.
Este sentimento de Natal leva-nos a recordar o
quanto foram importantes para todos nós
aqueles que se mobilizaram e continuam a
entregar-se de corpo e
alma na salvaguarda da
saúde de todos nós e a
todos aqueles que num
sentimento de compromisso com o país
e as sua populações,
nunca abandonaram o
seu posto de trabalho e
cuja saúde lhes permitiu
continuar tão nobre
e desafiante tarefa,
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incluindo os trabalhadores da nossa Junta de
Freguesia, associações,
instituições e a sociedade em geral.
A todos deixo uma palavra de agradecimento,
gratidão e apreço pela
entrega e resiliência.
Uma palavra de admiração e conforto para
os nossos emigrantes
espalhados por todo o
mundo, que sentiram e
infelizmente continuam
a sentir na sua vida o
impedimento de visitar
os seus familiares e o
país que os viu nascer.
Nesta época de Natal,
que a saúde de todos
acompanhe quantos
dinamizaram e trabalharam nas suas actividades e representam
a dinâmica económica
e sustentabilidade da
nossa freguesia.
Desejo a todos um
Feliz Natal e que o novo
ano 2022 nos traga a
normalidade das nossas
vidas que todos imploramos voltar a viver.
Em nome do executivo,
O Presidente da Junta

Menino Jesus só aparece na noite de 24 de Dezembro

Presépio em
tamanho real
“habita” praça
do Louriçal

●●“Este ano, o presépio tem como tema ‘Sustentabilidade: está nas tuas mãos colorir a nossa paisagem’”

Nesta época natalícia, a
Praça Joaquim Silva Cardoso, no Louriçal, volta a ser
“habitada” pelas figuras de
tamanho real que compõem
o presépio feito pelo Agrupamento de Escuteiros, com o
apoio da Junta de Freguesia,
que disponibiliza os materiais. Este ano, a representação do cenário do nascimento de Jesus pretende assinalar o Natal e, ao mesmo tempo, sensibilizar os visitantes
para a temática da sustentabilidade.
“Este ano, o presépio tem
como tema ‘Sustentabilidade: está nas tuas mãos colorir a nossa paisagem’”, contou ao Pombal Jornal o chefe
do Agrupamento de Escuteiros, salientando que as novidades são “a lagoa com os
pescadores, o placar com os
desenhos das escolas, uma
ponte que nos permite ter
uma visão diferente e tirar
selfies, bem como um QRcode com um vídeo que explica às pessoas a história do
presépio”.
Esta representação do cenário do nascimento de Jesus ocupa quase a totalidade da Praça Joaquim Silva

Cardoso, situada numa zona
central da vila do Louriçal.
Em destaque está o estábulo
com a sagrada família, a vaca
e o burro, mas sem o menino
Jesus, que apenas aparece na
noite de 24 de Dezembro.
De resto mantêm-se as
mesmas figuras dos anos anteriores, apesar de estarem
dispostas de forma diferente. De salientar que o pastor
representa o único que ainda se mantem em actividade
na freguesia (na localidade
dos Foitos), a freira ao forno
a fazer biscoitos é uma “homenagem às nossas irmãs
clarissas e ao mesmo tempo
ao Biscoito do Louriçal” e o
agricultor simboliza “aqueles que ainda hoje trabalham
a terra e uma profissão que
continua a ter um impacto
grande na economia da freguesia (seja na cultura do arroz, criação de animais, hortícolas e florestas)”, explicou
aquele responsável.
Por sua vez, o moinho de
água representa os muitos
exemplares que um dia existiram na freguesia, o rio tenciona sensibilizar as pessoas
para a beleza dos cursos de
água e a sua importância,

que é muitas vezes desvalorizada, e o poço, que é muito
vulgar na freguesia, por ser
uma zona rica em água.
Novidade no presépio são
os pescadores e a lagoa, que
têm uma “dupla intenção”:
representam os pescadores
que noutros tempos pescavam na nossa freguesia,
principalmente nas aldeias
de Casais do Porto e Casal
da Rola (Rio Pranto), e as zonas húmidas que desvalorizamos e poluímos. “Um dos
pescadores pesca um peixe
e o outro um pneu de automóvel”, refere Vítor Mota,
alertando para a poluição.
Na praça está ainda patente um placar com desenhos pintados pelos alunos
da freguesia, cuja iniciativa
pretende “mostrar que se
cada um der o seu melhor
poderemos dar mais cor ao
nosso planeta e conseguir
a sustentabilidade do mesmo”.
De referir que a execução
do presépio demorou cerca
de 15 dias e envolveu um total de 32 pessoas (oito escuteiros adultos, 10 exploradores, nove pioneiros e cinco
pais de escuteiros”.

Investimento de 70 mil euros

Louriçal vai alargar
cemitério
A Junta de Freguesia do
Louriçal vai investir cerca de
70 mil euros no alargamento
do cemitério da vila, que vai
passar a ter espaços para ossadas e cremados, revelou ao
Pombal Jornal o presidente,
José Manuel Marques.
O alargamento do cemitério estende-se numa “área superior a três mil metros quadrados”, contou José Manuel

Marques, adiantando que o
terreno pertence à Junta de
Freguesia. Além de alargar a
área para sepulturas, esta ampliação contempla também a
construção de “espaços para
ossadas e cremados”.
O projecto já está concluído e a obra, que deverá arrancar em breve, será executada faseadamente. Numa primeira fase, está

prevista a execução de um
muro de vedação em todo o
perímetro do cemitério e a
criação de passeios.
A obra representa um investimento na ordem dos
70 mil euros e será executada pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara
Municipal. Neste momento,
a Junta está a tratar da legalização do antigo cemitério.
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Pedro Pimpão, António José Domingues
e Mário Jorge deixam sugestões
para a Consoada

Presidentes
de Câmara põem
as ‘mãos na massa’

Estamos habituados a ouvi-los discursar, a debater
questões políticas, a fazer inaugurações, a serem bons
e maus protagonistas na imprensa e no mundo das redes sociais. À maior parte dos presidentes de Câmara,
pouco tempo sobra para lá de uma agenda preenchida, a um ritmo diário que deixa pouco espaço para outros afazeres, longe dos holofotes.
A pretexto de uma edição com um toque natalício,
quisemos saber o que gostam de ter à mesa da Consoada e, para isso, desafiámos os presidentes das Câmaras Municipais de Pombal, de Ansião e de Soure a
deixarem uma sugestão para os nossos leitores.
Se na política Pedro Pimpão está como ‘peixe na
água’, na cozinha o autarca de Pombal prefere entregar os créditos a quem melhor sabe. Habituado a desafios, não se fez rogado perante o convite do Pombal
Jornal e pediu ajuda à mãe para preparar as rabanadas
que nunca faltam na mesa de Natal. À dupla juntou-se,
ainda, Aurora, a filha mais nova do social-democrata,
que animou os momentos passados na cozinha de Alice Faustino.
António José Domingues não se deixa intimidar pela cozinha, mas o pouco tempo disponível não lhe dá
azo a grandes aventuras nesta arte. Por isso, a opção
foi “conseguir fazer alguma coisa rápida e simples”, depois de um fim-de-semana muito preenchido. “Lembrei-me de uns coscorões que me estavam a apetecer
comer” e, por isso, “juntei o útil ao agradável”. Preferia
ter partilhado com os leitores a receita da mãe, que é
“especial”, mas esse inimigo chamado “falta de tempo”
não lhe permitiu ir a casa da mãe nem, tão pouco, ligar-lhe cedo. O autarca socialista socorreu-se então de
uma receita “simples” mas capaz de surpreender os fãs
de coscorões.
Dos lados de Soure, Mário Jorge esmerou-se para
‘conquistar’ os palatos mais exigentes do eleitorado. O
socialista vestiu-se a rigor e pediu ajuda à nutricionista do Município para preparar algo diferente e saudável, mas onde não faltassem ingredientes regionais e da
época. O resultado foi uma Trouxa de Bacalhau e Couve Portuguesa com Legumes Assados e Puré de Batata Doce que não deixará ninguém indiferente, a julgar,
desde logo, pelas imagens.
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-------------------------Mário Jorge Nunes,
Presidente da
Câmara Municipal
de Soure com a
nutricionista,
Daniela Simões Andrade
na confeccão de uma
receita de Natal saudável

Trouxa de Bacalhau
e Couve Portuguesa com Legumes Assados
e Pure de Batata Doce
PARA UMA PESSOA:
- 1 lombo de bacalhau pronto a cozer
- 1 batata doce média
- 4 folhas de couve portuguesa
- 50g de abóbora
- 50g de cogumelos
- 10g de nozes
- 1 fatia de queijo curado
- 1 dente de alho
- Azeite e orégãos q.b.
Preparação:
Cozer os lombos de bacalhau e deixar arrefecer antes de retirar as espinhas e pele.
Descascar e cozer a batata doce em cubos.
Cozinhar levemente 2 folhas de couve inteiras, livre de talos.
Cortar a abóbora em cubos, os cogumelos e a restante couve em tiras,
misturar numa assadeira. Juntar as nozes e temperar com azeite, alho picado e orégãos e
levar ao forno para assar.
Colocar o lombo de bacalhau sobre as folhas de couve previamente cozidas inteiras, por cima a fatia de queijo curado e fechar a trouxa. Levar ao forno a terminar de cozinhar, sobre
os legumes na assadeira.
Reduzir a batata doce a puré e acompanhar a trouxa de bacalhau em cama de legumes.
Para a sugestão apresentada, foram seleccionados produtos alimentares tradicionais, regionais e
sazonais, pelos seus diversos benefícios, já que sendo consumidos na
sua época sazonal apresentam melhor sabor e maior valor nutricional.
A refeição de Natal deve ser iniciada com sopa de hortícolas, preferencialmente com leguminosas incluídas, completada com prato princi-

pal composto por hortícolas, cereais
e derivados ou tubérculos e ainda
carne, pescado, ovos ou equivalentes vegetais e terminada com sobremesa, preferencialmente fruta.
O complemento da refeição com
frutos secos oleaginosos, nomeadamente as nozes, permite fornecer
gorduras insaturadas, que promovem a saúde cardiovascular e a eficaz função cognitiva, com melhoria
da memória e do raciocínio.

Para sobremesa, que nesta época
inclui muitas vezes opções doces, as
sugestões recaem sobre as sobremesas lácteas, como arroz doce, aletria
ou leite creme, que apresentam teores de gordura e açúcar inferiores a
outras opções.
Acima de tudo, a recomendação
é saborear os alimentos típicos da
época, com equilíbrio e com preferência por opções que apresentem
benefícios nutricionais.”

Mensagem de Natal do Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
2021 tem sido, à semelhança do
que passou, um ano duro e exigente, atendendo a todas as circunstâncias impostas pela pandemia que temos vindo a atravessar. As populações do Concelho
de Soure têm demonstrado, ao
longo deste tempo, uma enorme
capacidade de resiliência. Nesta
época, é fundamental que a comunidade mantenha o esforço

colectivo para a mitigação da situação pandémica, cumprindo
as medidas impostas pelo Governo e pela DGS.
A todos os Munícipes, endereço
sentidos votos de Boas Festas, com
um Feliz Natal e um próspero ano
de 2022, que traga a todos saúde
e paz, e que, juntos, em comunidade, possamos ultrapassar definitivamente a situação pandémica.

POMBAL JORNAL | 16 DEZEMBRO 2021 | DESTAQUE | 25

RABANADAS
DA ALICE FAUSTINO

-------------------------Pedro Pimpão,
Presidente da
Câmara Municipal
de Pombal, com a mãe
e com a filha

Ingredientes
Pão (cacete)
Leite
Paus de canela
Canela em pó
Cascas de limão
Açúcar
Ovos
Papel absorvente
Óleo
Modo de confecção
das rabanadas:
Primeiro tem que se comprar
pão de cacete com dois ou três
dias de antecedência face ao momento em que se pretende fazer
as rabanadas.
A primeira coisa a fazer é aquecer leite (bem quente) com pau
de canela, um bocado de açúcar
e umas cascas de limão.
Precisamos de uma frigideira
com óleo (não muito) e batemse ovos numa taça por onde passam as fatias de pão depois de
ensopadas no leite previamente
preparado numa taça à parte.
A seguir à passagem pelo leite e
pelos ovos batidos, fritam-se as
rabanadas e depois passam-se
numa mistura de açúcar e canela.
A parte final é decisiva porque as rabanadas têm que ser bem escorridas em papel de cozinha para não ficarem aboboradas (cheias de óleo).
A parte melhor é à mesa, no final da consoada, a seguir ao bacalhau, comer a bela da rabanada que se aconselha que seja acompanhada com um cálice de vinho do Porto que faz a
companhia ideal.
Em nossa casa e na consoada, as rabanadas são presença imprescindível e uma tradição
que espero que seja mantida durante muitos e bons anos!
Mensagem de Natal
do Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL
DE pombal

O Natal é uma época muito especial em que damos
mais importância aos valores de família, solidariedade
e partilha. Que possamos contribuir todos para que este espírito natalício permaneça bem vivo em cada dia
do ano, esperando que o próximo ano de 2022 possa
ser o ano da retoma ao normal das nossas vidas comunitárias e ao restabelecimento dos nossos relacionamentos interpessoais tão importantes para crescermos
em comunidade e harmonia. Faço votos de um santo
Natal a todos os Pombalenses e um ano novo pleno de
realizações pessoais e colectivas!

Coscoroes A Avo Lurdes
Ingredientes
600 gr de farinha
4 ovos
Raspa de uma laranja
Sumo de uma laranja
60 gr de manteiga
60 gr de açúcar
Uma pitada de sal
Aguardente (a gosto +/- 50ml)
Açúcar e canela para polvilhar

-------------------------António José
Domingues,
presidente da
Câmara Municipal
de Ansião, com
a esposa

Confecção dos Coscorões à Avó Lurdes
Colocar a farinha dentro de uma bacia (de preferência de barro, mas pode ser
de plástico), fazer uma cavidade na farinha e juntar a margarina derretida, o
açúcar, as gemas, o sumo de laranja, a raspa de laranja e a aguardente. Amassar, amassar, amassar muito bem até obter uma massa lisa tipo massa de pão.
Fazer uma bola com a massa, colocá-la dentro de uma tigela, tapar com um pano e deixar repousar durante 1 hora.
Passado o tempo indicado, polvilhar a bancada com farinha, colocar a bola de
massa em cima da bancada polvilhada, colocar um pouco de farinha na massa e
amassar muito bem até a mesma deixar de colar nas mãos. De seguida, estender
a massa com o rolo em cima da bancada polvilhada com farinha, até uma obter
espessura ligeiramente fina. Depois a massa é cortada em retângulos ou quadrados (conforme o tamanho e variedade que queira dar aos coscorões). Fazerlhe depois dois cortes na vertical e levá-los a fritar em ambos os lados em óleo
bem quente até ficarem bem douradinhos de ambos os lados.
Retirar, colocar num prato com um papel absorvente. Colocar num recipiente à escolha, açúcar misturado com canela e polvilham-se os coscorões com a
mistura.
Colocar num prato ou travessa e estão prontos a servir.

Mensagem de Natal do
Presidente da CÂMARA
MUNICIPAL DE ANSIÃO
Uma época, uma quadra, uma festa, um
espírito, assim é o natal. Tempo de reforço
da união, da harmonia, da fraternidade e da
solidariedade, de renovação e formulação de
desejos, de troca e de partilha, de afirmação
dos valores da família, da amizade e do amor.
Que neste Natal saibamos sentir e reafirmar todo o seu significado e valor.
Votos sinceros de Festas Felizes
e de um Ano Novo pelo em concretizações.
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Colectividades com equipas séniores

GARECUS e Dino Clube
na promoção do futsal
A União de Freguesias de
Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze,
conta com duas equipas de
futsal masculino sénior. O
Dino Clube tem 19 jogadores inscritos que são: André
Gonçalves; André Almeida;
Daniel Martins; Daniel Santos; Francisco Lopes; Gabriel Silva; João Leitão; Jorge Ferreira; Micael Lopes;
Miguel Rolo; Miguel Fernandes; Miguel Ferreira; Olvao Pedrosa; Randy Santos;
Rui Ferreira; Telmo Domingues; Thomas Simões; Tiago
Simões e Yuri Monteiro sendo treinados por José Rafael
O GARECUS de Santiais
soma 20 atletas inscritos
que são: Alexandre Antunes; Bruno Meireles; Bruno
Anastácio; Bruno Ferreira;
Fábio Antunes; Filipe Melo; Gonçalo Marques; Gonçalo Pedrosa; João Pedro;
João Carvalheiro; Leandro
Simões; Luis Mendes; Marcelo Moco; Marco Pedrosa;
Martinho Meirinho; Micael
Silva; Pedro Monteiro; Rafael Gameiro; Simão Marto
e Telmo Ribeiro, sendo treinados por Eurico Duarte.
Estas duas equipas, jogaram o derbie no passado dia
sete, com o Dino Clube a receber e a vencer o GARECUS
por 6-3, com 3-1, ao intervalo.
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●●A formação do Dino Clube de Santiago de Litém está em quinto lugar após nove jornadas. Sábado, dia
18, jogam em Leiria frente ao Juventude, que é 7.º classificado, com início às 21 horas.

Uma em cada freguesia

Três árvores de Natal
iluminam ‘Alitém’
Três árvores de Natal de
grande dimensão vão embelezar as ruas de Santiago
e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze durante
esta época natalícia, revelou o presidente da União
de Freguesias.
“A Junta já adjudicou a
colocação de uma árvore
de seis metros em cada freguesia”, contou Manuel Nogueira Matos, adiantando
que estas serão instaladas
no largo em frente ao edifício da Junta de Albergaria
dos Doze, no adro da igreja
de Santiago de Litém e na
rotunda de Vila Gateira (São
Simão de Litém).
Além disso, a União de

Freguesias voltou a desafiar as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), escolas, escuteiros e população em geral a
criarem decorações alusivas ao Natal para enfeitar
os espaços públicos da freguesia.
Paralelamente, o executivo vai também “promover um concerto de Natal
em cada freguesia, tal como acontecia antes da pandemia”, desvendou o autarca, salientando que em palco estará o Coro de Santiago
de Litém e outros dois grupos de convidados. As datas
dos concertos ainda não estão definidas.

Templo em “elevado estado de degradação”

Variante de Albergaria
dos Doze em curso

●●A equipa do GARECUS/Santiais ocupa o 4.º lugar com 16 pontos, os mesmos que o 3.º classificado. Esta
sexta-feira, dia 17, jogam na Caranguejeira, que é oitavo classificado, com início às 21.30 horas

A variante de Albergaria
dos Doze tem já a primeira
fase concluída, que consistiu na abertura da variante
entre a rotunda dos Eguins
e estrada da Cartaria.
A segunda fase, que deverá arrancar no início do
próximo ano, consiste na
“colocação de uma camada de tout-venant”, seguindo-se numa terceira fase a
asfaltagem, adiantou Ma-

nuel Nogueira Matos, convicto de que a conclusão
da empreitada na sua totalidade só deverá acontecer
em 2023. De referir que esta intervenção vai permitir desviar o trânsito, especialmente de veículos pesados, da Rua Principal de
Albergaria dos Doze, contribuindo em muito para a
melhoria da segurança rodoviária e pedonal.
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Mensagem
de Natal

MANUEL HENRIQUES
NOGUEIRA MATOS
Presidente
da União Freguesias de
Santiago
e São Simão de Litém
e Albergaria dos Doze

É uma honra e uma
satisfação muito grande ter a possibilidade
de mais uma vez poder cumprimentar todos os fregueses desta
União em particular, e
os amigos em geral.
Conseguimos fazer, em
união, a travessia de
um ano muito difícil,
muito diferente, mas
ao mesmo tempo
com muita esperan-

ça de chegar bem a
esta quadra natalícia
e mostramos a nossa
organização e a nossa
garra no combate às
adversidades, com a
superação de todos.
Devo dizer-vos
também que mesmo
assim conseguimos
concretizar os projetos
importantes para a
nossa União, em áreas
fundamentais, como a
ação social, a promoção do emprego, a
proteção civil, desenvolvimento do território e a educação.
Quero também manifestar aqui, mais uma
vez, todo o carinho e
amizade que sinto por
vós e dizer que fico
muito grato pelo apreço e demonstração de
confiança neste executivo e nas pessoas que
o compõem.
Entramos num novo
ciclo e outros projetos
estão já em elaboração, para serem implementados durante o
próximo ano, em áreas

como o turismo e lazer,
habitação social, rede
viária e mobilidade.
Chegados aqui após
mais um ano de resiliência e de incertezas,
mas sempre com a
preocupação de chegar a este Natal, podemos agora reencontrar
e confraternizar com
os familiares e amigos
mantendo a saúde e
alegria indispensável a
todos os bons momentos.
Ainda pairam no ar
muitas nuvens cinzentas que nos obrigam a
ter precaução e muita
atenção, mas não
podemos desistir, para
não perder o que já
conseguimos.
Despeço-me com
um abraço caloroso
e fraterno, com votos
de um Feliz Natal e
um Ano Novo com
grandes realizações
pessoais, no compromisso de fazer mais
esta caminhada em
união e amizade com
todos vós.

Obra já arrancou e deverá estar concluída no final de 2022

Santiago de Litém
vai ter um mercado
coberto
Está a nascer um mercado coberto em Santiago de Litém, que representa um investimento de 99
mil euros. O edifício está a
ser construído num terreno
junto à igreja local e deverá estar concluído no final
de 2022, revelou ao Pombal Jornal o presidente da
União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém
e Albergaria dos Doze.
“Esta obra consiste na
construção de um mercado coberto”, que poderá ser
transformado num “espaço polivalente para acolher
outro tipo de eventos, como
por exemplo as Tasquinhas
de Alitém”, explicou Manuel Nogueira Matos.
A empreitada, que iniciou
no final do passado mês de
Outubro, tem um prazo de
execução de um ano, devendo estar pronto no terceiro trimestre de 2022,
adiantou o autarca.

●●O espaço vai surgir junto à igreja

A construção deste edifício representa um “investimento na ordem dos 99 mil
euros”, que será financiado
em 50% no âmbito de uma
candidatura apresentada ao
DLBC das Terras de Sicó.
A construção de um edifício coberto para acolher
o mercado em Santiago de
Litém “era uma necessidade sinalizada há vários anos,
visto que os agricultores se
expunham ali desordenada-

mente a vender os seus produtos”, evidenciou.
“Embora os agricultores
possam ser menos, são mais
exigentes relativamente às
condições para poderem expor os seus produtos”, contou Manuel Nogueira Matos, justificando a construção deste edifício que está a
ser construído num “terreno
que pertence à Junta de Freguesia, localizado atrás da
igreja de Santiago de Litém”.
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BOAS FESTAS

www.funeflor.pt
geral@funeflor.pt

Agora,
também

917 014 631 (Rui) 968 562 180 (Bela)

nas Colmeias
Tel: 244 023 216
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Sessões de capacitação já iniciaram em Abiul e começam brevemente em Vila Cã

Programa ‘Eu sou digital’
vai ensinar adultos de Abiul e Vila Cã
a utilizar internet
A Fundação Dr. José Lourenço Júnior aderiu ao programa ‘Eu sou digital’, o
qual pretende ensinar a
utilizar a internet de forma autónoma. O público
alvo são adultos das freguesias de Abiul e Vila Cã,
que queiram dar os primeiros passos no mundo digital. Actualmente, estima-se
que “um elevado número
de pessoas” destes territórios nunca tenham acedido
à internet.
“O programa ‘Eu sou digital’ destina-se a todos os
adultos que pretendem dar
os primeiros passos na internet”, permitindo “a inclusão digital de adultos
para que estes consigam
utilizar a internet de forma
autónoma, sem a ajuda de
um familiar ou amigo”, explicou ao Pombal Jornal o
responsável de Marketing
e Comunicação da Fundação. Nesse sentido, os adultos que já deram os primeiros passos na internet
e que queiram consolidar
conhecimentos também
poderão inscrever-se.
O objectivo é chegar ao
“número de pessoas destas
freguesias”, daí a parceria
estabelecida com as Juntas de Freguesia de Abiul e
Vila Cã e a Comissão Social

●●João Jesus, responsável de marketing da Fundação, Joana Ferreira, Assistente Social e Coordenadora
do CSIF, Sandra Barros, presidente da Junta de Abiul e Isabel Vaz Serra, presidente do Conselho de Administração da Fundação

Inter-Freguesias de Abiul
e Vila Cã (CSIF), contou
João Jesus, convicto de que
“um elevado número de
pessoas, particularmente
maiores de 65 anos, nunca
acedeu à internet ou apresenta dificuldades de vária ordem na utilização das
novas tecnologias”.
O programa vai funcionar em dois espaços. O primeiro iniciou, no passado dia 8 de Novembro, em
Abiul e já tem alguns alunos inscritos. O segundo
arranca brevemente em Vilã Cã.
Por enquanto, os ensinamentos ficam a cargo

de “três mentores que possuem a capacidade para
leccionar este programa”,
adiantou aquele responsável, referindo que a ideia
é “cada mentor conseguir
apoiar um a dois alunos ao
mesmo tempo, de modo a
proporcionar uma experiência de aprendizagem
de qualidade que permita
responder a todas as dificuldades do aluno, de forma eficaz”.
Mas, “à medida que o número de inscritos aumentar”, será “inevitável” angariar mais mentores para o Centro ‘Eu sou digital’,
tanto que a Fundação já es-
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tá à procura de voluntários
(maiores de 18 anos) que tenham disponibilidade para
cooperar na formação dos
adultos, capacitando-os para usar o correio electrónico, criar um perfil nas redes sociais, autenticar a en-

trada de sites em segurança, reconhecer mensagens
suspeitas e evitar burlas
online, bem como controlar a sua privacidade através da permissão ou não
permissão de cookies, termos e condições e salvaguardas de palavra-passe.
“O tempo que os voluntários possam dispor é flexível e é concertado caso a
caso”, salienta João Jesus,
sublinhando que o “essencial é ter vontade de partilhar conhecimentos e de
ajudar a lidar com as novas
tecnologias”. As sessões de
capacitação começam com
um diagnóstico sobre os
conhecimentos, as dificuldades e as metas de cada
adulto, seguindo-se o processo de aprendizagem.
De salientar que no passado mês de Novembro foram realizadas algumas sessões-piloto em Abiul pa-
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ra perceber as maiores dificuldades e necessidades
da comunidade em contexto digital. Neste espaço, as
sessões de capacitação decorrem às segundas-feiras,
pelas 16h30, enquanto que
em Vila Cã iniciam brevemente, no edifício da Junta
de Freguesia, realizando-se
às sextas-feiras, pelas 11h30.
As inscrições podem ser
feitas através por telefone
(934 800 528), e-mail (esd.
abiulvilaca@gmail.com) ou
presencialmente nas Juntas de Freguesia de Abiul
e Vila Cã. O programa ‘Eu
sou digital’ é gerido pela
Fundação Dr. José Lourenço Júnior, que desta forma
pretende “contribuir para
combater a info-exclusão,
particularmente da população mais afastada das novas tecnologias, apoiando
a sua integração na sociedade”.
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O FUTURO VEM
DA NOSSA TERRA.
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Mensagem
de Natal

Carla
LONGO
Presidente
da Junta de Freguesia
de Pombal

Natal é época de (re)
nascimento! Tempo
de renovar projetos e
de preparar o futuro!
Mais do que nunca
os valores, tradicionalmente, partilhados
nesta quadra – saúde,
paz, amor, esperança
e família – devem ser
protegidos e levados
para 2021, unidos por
uma uma sociedade
consciente e solidária
que cuida de cada
um e de todos em
comunidade.
Apelando ao cumprindo com as
recomendações de
saúde, que ajudarão a proteger não
só os que nos são
próximos, reforcemos
o sentimento de responsabilidade e deixe-mo-nos embrulhar
na esperança de que
o pior já passou e de
que, em breve, será
novamente possível
ver os sorrisos e abraçar sem restrições.
Em nome da Junta de
Freguesia de Pombal,
desejo a todos um
Feliz Natal e de um
2021 recheado de
saúde e prosperidade!

de, quero deixar uma
mensagem de esperança e de conﬁança
no futuro. Faço votos
para que este período
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Eco-Montras dinamiza
comércio local
e promove boas práticas
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presépio gigante

radas com dois pontos.
As montras serão avaliadas entre 16 de Dezembro e 8 de Janeiro e os resultados divulgados publicamente a 29 de Janeiro. O júri é composto por
Carla Longo (presidente
da Junta de Freguesia), Horácio Mota (presidente da
ACSP), Catarina Silva (vereadora do município com
os pelouros da Ecologia
e Associativismo Local) e
Manuela Frias (membro da

Recolha de alim
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Largo
fduro.pt

Boas festas
Sede: 244 034 499 | Loja: 236 215 107
E-mail: geral@fduro.pt
Estrada de Soure, 4 | Roussa de Cima | 3100-366 Pombal
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Equipa de juniores abraçou acção solidária

Nem só de futebol se ‘pintam’ os dias
das atletas femininas das Meirinhas
Foi com a mesma determinação com que disputam
cada jogo que as atletas femininas da equipa de juniores da Associação Recreativa das Meirinhas (ARM)
abraçaram o desafio que
lhes foi lançado, há cerca
de dois meses, pelo treinador. “Com a criação da nova equipa Júnior de Futebol
Feminino da Associação Recreativa das Meirinhas quis,
desde cedo, transmitir-lhes
a noção de que são parte integrante da comunidade e,
desta forma, dar lhes oportunidade e responsabilidade para contribuir para a
mesma”, começa por nos
contar Cristiano Dinis.
A pretexto da vontade de
“chegar o mais perto pos-

sível de quem mais precisava dentro do nosso raio
de acção”, atletas e equipa
técnica puseram em marcha uma campanha de angariação de bens que, de alguma forma, viesse dar um
aconchego diferente às famílias acompanhadas pela Comissão Social das Freguesias de Carnide, Vermoil
e Meirinhas. Caberá depois

a esta entidade que é o “elo
de ligação para a concretização” deste objectivo, fazer a “distribuição” e “gestão dos bens recolhidos em
função daquilo que serão as
necessidades das pessoas
mais carenciadas”, sobretudo roupa e calçado, os artigos mais doados, como refere Cristiano Dinis. Para
o técnico, a acção solidária

“superou as expectativas”,
uma vez que “não estava à
espera que elas correspondessem tão bem à iniciativa”. A verdade é que a motivação foi aumentando e,
“de treino para treino, via
cada vez mais bens recolhidos por elas”. O treinador
não esconde que o êxito
desta missão abriu portas
a outros desafios, servindo
inclusivamente de “amostra para ideias e iniciativas
futuras”. “Uma dessas ideias
passa por incentivar todo
o Núcleo da Associação Recreativa de Meirinhas a aderir a acções como esta ou, até
mesmo, uma possível cooperação com instituições publicas ou particulares de cariz
social”, revela.

Neste momento, o plantel júnior feminino da ARM é
constituído por 18 jogadoras:
Alexandra Gonçalves (Leiria), Andreia Rodrigues (Caranguejeira), Beatriz Lourenço (São Simão de Litém), Bruna Louro (Monte Redondo),
Clara Silva (Viuveiro), Erica Sofia (Leiria), Inês Ribeiro (Monte Real), Lara Gaspar
(Carnide), Lara Soares (Carnide), Laura Mendes, Laura
Ferreira (Meirinhas), Liliana Rodrigues (Canavieira),
Márcia Roque (Albergaria
dos Doze), Margarida Gaspar (Bouça), Patrícia Henriques (Ribeira da Bajouca),
Susana Domingues (Meirinhas), Matilde Correia (Meirinhas), Bruna Patrício (Caranguejeira).

Inauguração da Rota das Fontes

Caminhada juntou duas centenas
de participantes

●●O percurso tem aproximadamente nove quilómetros

PUB

O percurso inaugural da
Rota das Fontes, na freguesia de Meirinhas, contou
com a participação de cerca de duas centenas de pedestrianistas. A caminhada aconteceu na manhã do
passado dia 1 de Dezembro,
no âmbito das comemorações da Restauração da Independência de Portugal,
promovidas pela Junta de
Freguesia.

A ideia de fazer a Rota das
Fontes partiu de dois meirinhenses, que lançaram o
desafio à Junta de Freguesia
e ajudaram a tornar o percurso realidade, frisou João
Pimpão.
A vice-presidente da Câmara de Pombal aplaudiu a
iniciativa, destacando-a como “uma forma saudável de
viver e conviver, que o Município de Pombal quer re-

forçar”.
“Este tipo de percursos,
além de terem um potencial turístico, também podem ser utilizados com
regularidade pela população”, evidenciou Isabel
Marto, encarando esta iniciativa como “uma forma
eficaz de desenvolver o nosso concelho” e de “valorizar
as ideias e as competências
da nossa população”.

Mensagem
de Natal

Carla
LONGO
Presidente
da Junta de Freguesia
de Pombal

Que o nascimento
deste menino de
amor, faça renascer em todos a
coragem, a fé e a
esperança!!
A coragem para
ultrapassarmos a
dureza destes tempos de pandemia.
A fé que Ele está
connosco e nos
guardará onde quer
que formos.
A esperança que
tudo isto passará e
que iremos rapidamente resgatar os
dias lindos do presente e do futuro.
A todos convido a
encontrarem em
Meirinhas tudo
aquilo que procuram !!
Um santo natal e
um deslumbrante
2022!!
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Carla Silva dá aulas no Agrupamento de Escolas de Pombal

Professora de espanhol distinguida
com prémio nacional
A professora de Espanhol, Carla Silva, foi distinguida, no dia 22 de Novembro, com o melhor projecto
eTwinning, a nível nacional,
na categoria Ensino Secundário, graças ao trabalho
“Un Planeta para el futuro”,
desenvolvido com os alunos do 11º ano do Agrupamento de Escolas de Pombal (AEP). Ainda a digerir as
muitas emoções vividas logo após a divulgação, a docente não esconde que “este é o prémio da minha vida”, ao mesmo tempo que
vai dando pormenores sobre o projecto que abordou
“três grandes temas”: o consumo responsável e a protecção do planeta; a pobreza e a marginalização e os
direitos humanos.
“Para quem ainda pouco
sabe sobre o eTwinning, pode-se dizer, muito resumidamente, que este projecto
disponibiliza uma plataforma para que os profissionais da educação, que trabalham em escolas dos países europeus envolvidos,
possam comunicar, colaborar, desenvolver projectos e
partilhar”, começa por explicar.
Residente em Almagreira, Carla Silva diz que o desafio foi-lhe lançado por
uma professora de Espanha, ao qual aderiu “de imediato”, juntamente com outros oito professores europeus (Espanha, França, Bélgica e Suécia). “Os temas a

desenvolver são a preocupação de qualquer um e, se
um dos papéis do professor
é o de tentar consciencializar os seus alunos, então,
não há nada melhor do que
aliar a cidadania ao conhecimento geral destas problemáticas e, claro, à aquisição/ prática da língua escrita e oral, que os seus alunos
estavam a estudar: o espanhol”, conta ao Pombal Jornal, um dia após o anúncio
da distinção.
Trabalhar num projecto eTwinning é, segundo
a professora, “juntar o útil
ao agradável, pois os alunos, quase que inconscientemente, adquirem e melhoram as suas competências
não só como estudantes, mas
também como cidadãos”.
Mas se o mérito se deve à
docente, o êxito não teria sido possível sem os alunos,
“que aceitaram de imediato a proposta e começaram,
bem cedo, a trabalhar no
projecto”. “Iniciaram o trabalho com tarefas de debate
e de planeamento, em grande grupo e, rapidamente,
passaram ao trabalho efectivo em pequenos grupos e individualmente, devido à situação pandémica que ainda se vive”, descreve.
Depois disso, Carla Silva
foi “interligando as tarefas
por forma a não sobrecarregar os alunos, usando actividades formativas que também contribuíram para a
melhoria da avaliação suma-

Apoios municipais

Almagreira recebe
mais de 1.500 euros
A Junta de Freguesia de
Almagreira vai receber dois
apoios cujo valor total ascende a 1.500 euros. A atribuição destas verbas foi
aprovada na reunião de
executivo do passado dia 2
de Dezembro.
A maior tranche equivale
a pouco mais de 950 euros,
que se destina a comparticipar a aquisição de vestiários

para voluntários da Unidade Local de Protecção Civil
(ULPC) de Almagreira.
Além disso, a Junta de
Freguesia vai ainda receber
um apoio financeiro de quase 580 euros para apoiar os
materiais para melhoria do
sistema de drenagem de
águas pluviais na Rua do Pinheiro Manso, em Reguengo.

Para intervenção no Centro Escolar

Carnide recebe apoio
superior a mil euros
A Câmara Municipal de
Pombal aprovou, na sua última reunião, realizada a 10
de Dezembro, a atribuição
de um apoio no valor de
aproximadamente 1.190 eu-

ros à Junta de Freguesia de
Carnide.
Esta verba destina-se a
comparticipar a substituição do porteiro eléctrico do
Centro Escolar de Carnide.

tiva de cada um deles”.
Na perspectiva da docente, o projecto deu possibilidades aos alunos de “reflectiram sobre o futuro do planeta, bem como os hábitos e
os comportamentos que implicam consequências negativas na natureza e que devem ser modificados para
cuidar do meio ambiente”.
Além disso, “pensaram, em
conjunto com as outras escolas europeias, como alterar hábitos e comportamen-
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tos e, ainda, como podiam
ser tomadas medidas para
proteger a biodiversidade e
o ambiente”, conta.
Mas “mais desafiante e
compensador” foi “direccionar cada uma das actividades com o objectivo de desenvolver nos alunos a capacidade de aplicar no seu
dia-a-dia os objectivos de
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas”, salienta a professora de Espanhol.

●●Carla Silva recebeu a distinção no dia 10 em Lisboa
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Percurso pedestre e ciclável

Almagreira vai criar
circuito para ligar todos
os lugares da freguesia
Carina Gonçalves
A Junta de Almagreira vai
criar um circuito de percursos pedestres e cicláveis que
façam a ligação entre todas
as fontes e fontanários da
freguesia. O projecto denominado de ‘Terras de Almagra’ inclui ainda a limpeza
e requalificação deste património, que já está identificado e sinalizado num mapa.
“O projecto ‘Terras de Almagra’ consiste em limpar e
requalificar todas as fontes
e fontanários existentes na
freguesia”, com vista “criar
um circuito de percursos pedestres e cicláveis que passe
por estes pontos”, contou o
presidente da Junta, salientando que o circuito vai passar por todos os lugares da
freguesia, até porque “cada

lugar tem pelo menos uma
fonte ou fontanário”. A extensão do percurso “ainda
não está definida”.
A primeira fase deste projecto passou por “fazer o inventário de todas as fontes e
fontanários, sinalizando-as
num mapa, e averiguar o estado de conservação de cada um”. O próximo passo é
“fazer uma proposta de orçamento para cada fonte
para percebermos se a Junta de Freguesia consegue
fazer o trabalho com meios
próprios ou será necessário
contratar algum serviço externo”, adiantou Humberto
Lopes.
Segue-se a “limpeza e requalificação das fontes e
fontanários abandonados”,
alguns deles cobertos de
“canas e silvas”, continuou o
autarca, que pretende ainda

“identificar cada um e colocar um descritivo com a sua
história”.
Concluído este trabalho, a
intenção é “ligar estes pontos através de percursos pedestres e cicláveis”, criando
um “circuito circular, mas
sempre com uma ligação do
centro para a periferia da
freguesia”, explicou Humberto Lopes, realçando que
“Almagreira está mais ou
menos no centro da freguesia”.
“Além destes trabalhos de
limpeza e requalificação dos
fontanários, há ainda a questão da sinalética para marcar os percursos”, adiantou
o presidente da Junta, salientando que este será um
projecto para ir desenvolvendo “gradualmente”.
A ideia deste projecto não
é nova. A criação do circui-

to ‘Terras de Almagra’ já foi
candidatada a fundos comunitários há dois anos, no âmbito de um programa gerido
pela Associação de Desenvolvimento Terras de Sicó.
Contudo, na altura, a Junta
de Freguesia de Almagreira
não foi uma das contempladas e, sem financiamento, o
projecto andou mais devagar que o desejado.
“Agora, é um dos projectos que estamos à espera
que a Câmara Municipal financie”, assumiu o autarca,
evidenciando a importância
do património das fontes e
fontanários, que “em muitos
casos era talvez o único sítio
público do lugar”. Por outro
lado, esta iniciativa é também uma forma de “trazer
pessoas a estes lugares históricos”, alguns dos quais “em
completo abandono”.

Em Almagreira

Freguesia vai reforçar
iluminações de Natal
A Junta de Freguesia de
Almagreira vai reforçar as
iluminações de Natal este
ano. O objectivo é celebrar e
assinalar a quadra.
À semelhança dos anos an-

teriores, a Junta de Freguesia
não tem programada nenhuma actividade de Natal. Todavia, as ruas de Almagreira
vão receber o brilho especial das iluminações de Na-

tal, um dos elementos mais
característicos desta quadra
e do espírito natalício.
“Vamos ter a iluminação
de Natal na sede de freguesia e um apontamento de

luz em todos os lugares”, revelou o presidente da Junta, Humberto Lopes, salientando que “este ano vamos
tentar melhorar um bocadinho”.

HUMBERTO
LOPES
Presidente
da Junta de Freguesia
de Almagreira

Caros Almagreirenses,
Estamos a viver
aquela época do ano
em que abrimos os
nossos corações para
a solidariedade, para
os afetos, ficamos
mais sensíveis para o
bem-estar dos outros,
nomeadamente daqueles que, porventura viveram o ano todo
ao nosso lado, sem
que nós lhe dessemos algum valor ou
mostrássemos alguma
forma de carinho…
Apesar de todo o
frenesim das compras,
das luzes, dos enfeites,
Natal é muito mais do
que isso… É tempo de
celebrámos o nascimento da esperança
num mundo melhor,
num mundo que é
cada uma das nossas
vidas, com as nossas
angústias e com os
nossos problemas,
mas que deve conti-

nuar a ser um Mundo
de Valores, onde o
Amor, a Amizade, o
Afeto, a Solidariedade,
devem aparecer todos
os dias do ano.
Natal também é tempo de dizer obrigado
e não poderia deixar
de agradecer publicamente a todos os
colaboradores da Junta de Freguesia, que
durante todo o ano
se tem empenhado
para servir com afinco
e dedicação a sua
Freguesia, em várias
áreas, são eles os verdadeiros rostos desta
Junta de Freguesia.
É tempo também para
agradecer a todos
os que continuam
na linha da frente no
combate à pandemia
do COVID-19, que ao
longo destes quase
dois anos tem colocado o interesse coletivo à frente dos seus
interesses pessoais,
provando que a união
de esforços entre as
várias entidades pode
fazer a diferença pela
positiva.
Em meu nome pessoal
e de todo o Executivo
da Junta de Freguesia
de Almagreira, desejo
a todos um Santo e
Feliz Natal e um Ano
Novo mais justo e fraterno, com Saúde, Paz
e Amor, na esperança
de um futuro melhor
para todos.
Um abraço amigo
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Ao seu dispor em Almagreira
Contacto: 938 982 037

Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Parque Industrial Manuel da Mota | Tel: 236

207 182

pub:

pub:
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SANDRA
BARROS
Presidente
da Junta de Freguesia
de Abiul

Nesta época festiva
que se aproxima,
caracterizada
por valores como
a solidariedade,
amizade, tolerância e sobretudo de
esperança de um
mundo melhor,
dirijo-me a todos
os Abiulenses, para
desejar um Santo
Natal e um Feliz
Ano Novo de 2022.
Esta é uma das
épocas mais mágicas do ano, o meu
primeiro pensamento vai para
todos os que nesta
quadra, procuram
suprir as ausências
e necessidades rendida ao desejo para
que encontrem
conforto e estímulo para superar a
adversidade. Saúdo
igualmente, todos
os que irão viver
igualmente esta
quadra rodeados
do aconchego das
suas famílias e do
conforto dos seus
lares estar próximo da família pois
este é um momento
para estarmos com
quem nos ama e
quer bem.
Os últimos dois
anos tem sido desafiantes para a nossa
freguesia e para o
mundo em geral. A
pandemia trouxenos lutas diárias,
desafios constantes
e uma instabilidade para a qual não
estávamos preparados
Estou ciente de que
o novo ano que se
avizinha, será de
trabalho, e continuarei a tentar
corresponder às
vossas necessidades, e solicitações
com responsabilidade, discernimento, serenidade,
determinação e
forte sentido de
missão.

Investimento ronda 400 mil euros

Abiul quer transformar ‘Celeiro dos
Duques’ num museu interactivo
A Junta de Freguesia
de Abiul pretende transformar o ‘Celeiro dos Duques’, localizado no centro
histórico da vila, num museu interactivo. O projecto
está concluído e o arranque da obra está dependente do apoio da Câmara
Municipal de Pombal.
A recuperação do ‘Celeiro dos Duques’ é uma das
obras que a Junta de Abiul
pretende iniciar e concluir
no ano 2022. A empreitada, que representa um investimento na ordem dos
400 mil euros, será finanPUB

ciada em cerca de 90 mil
euros por fundos comunitários, no âmbito de uma
candidatura
apresentada ao DLBC das Terras de
Sicó. Daí “a urgência na
obra, para não perder o financiamento”, salienta a
presidente da Junta.
O ‘Celeiro dos Duques’ é
um edifício secular que a
Junta de Freguesia pretende transformar num “museu interactivo sobre a história da vila”, explicou ao
Pombal Jornal Sandra Barros, adiantando que pretendem ainda construir ali

“umas camaratas para os
muitos caminhantes” que
passam pela freguesia.
“Associado a este projecto, também vai ser publicado um livro sobre as
personagens de Abiul e
vão ser sinalizados alguns
percursos pedestres, como por exemplo uma ligação pedonal entre a vila de

Abiul e os moinhos das Corujeiras”.
“O projecto está concluído, mas estamos dependentes do apoio da Câmara Municipal para avançar
com a obra”, frisou a autarca, constatando que, atendendo ao volume do investimento, “é muito difícil
avançar apenas com fun-

Entregues
cabazes de
Natal a famílias
carenciadas
A Junta de Freguesia de
Abiul vai entregar, neste
mês de Dezembro, cabazes
de Natal a 18 agregados familiares carenciados, que se
encontram em situação de
maior vulnerabilidade, revelou a presidente da Junta,
Sandra Barros.
Com a medida, a autarquia abiulense pretende
proporcionar às famílias
mais carenciadas uma con-

soada digna, tal como aconteceu em anos anteriores.
Os cabazes de bens alimentares serão distribuídos
a famílias de toda a freguesia, as quais já estão sinalizadas.
Nesta época natalícia, a
Junta de Abiul vai ainda entregar uma lembrança às
crianças do Centro Escolar
de Abiul e aos idosos institucionalizados.

dos da Junta de Freguesia”.
A empreitada conta com
um “apoio de cerca de 90
mil euros, que é apenas
para a parte interior”, esclareceu Sandra Barros,
convicta de que terá uma
comparticipação do Município de Pombal para concretizar este “importante
projecto” para a freguesia.

●●O Grupo Activas Risalhas de
Abiul elaborou a Árvore de
Natal que está em exibição no
centro da freguesia

●●A Junta elaborou e vai entregar uma lembrança a todas as
associações e comércio local
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FELIZ
NATAL
BOM ANO 2022

CONTACTOS: 236 922 002 | telemóvel | whatsapp 964 857 845
farmaciabiul@gmail.com | Largo da Cruz - ABIUL
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Sessão aberta a todos os associados

Município de Ansião

Animação de Natal
até 6 de Janeiro

Assembleia-Geral
da Caixa Agrícola
marcada para dia 30
Está marcada para o próximo dia 30, quinta-feira,
pelas 16h00, a AssembleiaGeral Ordinária da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de
Pombal. A sessão, aberta a
todos os associados, decorrerá no nº 34 da Rua Dr. José António Varela Pinto, na
Zona Industrial da Formiga.
Da ordem de trabalhos
fazem parte a apresentação, discussão e votação da
proposta de Plano de Actividades e de Orçamento da
Caixa Agrícola para 2022 e
do Parecer do Conselho Fis-

cal. Será igualmente apresentada, discutida e votada
a proposta de alteração da
Política Interna de Selecção
e Avaliação da Adequação
dos Titulares de Funções
Essenciais da Caixa Agrícola. Atendendo às medidas em vigor restritivas da
aglomeração de pessoas, o
presidente da Mesa da Assembleia-Geral, José Gomes Fernandes, apela aos
associados que privilegiem
o recurso ao voto por correspondência ou por representação. No caso do voto

Para as eleições legislativas

por correspondência, os as- tro associado, sendo que,
sociados deverão solicitar neste último caso, só poatempadamente, por escri- derá representar um manto, ao presidente daquele dante. Os associados que
órgão, os boletins para esse desejem marcar presença
efeito, devendo os mesmos na sessão deverão seguir os
dar entrada na sede da Cai- procedimentos de seguranxa Agrícola até às 16h00 do ça, saúde e higiene, nomeasegundo dia útil anterior ao damente, apresentar cerda Assembleia-Geral. Quan- tificado digital COVID ou
to ao voto de representa- apresentar comprovativo
ção, os estatutos prevêem de vacinação que ateste o
a possibilidade de qualquer esquema vacinal. Em alterassociado votar por procu- nativa, poderão apresentar
ração, desde que constitua, comprovativo de realização
como mandatário, um fami- de teste com resultado neliar, maior de idade,
ou ou- gativo.
POMBAL
NOTARIADOS

“A lista da CDU no distrito de Leiria é caracterizada
por uma grande diversidade
de competências, pelo facto
de incluir candidatos de 11
dos 16 concelhos do distrito
e de ter uma maioria de mulheres (oito mulheres e sete
homens), maioria essa que
se alarga nos primeiros seis
candidatos, dos quais quatro
são mulheres”, destaca uma
nota do partido.
De referir que a apresentação da lista de candidatos,

CARTÓRIO NOTARIAL

Soure apoia
comércio local
com várias acções

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA NOTÁRIA MARIA DA GRAÇA DAMASCENO
PASSOS COELHO TAVARES

Certifico que por escritura de vinte e oito de novembro de dois mil e
catorze, outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto, número quarenta e três, a cargo da
notária Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a
folhas noventa e nove, do livro de notas número cento e oitenta e cinco
– G, António Cardoso dos Santos, contribuinte número 118 216 066
e mulher Laura Maria dos Santos Antunes, contribuinte número 154
944 319, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais
da freguesia de Redinha, concelho de Pombal, onde residem no lugar
de Outeiro da Martingança, na Rua Central, n.º 19, declararam que
são, com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores do prédio
rústico, sito no lugar de Covões, na dita freguesia de Redinha, composto de terra de mato, oliveiras e parte incultivável, com a área de dois
mil e quinhentos metros quadrados, a confrontar do norte e nascente
com baldio, sul e poente com Amadeu Marques, inscrito na respetiva
matriz, em nome do antepossuidor, sob o artigo número 7.440, com o
valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões
de €132,19, que também lhe atribuem, omisso na Conservatória do
Registo Predial de Pombal. Que o prédio veio à sua posse, já casados, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e nove, por compra
meramente verbal que dele ajustaram fazer ao antepossuidor, Manuel
Carvalho Novo, solteiro, residente no lugar de Alvito, na dita freguesia
de Redinha, compra essa de que não ficaram a dispor de título formal,
após o que, de facto, passaram a possuir o prédio em nome próprio,
cultivando-o, avivando-lhe as extremas, roçando o mato, colhendo os
seus frutos e produtos, posse que sempre foi por si exercida, durante
mais de vinte anos, de forma a considerarem tal prédio como seu, sem
interrupção ou oposição de ninguém, à vista de toda a gente da região,
sendo por isso uma posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que
conduz à aquisição por usucapião, não lhes sendo possível provar o
seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais.
Conferido. Está conforme.
A Colaboradora da Notária, Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita
na Ordem dos Notários com o nº 142/5 e com autorização de
26.02.2013 publicada em www.notarios.pt
Pombal Jornal, n.º 46 de 18 de Dezembro 2014

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, lavrada de folhas 102 a folhas 103 VERSO do livro de notas para escrituras
diversas número 131-A, CARMINDA LOPES DA SILVA MATEUS e
cônjuge ANTÓNIO JESUS MATEUS casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de Abiul, concelho de
Pombal e ele da freguesia de Santiago da Guarda, deste concelho de
Ansião, residentes na Rua Principal nº30, no lugar da Costa das Casinhas, dita freguesia de Abiul, declararam: Que são donos e legítimos
possuidores há mais de vinte anos, com exclusão de outrem, de um
prédio rústico composto por ter ra de semeadura com oliveiras, mato
e pinheiros com a área de mil setecentos e quatro metros quadrados
sito no referido lugar da Costa das Casinhas, dita freguesia de Abiul
concelho de Pombal, a confrontar do Norte e do Nascente com António
Mendes, do Sul com Maria da Conceição Martins e do Poente com
caminho, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 6621, com o valor
patrimonial e atribuído de NOVECENTOS E SEIS EUROS, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Pombal. Que o mencionado imóvel veio à sua posse no ano de mil nove- centos e noventa, por lhes ter
sido doado por seus pais e so- gros Joaquim da Silva e mulher Maria
Fernandes Lopes, residen tes que foram no dito lugar da Costa das Casinhas, acto este que nunca chegou a ser formalizado. Que desde então, porém, têm possuído o referido imóvel em no- me próprio e sobre
ele têm exercido todos os actos materiais que caracterizam a posse,
nomeadamente a defesa e conservação da propriedade, semeando-o,
amanhando-o, plantando e cortando as oliveiras e os pinheiros, colhendo a azeitona, roçando o mato, avivando as estremas, dele retirando todos os rendimen- tos inerentes à sua natureza, conservando-o e
pagando pontual mente as contribuições e impostos por ele devidos,
sempre à vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma
con- tínua, 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.
CONFERIDA. Está conforme.
Ansião, 21 de Outubro de 2014.
A Notária, (Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)
Pombal Jornal, n.º 46 de 18 de Dezembro 2014

que é liderada
por Heloísa Apolónia, aconteceu
no passado dia
11 de Dezembro
e foi entregue no
Tribunal de Leiria
esta terça-feira (14
de Dezembro).
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ra Fanfarra e, nesse mesmo
dia, o Pai Natal abre novamente a porta de sua casa às 11h30. À noite, pelas
21h30, o Centro Cultural será palco de mais uma edição das Jornadas Teatrais,
com a peça “Os Maridos da
Viúva”, pelo Tacco de Vila
do Conde.
Antes do Natal, há ainda
a oportunidade de assistir, no Centro Cultural, no
dia 21, ao espectáculo de
ballet “O Quebra-Nozes” e,
para dar as boas-vindas ao
ano que se aproxima a passos largos, no dia 2 de Janeiro, há Concerto de Ano
Novo pelo Coimbra Gospel
Choir.

A CARGO DA NOTÁRIA PAULA CRISTINA ROCHA
Programa de Natal
TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS

CARTÓRIO NOTARIAL
A CARGO DA NOTÁRIA PAULA CRISTINA ROCHA
TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS

Jaime Portela integra
listas da CDU por Leiria
Jaime Portela, natural de
Pombal, é o número 10 da lista da CDU pelo círculo eleitoral de Leiria para as eleições
legislativas de 30 de Janeiro,
anunciou o partido.
O cabeça-de-lista da CDU
à Câmara Municipal de Pombal nas autárquicas deste
ano está entre os 10 primeiros candidatos comunistas
pelo círculo eleitoral de Leiria às eleições legislativas.
Jaime Portela tem 62 anos e
é professor de História.

Até ao próximo dia 6 de
Janeiro, há um vasto programa de animação para
assinalar a quadra natalícia, em Ansião.
O arranque das comemorações aconteceu na primeira sexta-feira do mês
(dia 3) e, desde então, têm
sido várias as iniciativas, repartidas por vários pontos
da vila. Para os próximos
dias, destaque para a actividade “O Pai Natal Vai às
Escolas”, que termina esta
sexta-feira (17), concluindo
a distribuição de presentes
às crianças do concelho.
Sábado de manhã (18),
o mercado municipal e as
ruas da vila recebem os Far-

Certifico que por escritura de doze de dezembro de dois mil e catorze, outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor
Carlos Alberto Mota Pinto, número quarenta e três, a cargo da notária
Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas
cento e vinte e nove, do livro de notas número cento e oitenta e cinco
– G, Gracinda dos Santos António, contribuinte número 181 686 350 e
marido Arlindo da Piedade, contribuinte número 189 599 006, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de
Redinha, concelho de Pombal, onde residem na Rua Principal, número
8, no lugar de Bernardos, declararam que com exclusão de outrem,
são donos e legítimos possuidores de metade do prédio urbano, sito
no lugar de Bernardos, na aludida freguesia de Redinha, composto de
casa de rés do chão e primeiro andar, dependência e logradouro, com
a superfície coberta de cento e oitenta e três metros quadrados e a
descoberta de trezentos metros quadrados, a confrontar do norte com
herdeiros de Manuel António, sul e nascente com caminho e poente
com Luís Clemente, inscrito na respetiva matriz sob o artigo número
163, com o valor patrimonial, correspondente à fração e atribuído de
€9.475,00, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal
sob o número mil novecentos e setenta e cinco/ Redinha, mas sem
qualquer inscrição de aquisição da parte ora justificada. Que o prédio
veio à sua posse, na indicada proporção, já casados, por volta de mil
novecentos e oitenta e quatro, em data que não sabem precisar, por
compras meramente verbais que ajustaram fazer aos seus antepossuidores, Noémia Saraiva, viúva e aos herdeiros de Manuel Amaro,
residentes que foram na dita freguesia de Redinha, respetivamente no
lugar de Anços e no lugar de Bernardos, compras essas de que não
ficaram a dispor de título formal, após o que, de facto, passaram a possuir o aludido prédio em nome próprio, designadamente, utilizando-o
como habitação secundária, conservando-o, posse que sempre foi por
si exercida, durante mais de vinte anos, de forma a considerarem tal
prédio como seu, na indicada proporção, sem interrupção, ou oposição
de ninguém, à vista de toda a gente da região, sendo por isso uma
posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que conduz à aquisição
por usucapião, não sendo possível aos justificantes provar o seu direito
de propriedade pelos meios extrajudiciais normais
Conferido. Está conforme.
A Colaboradora da Notária, Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita
na Ordem dos Notários com o nº 142/5 e com autorização de
26.02.2013 publicada em www.notarios.pt
Pombal Jornal, n.º 46 de 18 de Dezembro 2014

O Município de Soure está a desenvolver, nesta época, um conjunto de medidas
destinadas a “alavancar o
comércio e a economia locais”. Uma dessas medidas
passa pela dinamização do
mercado de Natal, no espaço do renovado mercado municipal, onde decorrem “momentos culturais,
animação, gastronomia, artesanato e workshops. Outra das medidas insere-se
na campanha “Soure, Natal
Tradicional é no Comércio
Local”, cujo objectivo é “fomentar a compra no comércio de proximidade localizado no território conce-

lhio e dinamizar os centros
urbanos, tornando-os mais
atractivos e acolhedores”.
Nesta acção, o Município
de Soure associa-se à Associação Empresarial de Soure (AESoure) no desenvolvimento de uma campanha
natalícia de apoio e incentivo ao consumo no comércio
local.
Paralelamente, decorre
também a acção “Tômbola
de Natal”, direccionada aos
consumidores,
premiando-os pelas suas compras
nos comércios aderentes,
com cupões para participação em sorteio de vales em
compras.
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Após investimento na ordem dos 800 mil euros

Loja do Cidadão de Ansião
dá vida a antiga escola primária
Carina Gonçalves
O presidente da Câmara
Municipal de Ansião considera que a Loja do Cidadão,
que abriu portas em Setembro, coloca o concelho no
“caminho da modernidade
e da modernização”, contribuindo para “reorganizar os serviços” e aproximá
-los dos cidadãos. António
José Domingues falava na
cerimónia de inauguração
daquele espaço, que aconteceu no passado dia 30 de
Novembro.
Instalada na antiga escola primária de Ansião, a
Loja do Cidadão permitiu
a “valorização de um edifício que carecia de requalificação”, salientou o autarca, congratulando-se por
“mantê-lo vivo” com a sua
preservação e requalificação.
O local onde muitos ansianenses aprenderam a
ler e a escrever é agora “um
espaço ao serviço das pessoas”, que concentra os balcões de atendimento da Segurança Social, da Autori-

●●António José Domingues presidente da Câmara Municipal de Ansião contou com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública na inauguração

dade Tributária e Aduaneira
(AT), bem como um Balcão
dos Serviços Municipalizados e um Espaço Cidadão,
com atendimento digital assistido.
Ali, é agora possível tratar de assuntos “de diferentes entidades do Estado”, como por exemplo revalidar
da carta de condução, pedir
o registo criminal, entregar
documentos de despesas
para a ADSE, alterar a mo-

rada do Cartão de Cidadão,
solicitar o Cartão Europeu
de Seguro de Doença, entre
outros.
Além disso, no mesmo
edifício estão ainda instalados os serviços da Empresa
Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN)
e do Balcão Único do Prédio
(BUPi).
De referir que a Loja do
Cidadão está a funcionar
na antiga escola primária

de Ansião, cujas obras de
requalificação representaram um investimento na ordem dos 800 mil euros. A
intervenção no primeiro piso, onde foi instalada a Loja
do Cidadão, custou cerca de
550 mil euros, comparticipados em 300 mil euros pelo Centro 2020. O segundo
piso foi reaproveitado para
acolher alguns serviços do
Município, cujas obras de
requalificação custaram aos

cofres municipais mais de
200 mil euros.
Na inauguração do novo
espaço, a ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública enalteceu a visão da autarquia
na “escolha de um espaço
nobre e emblemático” para
instalação desta Loja, contribuindo, desta forma, para a “modernização e descentralização dos serviços
do Estado, em harmonia

com os locais, organizados
de forma a possibilitar uma
melhor e mais acessível resposta às necessidades dos
munícipes”.
Alexandra Leitão elogiou
igualmente o facto de Ansião estar a “contribuir para
um desígnio maior de aproximação dos serviços às populações”, com a existência
de Espaços de Cidadão em
todas as freguesias do concelho.
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Uma época
uma quadra
uma festa
um espírito
assim é o Natal
Tempo de reforço da união,
da harmonia, da fraternidade e da solidariedade,
de renovação e formulação de desejos, de troca e de partilha,
de afirmação dos valores da família, da amizade e do amor
Que neste Natal saibamos sentir e reafirmar todo o seu significado e valor
Votos sinceros
de Festas Felizes
e de um Novo Ano
pleno em concretizações
O Presidente da Câmara Municipal de Ansião
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DISTRITAL
DIVISÃO DE HONRA

DISTRITAL I divisão
série ‘a’

resultados - 10.ª jornada
Marinhense ‘B’ - Meirinhas			
Guiense - Alcobaça					
Alvaiázere - Portomosense			
Marrazes - Vieirense					
Sp. Pombal - ‘Os Nazarenos’		
Alqueidão da Serra - Mirense		
União da Serra - Moita do Boi		
Alegre Unido - Bombarralense		
			 J
1 Vieirense
10
2 Portomosense 9
2 União da Serra 9
4 Bombarralense10
5 Sp. Pombal 10
6 Alcobaça
10
7 Alqueidão Serra10
8 Marrazes
10
9 Mirense
10
10 ‘Os Nazarenos’9
11 Alvaiázere 10
12 Meirinhas 10
13 Alegre Unido 10
14 Marinhense ‘B’10
15 Guiense
10
16 Moita do Boi 9

V
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
0

E
3
2
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
0
0

D
0
0
1
2
3
2
3
5
5
5
6
6
6
5
8
9

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

M/S
17-7
22-4
28-9
16-10
19-8
20-9
22-12
19-17
12-15
13-18
12-13
8-21
9-13
9-16
4-36
3-25

P
24
23
22
20
19
18
15
13
13
10
10
10
10
9
6
0

11. JORNADA - 18/12
Meirinhas - Marrazes
Portomosense - União da Serra
Moita do Boi - Sp. Pombal
Alcobaça - Marinhense ‘B’
‘Os Nazarenos’ - Guiense
Vieirense - Alqueidão da Serra
Bombarralense - Mirense
Alegre Unido - Alvaiázere

resultados - 8.ª jornada
Avelarense - Pedroguense			
1-1
C.C Ansião - Figueiró dos Vinhos
0-4
Pelariga - Castanheira de Pera		
5-0
Chão de Couce - Caseirinhos adiado 9 Jan.
			 J
1 Figueiró Vinhos 8
2 Avelarense
8
3 Pelariga
8
4 C.C Ansião
8
5 Chão de Couce 7
6 Caseirinhos
7
7 Pedroguense 8
8 Cast.ª Pera
8

V
7
5
4
4
2
2
1
0

E
1
2
4
1
2
1
1
0

D
0
1
0
3
3
4
6
8

M/S
27-5
17-7
16-7
5-8
10-14
13-16
7-14
1-25

DISTRITAL juniores
DIVISÃO DE HONRA

9.ª jornada - 19/12
Arcuda - Carnide
Ilha - Almagreira
Bidoeirense - Matamourisquense
Motor Clube - Santo Amaro

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

D
1
1
1
2
2
4
2
2
6
5
5
6
6
8

M/S
42-5
37-9
32-5
28-9
16-11
19-19
11-8
11-13
14-22
7-34
10-23
7-20
7-21
8-50

P
24
22
22
19
16
15
13
10
9
8
6
5
5
1

10.ª jornada - 18/12
Beneditense - Peniche
Alcobaça - Batalha
‘Os Nazarenos’ - Lisboa e Marinha
Vieirense - Ilha
Marrazes - Pelariga
União da Serra - Avelarense
GRAP/Pousos - Guiense
11.ª jornada - 08/01
Alcobaça - ‘Os Nazarenos’
Guiense - Marrazes
Ilha - Beneditense
Pelariga - Vieirense
Peniche - União da Serra
Lisboa e Marinha - GRAP/Pousos
Batalha - Avelarense

resultados - 8.ª jornada
Alvaiázere - Pedroguense				
Caseirinhos - C.C Ansião			
Santo Amaro - Meirinhas				
			
1 Motor Clube
2 Meirinhas
3 C.C Ansião
4 Pedroguense
5 St.º Amaro
6 Alvaiázere
7 Caseirinhos

J
6
6
5
7
7
7
6

V
6
4
4
2
1
1
1

E
0
1
0
1
2
1
1

D
0
1
1
4
4
5
4

2-5
adiado
1-1

M/S
P
36-1 18
15-6 13
19-2 12
12-22 7
6-15 5
8-30 4
6-26 4

9.ª jornada - 18/12
Motor Clube - Santo Amaro
Meirinhas - Alvaiázere
Pedroguense - Caseirinhos
10.ª jornada - 08/01
Meirinhas - Caseirinhos
C.C Ansião - Pedroguense
Alvaiázere - Motor Clube

DISTRITAL juNIORES
TAÇA DISTRITAL

II ELIMINATÓRIA - 26 FEVEREIRO
Avelarense - Marrazes
CCMI - Atouguiense
C.C Ansião - S.L Marinha
Meirinhas - Vieirense
Ilha - União da Serra
Batalha - ‘Os Nazarenos’
Alcobaça - GRAP/Pousos
Peniche - Alvaiázere

D
0
0
1
3
3
4
2
5

J
8
8
8
8
8
8
8
8

V
5
5
4
3
2
2
2
0

E
2
2
3
2
4
3
2
0

D
1
1
1
3
2
3
4
8

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

M/S
14-7
21-9
14-8
15-10
15-12
9-14
10-16
6-28

P
17
17
15
11
10
9
8
0

M/S
P
26-3 18
16-6 12
14-2 11
17-15 9
8-11 7
12-15 4
2-4
3
0-40 0

V
8
7
7
6
5
5
4
4
2
1
1
1
1
1

E
0
1
1
1
2
1
2
1
2
3
3
1
1
1

D
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
5
7
7
7

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

M/S
23-4
35-10
32-8
46-10
34-13
25-15
25-17
11-14
8-27
20-34
15-23
9-32
4-29
10-61

P
24
22
22
19
17
16
14
13
8
6
6
4
4
4

DISTRITAL futebol nove
infantis - SÉRIE ‘a’

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

J
4
4
3
4
4
5

V
3
2
2
1
1
0

E
1
1
0
3
1
0

6-1
0-0

D M/S
P
0 15-6 10
1 8-5
7
1 7-3
6
0 9-6
6
2 11-12 4
5 2-20 0

8.ª jornada - 18/12
C.C Ansião - Marrazes ‘B’
Vieirense - Costifoot
Folgam - Football Academy e Sp. Pombal
9.ª jornada - 08/01
C.C Ansião - Sp. Pombal
Marrazes ‘B’ - Vieirense
Folgam - Football Academy e Costifoot

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

J
7
6
6
7
8
7
5
7
5

V
6
6
5
4
2
2
1
1
0

E
0
0
0
0
2
1
1
0
0

D
0
0
1
3
4
4
3
6
5

M/S
51-5
45-4
35-9
16-19
10-25
12-39
8-6
7-49
4-32

3-1
4-0
0-1
2-4
P
18
18
15
12
8
7
4
3
0

E
1
1
2
2
1
1
0
5
1
1
1
0
0
0

D
0
0
1
1
4
4
5
2
5
5
6
9
10
10

E
0
0
0
0
0
0
0

D
0
1
2
5
2
5
5

M/S
P
73-0 18
20-5 12
15-21 12
8-37 6
8-15 6
6-35 3
7-24 3

9.ª jornada - 19/12
Figueiró dos Vinhos - Pedroguense
Alvaiázere ‘B’ - Avelarense ‘B’
Academia Happyball - AD Pedro Roma ‘A’
Folga - Caseirinhos

resultados - 8.ª jornada
CCMI ‘B’ - Arcuda					
União Leiria ‘C’ - U. Serra				
Caranguejeira - Boavista				
Folgou - AD Pedro Roma ‘B’
			 J
1 União Serra
6
2 CCMI ‘B’
6
3 Boavista
6
4 Arcuda
6
5 Pedro Roma ‘B’5
6 Caranguejeira 6
7 U. Leiria ‘C’
7

V
6
5
3
3
3
0
1

E
0
0
0
0
0
0
0

D
0
1
3
3
2
6
6

M/S
46-9
60-6
39-13
24-9
28-10
21-17
16-22
26-13
24-29
22-30
15-18
8-42
7-48
3-73

0-1
9-0
1-1
0-0
0-6
1-1
7-0
P
28
28
23
23
16
16
15
14
13
13
10
3
0
0

12.ª jornada - 16/01
Caldas S.C ‘B’ - U. Leiria ‘B’
Alcobaça - C.C Ansião
Alvaiázere - Meirinhas
Vieirense - AE Óbidos
Sp. Pombal - Avelarense
GRAP/Pousos - Marrazes ‘B’
Batalha - CCMI

INICIADOS
I ELIMINatória TAÇA

resultados
AD Pedro Roma - Alcobaça			
3-1
Pedroguense - AE Óbidos				
8-0
AD Figueiró dos Vinhos - Vieirense
0-1
Marinhense ‘B’ - C.C Ansião			
6-0
Guiense - Costifoot					
3-1
Atouguiense - GRAP/Pousos			
3-2
Arcuda - Escola Académica			
0-9
S.L Marinha - União da Serra			
2-0
Portomosense - MR Academy		
2-0
ARECO Coto - Meirinhas				
0-9
Caranguejeira - Batalha				
0-6
Boavista - Marrazes ‘B’					
0-4
Caseirinhos - Avelarense				
4-3
CCMI - Sp. Pombal					
7-0
Peniche ‘B’ - Caldas S.C ‘B’				
0-4
União Leiria ‘B’ - Alvaiázere		
adiado

DISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - SÉRIE ‘c’

resultados - 8.ª jornada
Guiense - S.L Marinha ‘A’
adiado 5/1
Garcia - Motor Clube				 adiado 9/1
Costifoot - Football Academy			
5-0
Folgou - Ilha
			 J V E D M/S
P
1 Guiense
6 6 0 0 31-3 18
2 Costifoot
6 5 0 1 22-6 15
3 S.L Marinha
5 4 0 1 18-3 12
4 Motor Clube 6 2 0 4 8-12 6
5 Ilha
6 2 0 4 7-21 6
6 Garcia
6 2 0 4 7-20 6
7 Football Acad. 7 0 0 7 8-36 0
9.ª jornada - 19/12
Ilha - Costifoot
S.L Marinha ‘A’ - Garcia
Football Academy - Guiense
Folga - Motor Clube

2-0
1-4
0-3

M/S
P
32-10 18
24-12 15
13-13 9
13-17 9
20-18 9
6-21 0
8-26 3

9.ª jornada - 19/12
Arcuda - Caranguejeira
Boavista - União Leiria ‘C’
AD Pedro Roma ‘B’ - CCMI ‘B’
Folga - União da Serra

resultados - 3.ª jornada
C.C Ansião - Caseirinhos				
AD Pedro Roma - Cast.ª Pera			
Folga - Alvaiázere

2-4
9-0

resultados - 4.ª jornada
C.C Ansião - AD Pedro Roma
Caseirinhos - Alvaiázere				
Folga - Castanheira de Pera

adiado
2-10

JOGO EM ATRASO
AD Pedro Roma ‘A’ - Caseirinhos
			
1 Pedro Roma
2 Alvaiázere
3 C.C Ansião
4 Caseirinhos
5 Cast.ª Pera

J
3
3
2
3
3

V
3
2
1
1
0

E
0
0
0
0
0

D
0
1
1
2
3

9-0
M/S
22-3
22-6
8-4
6-21
0-23

P
9
6
3
3
0

5.ª (ÚLTIMA) jornada - ADIADA
Alvaiázere - C.C Ansião
Castanheira de Pera - Caseirinhos
Folga - AD Pedro Roma

DISTRITAL futebol sete
benjamins ‘B’ - S. ‘B’

jogos a 9 janeiro
Portomosense - Meirinhas
Batalha - Marrazes ‘B’
Caseirinhos - CCMI
Caldas S.C ‘B’ - U.Leiria ’B’ ou Alvaiázere
Pedroguense - AD Pedro Roma
Vieirense - Marinhense ‘B’
Atouguiense - Guiense
Escola Académica - S.L Marinha

resultados - 4.ª jornada
Meirinhas - Unidos					
1-4
GRAP/Pousos ‘C’ - Marrazes ‘C’		
2-3
Ilha - Moita do Boi					
0-15
			
				 J V E D M/S
P
1 Marrazes ‘C’ 4 3 0 1 19-9 9
2 Unidos
4 3 0 1 15-9 9
3 Moita do Boi 3 2 0 1 24-8 6
4 Ilha
4 2 0 2 17-25 6
5 GRAP/Pousos’C’3 0 0 3 5-11 0
6 Meirinhas
2 0 0 2 3-12 0

DISTRITAL futebol sete
benjamins ‘a’ - S. ‘a’

5.ª (ÚLTIMA) jornada - ADIADA
Marrazes ‘C’ - Meirinhas
Moita do Boi - GRAP/Pousos ‘C’
Unidos - Ilha

resultados - 5.ª jornada
Figueiró Vinhos - Avelarense			
Arcuda - Alvaiázere					
Red School - Pelariga					
Folgou - AD Pedro Roma ‘B’

resultados - 6.ª jornada
Alvaiázere - Figueiró dos Vinhos		
Pelariga - Arcuda					
Red School - AD Pedro Roma ‘B’
Folgou - Avelarense
			 J
1 Alvaiázere
5
2 Red School
3
3 Pedro Roma ‘B’ 3
4 Avelarense
3
5 Arcuda
4
6 Figueiró Vinhos 4
7 Pelariga
4

V
4
3
2
2
1
1
0

E
0
0
0
0
0
0
0

D
1
0
1
1
3
3
4

5-7
2-6
14-0

9-0
0-8
adiado

M/S
P
30-10 12
30-0 9
25-12 6
8-17 6
13-16 3
12-27 3
0-40 0

7.ª jornada - ADIADA
Figueiró dos Vinhos - Pelariga
Arcuda - Red School
AD Pedro Roma ‘B’ - Avelarense
Folga - Alvaiázere

resultados - 4.ª jornada
Academia Happyball - Cast.ª Pera
C.C Ansião - Red School				
Alvaiázere - AD Pedro Roma			

5-2
3-4
4-8

resultados - 5.ª (ÚLTIMA) jornada
AD Pedro Roma - C.C Ansião			
3-8
Red School - Academia Happyball
17-0
Castanheira de Pera - Alvaiázere
0-7
J
5
5
5
5
5
5

V
5
4
3
2
1
0

E
0
0
0
0
0
0

D
0
1
2
3
4
5

M/S
P
37-5 15
48-9 12
37-22 9
12-39 6
15-29 3
2-50 0

VENCEDOR SÉRIE
Red School - Pedrogão Grande

DISTRITAL futebol sete
benjamins ‘a’ - S. ‘B’
resultados - 5.ª jornada
Sp. Pombal - AD Pedro Roma ‘A’		
Carnide - Academia Happyball		
Ilha - Ranha					
Folga - Matamourisquense

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

			
1 Red School
2 C.C Ansião
3 Pedro Roma
4 Happyball
5 Alvaiázere
6 Cast.ª Pera

1-20
15-0
4-2

DISTRITAL futebol sete
infantis sub 12 - S. ‘B’
resultados - 5.ª jornada
Ranha - Ilha					
Meirinhas - Caranguejeira 		
Costifoot - Santo Amaro				
Folgou - Vieirense

5-5
adiado
7-1

resultados - 6.ª jornada
Ilha - Costifoot					
Santo Amaro - Vieirense				
Caranguejeira - Ranha					
Folgou - Meirinhas

1-6
2-7
7-6

resultados - 6.ª jornada
Ranha - Matamourisquense		
adiado
AD Pedro Roma ‘A’ - Ilha				
6-2
Academia Happyball - Sp. Pombal adiado
Folga - Carnide
			 J V E D M/S
P
1 Pedro Roma ‘A’ 4 4 0 0 68-5 12
2 Ranha
4 2 0 2 13-25 6
3 Carnide
4 1 1 2 21-31 4
4 Ilha
4 2 0 2 20-8 3
5 Sp. Pombal
4 1 0 3 5-35 3
6 Matamourisq. 3 0 1 2 4-13 1
7 Happyball
2 0 0 2 5-23 0

			
1 Costifoot
2 Vieirense
3 Ilha
4 Caranguejeira
5 Meirinhas
6 Santo Amaro
7 Ranha

7.ª jornada - ADIADA
Sp. Pombal - Carnide
Matamourisquense - AD Pedro Roma ‘A’
Ilha - Academia Happyball
Folga - Ranha

7.ª (ÚLTIMA) jornada - ADIADA
Ranha - Meirinhas
Costifoot - Caranguejeira
Vieirense - Ilha
Folga - Santo Amaro

J
4
3
5
3
4
6
5

V
4
3
2
2
1
1
0

E
0
0
2
0
1
0
1

D
0
0
1
1
2
5
3

nacional juniores
II DIVISÃO - SÉRIE ‘C’
resultados - 14.ª jornada
Sp. Pombal - Gouveia					
Eirense - Gafanha					
Anadia - Sertanense					
Marinhense - Naval 1.º Maio			
Tourizense - Beira Mar					
			 J
1 Anadia
14
2 Naval 1.º Maio 14
3 Beira Mar
14
4 Marinhense 14
5 Gouveia
14
6 Sp. Pombal 14
7 Gafanha
14
8 Sertanense
14
9 Tourizense
14
10 Eirense
14

V
11
11
9
9
7
6
4
2
2
1

E
2
1
3
1
1
3
2
2
0
1

D
1
2
2
4
6
5
8
10
12
12

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

M/S
32-5
31-9
46-13
28-11
27-30
23-15
17-33
14-38
9-36
9-46

P
35
34
30
28
22
21
14
8
6
4

15.ª jornada - 18/12
Gouveia - Marinhense
Gafanha - Sp. Pombal
Sertanense - Eirense
Naval 1.º Maio - Tourizense
Beira Mar - Anadia

10.ª jornada - 16/01
Guiense - Ilha
Motor Clube - S.L Marinha
Garcia - Football Academy
Folga - Costifoot

DISTRITAL futebol sete
benjamins ‘B’ - S. ‘a’

INICIADOS
Ii ELIMINatória TAÇA

resultados - 10.ª jornada
Caldas S.C ‘B’ - Marrazes ‘B’			
Alvaiázere - C.C Ansião					
Sp. Pombal - Meirinhas				
GRAP/Pousos - Alcobaça				
AE Óbidos - Avelarense				
Batalha - U. Leiria ‘B’					
CCMI - Vieirense					
V
9
9
7
7
5
5
5
3
4
4
3
1
0
0

V
6
4
4
2
2
1
1

10.ª jornada - 16/01
União Leiria ‘C’ - Arcuda
União da Serra - Boavista
Caranguejeira - AD Pedro Roma ‘B’
Folga - CCMI ‘B’

DISTRITAL iniciados
DIVISÃO DE HONRA

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

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

DISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - SÉRIE ‘B’

11.ª jornada - 19/12
Avelarense - Batalha
C.C Ansião - GRAP/Pousos
Vieirense - Alcobaça
Marrazes ‘B’ - Alvaiázere
U. Leiria ‘B’ - Sp. Pombal
Meirinhas - Caldas S.C ‘B’
CCMI - AE Óbidos

11.ª jornada - 08/01
Beneditense - União Leiria ‘B’
Avelarense - Batalha
‘Os Nazarenos’ - Alcobaça
Vieirense - C.C Ansião
Marrazes - Marinhense
União da Serra - Sp. Pombal
GRAP/Pousos - Caldas S.C ‘B’

RESULTADOS - 5.ª jornada
C.C Ansião - Costifoot					
Football Academy - Sp. Pombal
Folgaram - Vieirense e Marrazes ‘B’

resultados - 8.ª jornada
S.L Marinha - Ilha ‘B’					
Santo Amaro - Vieirense ‘B’			
CCMI - Costifoot ‘A’					
Meirinhas ‘A’ - Marrazes ‘B’			
Folga - Garcia

resultados - 8.ª jornada
Avelarense ‘B’ - Figueiró dos Vinhos 1-5
Pedroguense - Caseirinhos
adiado
AD Pedro Roma ‘A’ - Alvaiázere ‘B’
19-0
Folgou - Happyball

10.ª jornada - 16/01
Avelarense ‘B’ - Academia Happyball
Pedroguense - Alvaiázere ‘B’
Caseirinhos - Figueiró dos Vinhos
Folga - AD Pedro Roma ‘A’

10.ª jornada - 08/01
Costifoot ‘A’ - Garcia
Ilha ‘B’ - CCMI
Vieirense ‘B’ - Meirinhas ‘A’
S.L Marinha - Santo Amaro
Folga - Marrazes ‘B’

DISTRITAL juvenis
DIVISÃO DE HONRA

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

0-3
2-1
0-9

9.ª jornada - 18/12
Ilha ‘B’ - Santo Amaro
Costifoot ‘A’ - Meirinhas ‘A’
Vieirense ‘B’ - CCMI
Marrazes ‘B’ - Garcia
Folga - S.L Marinha

10.ª jornada - 16/01
Carnide - Santo Amaro
Almagreira - Bidoeirense
Motor Clube - Ilha
Matamourisquense - Arcuda

resultados - 9.ª jornada
Beneditense - Batalha					
Alcobaça - Marinhense				
‘Os Nazarenos’ - Caldas S.C ‘B’
Vieirense - Sp. Pombal				
Marrazes - União Leiria ‘B’				
União da Serra - Avelarense			
GRAP/Pousos - C.C Ansião			

DISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - SÉRIE ‘A’

DISTRITAL juvenis
I DIVISÃO - SÉRIE ‘B’

10.ª jornada - 18/12
Avelarense - ‘Os Nazarenos’
Marinhense - GRAP/Pousos
Caldas S.C ‘B’ - Alcobaça
C.C Ansião - Marrazes
Sp. Pombal - Beneditense
União Leiria ‘B’ - Vieirense
Batalha - União da Serra

DISTRITAL juNIORES
I DIVISÃO - SÉRIE ‘A’

E
0
3
2
0
1
1
3
0

10.ª jornada - 08/01
Pedroguense - Caseirinhos
Meirinhas ‘B’ - Figueiró dos Vinhos
Academia Happyball - Arcuda
Folga - Pelariga e Ilha

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

V
8
7
7
6
5
5
3
2
3
2
1
1
1
0

V
6
3
3
3
2
1
0
0

10.ª jornada - 16/01
C.C Ansião - Avelarense
Pelariga - Figueiró dos Vinhos
Chão de Couce - Pedroguense
Castanheira de Pera - Caseirinhos

resultados - 8.ª jornada
Carnide - Bidoeirense					
Almagreira - Motor Clube				
Santo Amaro - Arcuda					
Matamourisquense - Ilha				

1-0
3-3
0-10
1-0
4-3
1-1
2-1

			 J
1 GD Pelariga
6
2 Caseirinhos
6
3 Arcuda
6
4 GD Ilha ‘A’
6
5 Figueiró Vinhos 6
6 Meirinhas ‘B’ 6
7 Pedroguense 5
8 Happyball
5

9.ª jornada - 18/12
Meirinhas ‘B’ - Arcuda
Pelariga - Caseirinhos
Pedroguense - Ilha ‘A’
Folga - Happyball e Figueiró dos Vinhos

DISTRITAL I divisão
série ‘b’

resultados - 9.ª jornada
Avelarense - Beneditense				
Guiense - ‘Os Nazarenos’			
Ilha - Marrazes					
Pelariga - GRAP/Pousos				
Peniche - Vieirense					
Lisboa Marinha - Alcobaça			
Batalha - União da Serra				

resultados - 8.ª jornada
Ilha - Pelariga					
Fig. Vinhos - Pedroguense				
Academia Happyball - Meirinhas ‘B’
Folgou - Arcuda e Caseirinhos

9.ª jornada - 19/12
Figueiró dos Vinhos - Chão de Couce
Castanheira de Pera - Avelarense
Pedroguense - C.C Ansião
Caseirinhos - Pelariga

12.ª jornada - 09/01
Marinhense ‘B’ - ‘Os Nazarenos’
Guiense - Moita do Boi
Alvaiázere - Bombarralense
Marrazes - Alcobaça
Sp. Pombal - Portomosense
Mirense - Vieirense
Alqueidão da Serra - Meirinhas
União da Serra - Alegre Unido

			 J
1 Marrazes
9
2 Peniche
9
3 Alcobaça
9
4 Batalha
9
5 Pelariga
8
6 Vieirense
9
7 Lisboa Marinha9
8 ‘Os Nazarenos’ 8
9 Avelarense
9
10 Ilha
9
11 União Serra 9
12 GRAP/Pousos 9
13 Beneditense 9
14 Guiense
9

P
22
17
16
13
8
7
4
0

DISTRITAL juvenis
I DIVISÃO - SÉRIE ‘A’

M/S
P
25-9 12
17-7 9
26-13 8
13-16 6
11-11 4
10-40 3
21-30 1

16.ª jornada - 08/01
Marinhense - Gafanha
Tourizense - Gouveia
Sp. Pombal - Sertanense
Eirense - Anadia
Naval 1.º Maio - Beira Mar

séniores
I ELIMINATÓRIA TAÇA

RESULTADOS - ii ELIMINATÓRIA
Peniche ‘B’ - Marrazes				
2-3
Mirense - Figueiró dos Vinhos
2-0
Sp. Pombal - Vieirense				
2-0
GD Ilha - Beneditense			 1-1 ) 5-4 g.p
GD Pelariga - Santo Amaro		
0-3
Alegre Unido - Lisb. Marinha 1-1 ) 5-4 g.p
Carnide - Meirinhas		
1-1 ) 3-5 g.p
Portomosense - Alcobaça
0-0 ) 4-2 g.p

II ELIMINATÓRIA TAÇA
26 Fevereiro
Santo Amaro - Alegre Unido
Meirinhas - Portomosense
Ilha - Sp. Pombal
Marrazes - Mirense

juvenis
I ELIMINATÓRIA TAÇA

08 DEZEMBRO
Marrazes - União Leiria ‘B’				
2-1
Bombarralense - Caldas S.C ‘B’ 2-2 | 6-5g.p
Garcia - União da Serra
adiado 22/12
Escola Académica - Alcobaça
0-5
Sp. Pombal - ‘Os Nazarenos’		
6-0
Meirinhas - C.C Ansião					
3-2
Academia Happyball - Beneditense 0-18
Caseirinhos - Santo Amaro		 1-1 | 5-4 g.p
ARECO Coto - Avelarense			 2-2 | 4-3 g.p
Ilha - GRAP/Pousos			
1-1 | 3-4 g.p
Lisboa e Marinha - Fig. Vinhos1-1 | 4-4 g.p
CCMI - Portomosense					
3-1
Costifoot - Biblioteca					
15-1
Arcuda - Batalha					
0-3
Pelariga - Vieirense					
1-3
Pedroguense - Marinhense 			
0-13

II ELIMINATÓRIA TAÇA
26 FEVEREIRO
Marrazes - Bombarralense
Alcobaça - União da Serra
Sp. Pombal - Meirinhas
Caseirinhos - Beneditense
Avelarense - GRAP/Pousos
Figueiró dos Vinhos - CCMI
Costifoot - Batalha
Vieirense - Marinhense

DISTRITAL futebol sete
infantis Sub 13 - S. ‘a’

RESULTADOS - 6.ª jornada
Almagreira - Figueiró dos Vinhos
Ilha - Arcuda					
Red School - AD Pedro Roma ‘A’
Folgou - Carnide

8-6
3-3
2-4

RESULTADOS - 7.ª (ÚLTIMA) jornada
AD Pedro Roma ‘A’ - Ilha				
13-0
Figueiró dos Vinhos - Red School
1-4
Arcuda - Carnide					
1-1
Folgou - Almagreira
			 J
1 Pedro Roma ‘A’ 6
2 Carnide
6
3 Arcuda
6
4 Almagreira
6
5 Red School
6
6 Ilha
6
7 Fig. Vinhos
6

V
6
4
3
2
2
1
0

E
0
1
2
1
1
1
0

D
0
1
1
3
3
4
6

M/S
P
49-6 18
29-9 13
31-9 11
15-28 7
18-17 7
20-40 4
11-63 0

DISTRITAL futebol sete
infantis Sub 13 - S. ‘B’

RESULTADOS - 7.ª (última) jornada
Bidoeirense - Santo Amaro			
3-5
Meirinhas - Unidos					
3-0
GRAP/Pousos - União de Leiria		
0-5
CCMI - AD Pedro Roma ‘B’				
6-4
			 J
1 CCMI
7
2 Pedro Roma ‘B’7
3 União Leiria 7
4 Santo Amaro 7
5 Meirinhas
7
6 Unidos
7
7 Bidoeirense 7
8 GRAP/Pousos 7

V
7
5
4
3
2
2
1
0

E
0
1
1
2
3
0
0
1

D
0
1
2
2
2
5
6
6

M/S
40-10
53-26
24-13
23-19
18-17
20-25
14-48
15-38

P
21
16
13
11
9
6
3
1
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Colectividade completou 41 anos de existência

Matamourisquense assinalou aniversário
Sem poder festejar da forma habitual pelo segundo
ano consecutivo, devido a
Covid-19, a União Desportiva Recreativa e Cultural Matamourisquense
aproveitou o jogo em casa, frente
ao Motor Clube, do passado
dia 12, para assinalar os seus
41 anos de vida. Os adeptos
e simpatizantes apresentaram uma coreografia alusiva
à data antes do apito inicial.

Um encontro com uma
moldura humana a fazer recordar o passado, com casa
cheia e com cânticos constantes de ambas as claques.
Para este desafio, o treinador Marco Gomes que conta
como adjunto, Jorge Humberto, utilizou Reinaldo Costa que saiu aos 80 minutos
para entrar Francisco Cordeiro, Miguel Heleno, Tiago
Letra, Wilson Oliveira, Ro-

berto Dias, Rodrigo Francisco que seria expulso por
acumulação de amarelos,
no último minuto de jogo,
Dany Fernandes que sairia
aos 80 minutos para entrar
João Miguel, Carlos Jesus,
André Fernandes, Alexandre Carvalho também expulso por acumulação de
amarelos no segundo minuto de compensação da segunda parte e Artur Sousa.

Não foram utilizados, Rodolfo Fernandes, Flávio Gomes,
Alexandre Branco e João Lebre. Num jogo intenso, entre
duas equipas que disputam
o primeiro lugar do grupo,
o Matamourisquense marcou em primeiro lugar por
André Fernandes aos 21 minutos. No recomeço do jogo, João Rolo empatava para o Motor Clube aos 49 minutos.

Desta forma, as equipas
mantém-se coladas no primeiro lugar com 17 pontos,
com o Matamourisquense a
realizar o seu último jogo do
ano, na Bidoeira, no próximo domingo, dia 19.
A colectividade do Oeste que recentemente elegeu
novo presidente, José Calisto (ex-emigrante) de 72 anos,
que se estreia neste cargo,
tendo como vice-presidente

Pedro Serralheiro e José Manuel como presidente da Assembleia Geral. Perante todas as adversidades da pandemia, em que o presidente
não esteve inicialmente no
jogo, devido estar ainda em
recuperação de Covid, a colectividade procura manter
a sua estabilidade. Para já,
o foco é colocar o Matamourisquense na fase final da
primeira divisão.

Equipa eliminou o Ansião da Divisão de Honra

Juvenis das Meirinhas apurados na Taça
A formação de juvenis
das Meirinhas treinada por
Nuno Vieira e Dinis Ferreira garantiu o apuramento
para a segunda eliminatória
da Taça, após triunfo por 32, frente ao Ansião, de uma
divisão superior. Um encontro em que jogaram, Fábio
Ferreira, Luís Santos que
sairia aos 75 minutos para
entrar Duarte Agostinho,
Hugo Santos, Afonso Martins, Diogo Gomes que sairia no último minuto de jogo para entrar Gonçalo Santos, Lucas Ferreira, Hugo
Tomás, Francisco Simões,
Tiago Mota, Vasco Ribeiro
PUB

que sairia aos 63 minutos
para entrar Simão Louro e
Micael Silva. Não foram utilizados, Lucas Rodrigues, Rodrigo Gaspar e Guilherme
Lopes. Bem cedo, aos três
minutos, Vasco Ribeiro dava
vantagem às Merinhas, para Diogo Gomes ampliar aos
14 minutos. Aos 19, as Meirinhas beneficiava de um auto-golo. Com uma vantagem
confortável, a equipa geria o
resultado, permitindo ainda
dois golos ao opositor.
Na próxima eliminatória,
agendada para 26 de Fevereiro, as Meirinhas terá um
derbie com o Pombal.

PUB:

MARQUÊS

Feliz Natal
E UM PRÓSPERO ANO NOVO
236 200 300 | MARQUES@REMAX.PT | RUA MARTEL PATRÍCIO Nº 20 POMBAL
MEDIPOMBAL - SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA | AMI 7763
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Arrenda-se ou VENDE-SE
vivenda T3 NOVA,
na localidade de Escoural (3km
da cidade). Cont.: 965 246 363
Arrenda-se loja
no Pombal Shopping, c/20m2,
no rés-do-chão.
Cont.: 969 305 417

Vendem-se pinheiros
secos para ajudar a combater
o frio, que está próximo. Ou
também salgueiros secos para
o mesmo efeito.
Cont: 236 207 466
910 205 404
VENDE-SE
- Vinho do lavrador a 8€ / 5L
- Feno enfardado a 3€ / fardo
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 25€/ 5L
Cont: 965 510 507
Vende-se moto 125cc, do
ano 2009, c/ poucos kms, em
bom estado. Preço: 1200 euros.
Cont.: 918 402 634
VENDE-SE
MATRAQUILHOS
Cont.: 911 975 237

HOMEM solteiro, físico
agradável, deseja conhecer
senhora.
Cont.: 925 712 853

Quarto com
WC privativo, internet,
todo mobilado, centro da
cidade.
Cont.:964 003 023
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

Arrenda-se
PUB DANCING c/

parque privado, em Pombal.
Cont: 932 049 830
Arrenda-se T3, 1º andar,
na Urbanização
Dona Inês.
Cont.: 236 942 207
967 828 772
Quarto com
WC privativo, internet, todo
mobilado, centro da cidade.
Cont.:964 003 023

Arrenda-se
bar/restaurante
c/ 220m2, em Pombal, em
zona sossegada e com facilidades de estacionamento.Trata o
próprio.
Cont: 932 049 830
ARRENDA-SE espaço
comercial c/ 375m2,
excelente parque de
estacionamento, localizado
junto ao Minipreço
na Marinha da Guia.
Cont: 966 152 154

PROCURO horas de limpeza,
passar a ferro ou cuidar de
crianças (em casa das próprias). Cont.: 967 422 139

Empresa sediada
na Zona Industrial
de Pombal está a recrutar colaborador para a área
de produção com as seguintes características:
• Idade entre os 25 e 40
anos.
• 12º ano.
• Responsável.
• Dinâmico.
• Espírito de Equipa.
Oferecemos:
• Vencimento acima da
média.
• Horário diurno.
• Entrada imediata.
Enviar CV para: trusaco.
portugal@gmail.com

EMPRESA COM SEDE
EM POMBAL, ligada ao sector
do turismo, pretende admitir
COMERCIAL.
Requisitos:
- Ser francófono/a (factor de
exclusão)
- Formação em turismo (factor
preferencial)
Os interessados devem endereçar o currículo para o email
deste jornal:
pombaljornal@gmail.com

PRECISA-SE
URGENTEMENTE
de encarregado
de obra,
pedreiros de 1ª e 2ª.
Locais de trabalho:
Lisboa e
Figueira da Foz.
Cont.: 917 590 416
EMPRESA localizada
NA CIDADE DE POMBAL
PRECISA DE
colaborador com
conhecimentos de electrónica para instalação de
sistemas de segurança
Cont: 236244152

Cartório notarial do notário Gustavo Pessoa Pinto
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 29/11/2021, exarada a folhas 144, do Livro de Notas para Escrituras
Diversas número 46, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º
11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como outorgantes: Fernando Ferreira da Ponte, NIF 104.129.565, e mulher Maria
de Jesus da Silva, NIF 193.080.257, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, naturais da freguesia de Vermoil, concelho Pombal, onde habitualmente residem na Rua de Santo António, nº 17, lugar de Casal Lucas,
declararam com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores de
1/5 parte do prédio rústico, terra de semeadura com 44 oliveiras, 5 tanchas,
vinha com cerca de 204 videiras e 18 árvores de fruto, sito em Tojal, freguesia
de Vermoil, concelho de Pombal, inscrito na matriz sob o artigo 649, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal, sob o número 8867/
Vermoil, sem inscrição de aquisição da referida parte; Que a quinta parte
veio à posse deles justificantes, já casados, por doação meramente verbal,
feita por volta do ano de 1986, por Júlio da Ponte e mulher Rosária de Jesus
Ferreira, residentes que foram no lugar de Casal Lucas, Vermoil, Pombal, pais
e sogros dos justificantes; Que, após a referida doação, de facto, passaram a
compossuir o aludido prédio em nome próprio, limpando-o, cultivando-o e
plantando árvores e colhendo os frutos, composse que sempre foi exercida
por eles de forma a considerarem tal parte como sua, 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 34 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta
de melhor título, os justificantes adquiriram a mencionada verba para o seu
património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar
pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 29 de Novembro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.ºde inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021

Precisa-se empregada
para café/pastelaria,
na zona de Pombal.
Cont.: 914 129 477

EMIGRANTE REFORMADO
procura senhora para relacionamento sério, com possibilidade de viver em Portugal ou
em França.
Cont.: 933 894 135

PROCURO TRABALHO
COMO MOTORISTA na
zona centro com carta
de condução profissional
para todas as categorias.
Cont: 916082890

PUB

A Roca, S.A. está integrada no grupo Roca, que se destaca por
ser líder global de soluções para espaços de banho.
Prosseguindo a sua estratégia de liderança do mercado nacional,
pretende integrar na sua equipa de Produção:

oPeRaDoRes De PRoDUÇÃo
(m/F)
Requisitos:









Habilitações mínimas ao nível do 9º ano
de escolaridade;
Dedicação e capacidade de trabalho;
Experiência em unidades fabris será fator
valorizado;
Proatividade e dinamismo;
Capacidade de trabalhar em equipa;
Disponibilidade para trabalhar por turnos.

Proporcionamos:





Remuneração acima da média;
Oportunidade de integração num grupo sólido e bem-sucedido, onde a
valorização e formação dos seus colaboradores constitui preocupação
fundamental;
Transporte a partir de Soure, Pombal e leiria.

inscrições nas instalações da Roca, s.a todos os dias, junto às
portarias de l1 e l2 ou através do email:
rh.le@pt.roca.net
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Pombal, Ansião e Soure

Farmácias que disponibilizam testes gratuitos à Covid-19
Segundo o Infarmed, no
concelho de Pombal há nove farmácias que disponibilizam testes rápidos de
antigénio (TRAg) comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. São elas
a Barros (Pombal), Domingues (Santiago de Litém),
Leal Soares (Louriçal), Louriçal (Rua Bombeiros Voluntários), Mendes (Vermoil), Popular (Abiul), Redinha, Carnide e Torres &
Correia (Pombal).
Já no concelho de Ansião, os referidos testes são
disponibilizados gratuitamente nas farmácias Costa

Machado (Alvorge), Medeiros (Avelar), Moniz Nogueira (Ansião), Pires (Santiago
da Guarda) e Rego (Chão
de Couce). Em Soure, os
utentes podem deslocar-se
às farmácias Castro e Silva
(Figueiró do Campo), Soure
e YGeia (Soure). De salientar que desde o dia 1 deste
mês que as visitas e acompanhantes de doentes internados no Centro Hospitalar
de Leiria devem apresentar obrigatoriamente um
teste negativo à Covid-19,
mesmo que estejam vacinados, ou com o certificado digital.

PUB

Concelho encontra-se no patamar de risco muito elevado

Casos de Covid-19 estão
a baixar mas há a lamentar
mais quatro mortes
Desde a última edição
do Pombal Jornal, publicada a 25 de Novembro, o
concelho de Pombal já registou mais quatro mortes
por Covid-19. No total,
desde o início da pandemia, morreram 113 pessoas.
À data de fecho desta
edição, esta terça-feira,
dia 14, os dados divulgados pela Unidade de Saúde Pública (USP) de Pombal registavam 335 infectados, estando sob vigilância 594 pessoas, o que
coloca o concelho como
de risco muito elevado
(valor da incidência nos
854 por 100 mil habitantes).

Desde 29 de Novembro, dia em que os números passaram a ser
divulgados diariamente
pelo Município de Pombal, tendo por base a informação disponibilizada pela USP, verificouse uma tendência quase sempre crescente até
dia 11 de Dezembro, altura em que os casos chegaram aos 438. Desde
então, os números têm
apresentado ligeiras descidas graduais, mas, ainda assim, não têm sido
suficientes, uma vez que
Pombal mantém-se como
concelho de risco muito
elevado.

Vacinação
das crianças
De salientar que o auto-agendamento
para
a vacinação das crianças contra a Covid-19 ficou disponível no início
desta semana, permitindo marcações de menores
de 10 e 11 anos para este
fim-de-semana. No portal
da Covid-19, do Ministério
da Saúde, é também possível fazer a marcação para a toma da vacina para a
gripe e contra a Covid-19
para a faixa etária das
pessoas com 65 ou mais
anos.
As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem va-

cinadas, independentemente da idade, desde que
tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o
SARS-CoV-2.
A decisão de vacinar
as crianças entre os 5 e
os 11 anos resulta da recomendação da DirecçãoGeral da Saúde, depois de
ouvida a Comissão Técnica
de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo
de coordenação de apoio
ao Ministério da Saúde,
nomeadamente a disponibilidade de vacinas da
Pfizer, na versão pediátrica.
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Feliz
Natal
Bom Natal e Bom Ano 2022

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

236 027 632 | 962 787 119

12 a 19 dezembro
PAIVA
Largo do Cardal
Tel: 236 212 013

20 a 26 DEZEMBRO
BARROS
Av.ª Heróis Ultramar
Tel: 236 218 730

27 DEZ. A 3 JANEIRO
torres
Av.ª Heróis Ultramar
Tel: 236 218 730

pub
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CARTÓRIO NOTARIAL MARGARETH M. BRITO,
AVENIDA MARQUÊS DE POMBAL, LOTE 21,
RÉS-DO-CHÃO DIREITO, EM LEIRIA
EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura de
Justificação de dez de Dezembro de dois mil e vinte e um, lavrada a folhas
cento e quarenta e dois, do livro de notas para escrituras diversas número
QUARENTA E DOIS-D, neste Cartório, DIAMANTINO DE JESUS VIEIRA, e
mulher EMÍLIA DA PIEDADE ANTUNES VIEIRA, casados sob o regime da
comunhão geral, naturais ele da freguesia de Milagres, concelho de Leiria e
ela da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, residentes habitualmente
na Rua Professor Mota Pinto, número 98, freguesia de Meirinhas, concelho
de Pombal, disseram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão
de outrem, do seguinte imóvel:-------------------------------------------------------------------Prédio rústico, composto de terra de semeadura com oliveiras, tanchas e
fruteiras, sito em Areeiro, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o número dois mil
quatrocentos e quarenta e oito, da freguesia de Vermoil, com registo de
aquisição em comum e sem determinação de parte ou direito a favor de Maria Dias Ferreira e marido Arnaldo Ferreira, Emília Ferreira de Sousa e marido Higino da Conceição Simões, Deolinda de Sousa Dias e marido Albino
Gaspar Freire, Manuel Ferreira e Sousa e mulher Francisca Garcia Sargento
e Sousa e Rosalina Ferreira de Sousa e marido Albino da Mota Ferreira,
conforme apresentação dezanove, de quatro de Junho de mil novecentos e
noventa e um, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 14791, com o valor
patrimonial tributário de 1 587,58 euros e igual valor atribuído para efeitos
desta justificação.-----------------------------------------------------------------------------------------Que o imóvel acima identificado veio à sua posse por compra verbal feita
pelos justificantes aos titulares inscritos, Maria Dias Ferreira e marido Arnaldo Ferreira, residentes que foram no Canadá; Emília Ferreira de Sousa
e marido Higino da Conceição Simões, residentes que foram na Estrada
de Moscavide, número 42, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa; Deolinda de Sousa Dias e marido Albino Gaspar Freire, residentes que foram na Estrada do Arieiro, número 4,
Meirinhas de Cima, freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal; Manuel
Ferreira e Sousa e mulher Francisca Garcia Sargento e Sousa, residentes
que foram na Travessa das Beirolas, número 9, 3º direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, e, Rosalina Ferreira de Sousa e
marido Albino da Mota Ferreira, residentes que foram em França, no mês
de Agosto do ano de mil novecentos e noventa e um, e portanto há mais
de vinte anos, tendo sido esta transmissão meramente verbal, inexistindo,
portanto título formal que a comprove, encontrando-se os justificantes, à
data, já no estado de casados entre si sob o indicado regime.----------------------Que desde que a mesma foi efectuada até esta data, sempre eles justificantes usufruíram o citado imóvel, ininterruptamente à vista de toda a gente,
sem oposição de quem quer que seja, com a consciência de utilizarem e
fruírem coisa exclusivamente sua, adquirida de anteriores proprietários,
cultivando, limpando-lhe o mato e retirando os seus normais frutos, produtos e utilidades.------------------------------------------------------------------------------------------Que em consequência de tal posse, em nome próprio, pacífica, pública e
contínua, adquiriram sobre o dito imóvel o direito de propriedade por usucapião, não tendo em face do modo de aquisição, documento que lhes permita comprovar o seu direito de propriedade perfeita.-------------------------------Que pretendendo fazer o registo a seu favor daquele prédio rústico e, por
não terem documento que lhes permita fazer o trato sucessivo no Registo
Predial, requereram, nos termos do disposto no artigo 99° do Código do
Notariado a notificação pessoal e edital dos titulares inscritos, os mencionados Maria Dias Ferreira e marido Arnaldo Ferreira, Emília Ferreira de
Sousa e marido Higino da Conceição Simões, Deolinda de Sousa Dias e
marido Albino Gaspar Freire, Manuel Ferreira e Sousa e mulher Francisca
Garcia Sargento e Sousa e Rosalina Ferreira de Sousa e marido Albino da
Mota Ferreira.
Efectuadas as notificações não foi deduzida qualquer oposição.
Que dos mencionados actos possessórios e da referida compra verbal não
resultou fracionamento proibido por lei, não tendo os antepossuidores prédios rústicos contíguos ao acima descrito.---------------------------------------------------Está conforme.----------------------------------------------------------------------------------------------Cartório Notarial em Leiria, a cargo da Notária Margareth Moutinho Brito,
dez de Dezembro de dois mil e vinte e um.
A Notária (Margareth Moutinho Brito)
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021
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Eu Maria de Lourdes Sebastião
Rodrigues, casada com Joaquim
Rodrigues, residente em
Vale Cubas, freguesia e concelho de
Pombal, venho expressamente declarar
que, doravante, tal como os meus filhos
não nos responsabilizamos por
qualquer dívida ou
encargo ou negócio que possam ser
contraídos por meu marido, Joaquim
Rodrigues.
Pombal, 06 de Dezembro de 2021

AGRADECIMENTO
Manuel
Elias
87 anos
F: 10/12/2021
Redinha
A sua esposa Saudade de Jesus Ferreira, filhos, Fernando
Manuel Ferreira Elias, Maria Manuela Ferreira Elias Santos e restante 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 do seu ente querido.
Tratou A Agência Funerária Rolo & Ferreira

AGRADECIMENTO
António Luiz
Ferreira
72 anos
F: 05/12/2021
Rosados - Ilha
A 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 do seu ente querido.
Tratou A Agência Funerária Página do Destino

Cartório notarial de soure a cargo
da notária Celeste Maria Rainho de Jesus Pita

------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 55 e seguintes do livro n.º 197 deste Cartório, compareceram
como outorgantes: ------------------------- JOSÉ GOMES SIMÕES e mulher LAURINDA DE JESUS SIMÕES CARVALHO, casados sob o regime de bens da comunhão geral, contribuintes
com os NIF 173.114.962 e 146.082.559, ambos naturais da freguesia e concelho de Soure, onde residem no lugar de Delgados, na Rua dos Carvalhos,
n.º 5, declaram que com exclusão de outrem são donos e legítimos
possuidores dos seguintes bens: ------------------------------------------------------------------ UM – dois terços do prédio rústico composto de terra de cultura com
oliveiras, com a área de quinhentos e dez metros quadrados, sito em
“Rio Torto”, na freguesia de Redinha, concelho de Pombal, a confrontar
do norte com António Augusto Rodrigues, sul com Augusto Simões Cardoso, nascente com Rio Anços e poente com estrada, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo 14.199, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e
Imposto de Selo correspondente à fracção de 123,50 €, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o número nove mil cento e
trinta e sete-REDINHA, não tendo esta fracção qualquer inscrição em
vigor, e inscrição de aquisição de um terço a favor do terceiro outorgante,
registada pela apresentação dois mil cento e quatro, de vinte e quatro
de Junho de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------ DOIS – dois terços do prédio rústico composto de terra de cultura
com oliveiras, vinha, mato e pinheiros, com a área de quatro mil novecentos e noventa metros quadrados, sito em “Pisão”, na freguesia de
Redinha, concelho de Pombal, que confronta do norte com herdeiros de
Manuel António, sul com Augusto Simões Cardoso, nascente com Estrada
e poente com Manuel Ferreira Gomes, inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 14.291, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de
Selo correspondente à fracção de 1099,66 €, e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Pombal sob o número nove mil cento e trinta e oito-REDINHA, não tendo esta fracção qualquer inscrição em vigor, e
inscrição de aquisição de um terço a favor do terceiro outorgante, registada
pela apresentação dois mil cento e quatro, de vinte e quatro de Junho de
dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------------------------------------------- Que entrou na composse dos identificados prédios, um terço por volta do ano de mil novecentos e cinquenta e quatro, por partilha verbal
por óbito do seu pai e sogro, Manuel Simões, residente que foi no lugar de
Mogadouro, na freguesia e concelho de Soure, e o outro terço no ano de
mil novecentos e sessenta e dois por partilha da herança por óbito de seu
irmão e cunhado, Augusto Gomes Simões, solteiro, maior, residente que foi
no lugar de Mogadouro, na freguesia e concelho de Soure. ------------------------------ Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar as referidas partilhas por título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua
composse, portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes, vindo
a possuir os identificados bens, juntamente com o restante comproprietário, actualmente o titular inscrito, antes Manuel António, residente em
Coimbra, cultivando e amanhando a terra, colhendo os frutos e produtos,
avivando estremas, praticando todos os actos materiais correspondentes
ao exercício do direito de compropriedade, sempre com o conhecimento
da generalidade das pessoas, sem oposição ou intromissão de quem quer
que seja, e sem interrupção, portanto sob uma forma pública, pacífica e
contínua, pelo que adquiriram o respectivo direito de compropriedade
por usucapião, causa esta de adquirir que, como é óbvio, não podem comprovar pelos meios extrajudiciais normais. -------------------------------------------------ESTÁ CONFORME
Soure, 30 de Novembro 2021.
A Notária,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021
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AGRADECIMENTO
Lucinda Lopes
Ferreira
N: 07/12/1940 “80 anos”
F: 04/12/2021
Souto - Pombal. Natural de
São Simão de Litém
Sua Família, vêm por este meio muito sensibilizados,
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua
dor e pelas provas de carinho e amizade que receberam
aquando do falecimento e funeral da sua ente querida.

Tratou Agência Funerária Mota & Gaspar, Lda.

Cartório notarial do notário Gustavo Pessoa Pinto
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 09/12/2021, exarada a folhas 51, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 47, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram
como outorgantes: Maria dos Anjos Santos Ferreira, NIF 126.663.068,
e marido Manuel Neves da Silva, NIF 135.007.720, casados sob o regime
da comunhão geral, naturais da freguesias de Mata Mourisca, concelho de
Pombal, com residência habitual na Rua Sifca Duarte, nº 17, lugar de Besteiros, Ilha, União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, Pombal, declararam com exclusão de outrém, são donos e legítimos possuidores dos seguintes bens, todos sitos na freguesia – União de freguesias de Guia, Ilha
e Mata Mourisca, concelho de Pombal: Um: 1/7 parte do prédio rústico,
terra de cultura com videiras, tanchas e pinhal, sito em Charneca do Vale
Grande, inscrito na matriz sob o artigo 23.814, descrito na Conservatória
Registo Predial de Pombal sob o nº 4693/Mata Mourisca, sem inscrição
de aquisição da referida parte; Dois: 7/12 avos do prédio rústico, terra de
cultura com videiras e pinhal, sito em Valinho do Gato, inscrito na matriz,
por alteração superveniente à descrição, sob o artigo 19136, que proveio
do artigo 19655, da freguesia de Mata Mourisca (extinta), descrito na Conservatória Registo Predial de Pombal sob o número 12188/Mata Mourisca,
sem inscrição de aquisição da referida parte; Três: 1/5 parte do prédio rústico, terra de cultura com videiras em corrimão, sito em Outeiro Agudo,
inscrito na matriz sob o artigo 19051, descrito na Conservatória Registo
Predial de Pombal sob o nº 12260/Mata Mourisca, sem inscrição de aquisição da referida parte; Quatro: 1/2 do prédio rústico, pinhal e mato, com
a área total de 3420 m2, sito em Valinho, a confrontar, no todo, do norte e
sul com Manuel Cardoso, do nascente com Etelvina Leal e do poente com
vala, inscrito na matriz sob o artigo 19146, que proveio do artigo 19665, da
freguesia de Mata Mourisca (extinta); e, Cinco: 1/2 do prédio rústico, terra
de cultura com videiras em corrimão e tancha, com a área total de 1060
m2, sito em Valinho, a confrontar, no todo, do norte com caminho, do sul
com vala, do nascente com Manuel Cordeiro e do poente com Luís Cordeiro, inscrito na matriz sob o artigo 19.166, que proveio do artigo 19.685, da
freguesia de Mata Mourisca (extinta); Que, além dos prédios atrás indicados como descritos, nenhum dos restantes se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que as referidas partes vieram
à posse deles justificantes, por doação meramente verbal feita por volta
do ano de 1997, por Manuel dos Santos Dias, divorciado de Adelaide Jesus
Pedrosa, residente em Porto Lameiro, Mata Mourisca, Pombal; Que após a
referida doação, de facto, passaram 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 composse assim exercida ao longo de mais de 23 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, 09 de Dezembro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.ºde inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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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!

Cartório notarial do notário Gustavo Pessoa Pinto
EXTRACTO

Cartório notarial do notário Gustavo Pessoa Pinto
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 06/12/2021, exarada a folhas 30, do Livro de Notas para Escrituras
Diversas número 47, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º
11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como outorgantes: Almerinda de Jesus Silva Joaquim, NIF 149.498.306, e marido Manuel de Jesus Joaquim, NIF 116.598.980, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais da freguesia de Abiul, concelho de Pombal, onde residem habitualmente na Rua do Freixo, nº 18, lugar de Aroeiras, declararam
com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes
prédios, sitos na freguesia de Abiul, concelho de Pombal: Um: Prédio urbano,
casa de habitação de rés-do-chão, com logradouro, com a área total de 411
m2, sendo de superfície coberta 161 m2 e de superfície descoberta de 250
m2, sito no lugar de Aroeiras, a confrontar do norte, sul e poente com caminho e do nascente com António Gonçalves, inscrito na matriz sob o artigo
602; Dois: Prédio rústico, terra de mato com oliveira, com a área de 420 m2,
sito em Aroeiras, a confrontar do norte e nascente com Joaquim Marques
Junqueira, do sul com Joaquim das Neves e do poente com Joaquim Rodrigues dos Reis, inscrito na matriz sob o artigo 12.455; Três: Prédio rústico,
terra de semeadura com oliveiras e mato, com a área de 1800 m2, sito em
Aroeiras, a confrontar do norte com Manuel Gomes, do sul e nascente com
caminho e do poente com Manuel Rodrigues Mudo, inscrito na matriz sob o
artigo 12.180; e, Quatro: Prédio rústico, terra de semeadura com oliveiras e
mato, com a área de 2900 m2, sito em Pravada, a confrontar do norte com
António da Silva, do sul com Aneano das Neves, do nascente com Albertina
Mendes e do poente com António da Silva Júnior, inscrito na matriz sob o artigo 12.558; Que, nenhum dos prédios se encontra descrito na Conservatória
do Registo Predial de Pombal; Que os prédios atrás descritos sob as verbas
nºs 1 e 2, vieram à posse deles justificantes, já casados, por doação meramente verbal, efectuada por volta do ano de 1990, por Ramiro da Silva e Maria
Ausenda de Jesus, residentes que foram no referido lugar de Aroeiras, pais
e sogros dos justificantes; e, Os prédios das verbas nºs 3 e 4, vieram à posse
deles justificantes, também já casados, por doação meramente verbal, efectuada por volta do ano de 1980, por Joaquim António Claro e mulher Maria
de Jesus, residentes que foram no mesmo lugar de Aroeiras; Que, após a referidas doações, de facto, passaram a possuir os referidos prédios, em nome
próprio, fazendo melhoramentos e reparações no prédio urbano e limpando, cultivando, plantando árvores, e colhendo os frutos nos prédios rústicos,
posse que sempre foi exercida por eles de forma a considerarem tais prédios
como seus, sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que
fosse, à vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na
convicção de exercerem um direito próprio sobre coisa própria; Que, esta
posse assim exercida ao longo de mais de 30 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor título, eles justificantes
adquiriram os mencionados prédios para o seu património, por usucapião,
que invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 06 de Dezembro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.ºde inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 10/12/2021, exarada a folhas 57, do Livro de Notas para Escrituras
Diversas número 47, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º
11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como outorgantes: Maria Elisabete Domingues dos Santos, NIF 219.651.442, e marido
Rui Manuel Freire de Jesus, NIF 199.398.658, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, respectivamente, das freguesias de Vila Cã
e Chão de Couce, concelhos de Pombal e Ansião, habitualmente residentes
na Rua do Vale, nº4, lugar de Alcaria, Vila Cã, Pombal, declararam com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, terra de
semeadura com oliveiras e pastagem com carvalhos, com a área de 4740 m2,
sito em Vinha de Cima, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, a confrontar
do norte com Estrada Nacional, do sul com Manuel Ferreira, do nascente e
poente com herdeiros de Manuel Ferreira dos Santos, inscrito na matriz sob
o artigo 2904, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal;
Que o referido prédio veio à posse deles justificantes, já casados, por compra meramente verbal efectuada em Outubro de 2000, efectuada a Maria da
Silva e marido António Luís Botas, residentes que foram em Carvalhal, Vila
Cã, Pombal; de António Lopes Caetano e mulher Maria Ferreira, residentes
que foram em Ramalhais de Cima, Abiul, Pombal; e de Manuel Rodrigues e
mulher Joaquina Ferreira, residentes que foram em Chão do Ulmeiro, Abiul,
Pombal; Que após a referida compra, 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 vinte anos, se
deve reputar de pública, pacífica e contínua; e, 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, 10 de Dezembro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.ºde inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021

Cartório notarial do notário Gustavo Pessoa Pinto
EXTRACTO

Sua Família, vêm por este meio muito sensibilizados,
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua
dor e pelas provas de carinho e amizade que receberam
aquando do falecimento e funeral do seu ente querido.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 07/12/2021, exarada a folhas 38, do Livro de Notas para Escrituras
Diversas número 47, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse,
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como
outorgantes: Maria Manuela das Neves Figueira, NIF 191.642.010 e marido
Manuel Simões Figueira, NIF 157.851.397, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia e concelho de Pombal, residentes na Rua das Alminhas, nº 81, lugar de Vicentes, Pombal, declararam com
exclusão de outrém, são donos e legítimos possuidores do prédio urbano,
casa de habitação de cave, rés-do-chão e logradouro, com a área total de
1105,75 m2, sendo 124,07 m2 de superfície coberta, e 981,68 m2 de superfície
descoberta, sito na Rua das Alminhas, nº 81, lugar de Vicentes, freguesia e
concelho de Pombal, inscrito na matriz, em nome do justificante, sob o artigo
6973, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que o
prédio atrás descrito foi construído pelos justificantes, num terreno que veio
à posse deles, ainda solteiros, por doação meramente verbal, efectuada em
1987, por seus pais e sogros, João Gonçalves das Neves e mulher Deolinda de
Jesus Neves, residentes no lugar de Vicentes, Pombal; Que, após a referida
doação, de facto passaram a possuir o aludido terreno em nome próprio,
onde construíram o sobredito prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 6973, tendo nele fixado a sua habitação própria e permanente, fazendo
melhoramentos e reparações, pagando os respectivos impostos, posse que
sempre foi exercida por eles de forma a considerarem tal prédio como seu,
sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista
de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de
exercerem um direito próprio sobre coisa própria; e, Que esta posse assim
exercida ao longo de mais de 33 anos, se deve reputar de pública, pacífica
e contínua; Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram o
mencionado prédio, em partes iguais, para o seu património próprio, por
usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 07 de Dezembro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.ºde inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021
PUB

AGRADECIMENTO
Abílio de Jesus
Gaspar
N: 29/01/1944 “77 anos”
F: 02/12/2021
Vermoil

Tratou Agência Funerária Mota & Gaspar, Lda.

AGRADECIMENTO

Cartório notarial do notário Gustavo Pessoa Pinto
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 06/12/2021, exarada a folhas 33, do Livro de Notas para Escrituras
Diversas número 47, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse,
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como
outorgantes: Arlindo de Jesus Lourenço, NIF 182.915.387 e mulher Maria
Ausenda dos Santos Ribeiro, NIF 182.915.379, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, respectivamente, das freguesias de Almagreira e Pombal, ambas do concelho de Pombal, com residência habitual na
Rua das Flores, nº 3, lugar de Reis de Cima, Almagreira, Pombal, declararam
com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, terra de cultura, com a área de 1830 m2, sito em Barros da Paz, freguesia
de Almagreira, concelho de Pombal, a confrontar do norte com Ilídio Ferraz,
do sul com estrada, do nascente com Arlindo Henriques Cordeiro e Olinda
Noronha Lourenço e do poente com Adão Gonçalves Domingues, inscrito
na matriz sob o artigo 16.967, não descrito na Conservatória do Registo
Predial de Pombal; Que o referido prédio veio à posse dos justificantes, já
casados, por doação meramente verbal efectuada por volta do ano de 1995,
por João Lourenço e mulher Deolinda de Jesus, residentes que foram no lugar de Reis de Cima, Almagreira, Pombal, pais e sogros dos justificantes; Que,
após a referida doação verbal, de facto, passaram a possuir o referido prédio,
limpando-o, cultivando-o, plantando árvores e colhendo 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 25 anos, se deve reputar de pública, pacífica e
contínua. Assim, na falta de melhor título, os 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, 06 de Dezembro de 2021
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.ºde inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
Pombal Jornal n.º 220 de 16 Dezembro de 2021

GRUPO COLUMBÓFILO
DE POMBAL
ASSEMBLEIA GERAL
Convoco a Assembleia- Geral do Grupo Columbófilo de
Pombal a reunir na sua sede, sita em Casal Fernão João, no
dia 8 de Janeiro de 2022 (sábado), pelas 14 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Apresentação de contas
2.º Eleição de novos corpos gerentes
3.º Outros assuntos de interesse para a associação
Se à hora marcada não comparecer o número suficiente de
sócios, a Assembleia-geral reunirá trinta minutos mais tarde, com qualquer número de associados presentes.
Pombal, 09 de Dezembro de 2021
O Presidente da Mesa de Assembleia-Geral
Victor Rocha

AGRADECIMENTO

Conceição
Mota

Maria Lourenço
Gaspar

N: 10/11/1927 “94 anos”
F: 28/11/2021
Vale do Feto – Carnide

N: 05/02/1948 “73 anos”
F: 23/11/2021
Caseirinhos – Pombal

Seus Filhos Senhores Manuel da Mota Mendes, Aires da
Mota Mendes e José da Mota Mendes, Suas Noras, Seus
Netos, Seus Bisnetos e Restantes familiares cumprem o
doloroso dever de comunicar desta forma os seus falecimentos.
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

Seu Marido Senhor José Domingues Gaspar, Suas Filhas Senhoras Elisabete Lourenço Gaspar Santos e Carla
Alexandra Lourenço Gaspar Almeida, Seus Genros, Seus
Netos e Restantes familiares cumprem o doloroso dever
de comunicar desta forma os seus falecimentos.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda
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AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Maria da Conceição
Almeida

Maria Gonçalves
Gameiro Monteiro

Maria
da Graça Santos

N: 07/09/1922 “88 anos”
F: 19/10/2021
Ranha de Baixo

N: 28/07/1941 “80 anos”
F: 08/10/2021
Charneca - Pombal

N: 05/02/1925 “96 anos”
F: 12/10/2021
Charneca - Pombal

Seu Marido Sr. Adelino dos Santos, Filhos Sr. Manuel
Almeida Santos, Srª. Maria da Conceição Almeida S.
Campos, (Bia), 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 Mário Lopes Alves & Mota, Lda

AGRADECIMENTO
António
da Mota Longo
N: 25/03/1929 “92 anos”
F: 25/10/2021
Charneca - Pombal
Seus Filhos, Sr. Manuel da Conceição Mota Longo, Srª.
Maria de Lurdes C. Mota Longo, Sr. António da Conceição, Noras, Netos e demais família vêm por este meio
na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas
as pessoas que os apoiaram neste momento de grande
dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e
acompanharam ao funeral de seu ente querido.
Bem hajam muito obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

Feliz Natal

Seus Filhos Srª. Lídia Maria G. Monteiro, Sr. António G.
Monteiro e demais família agradece a todas as pessoas
que os apoiaram neste momento de grande dor, assim
como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral de sua ente querida, bem hajam muito
obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

AGRADECIMENTO
Albino Francisco
dos Santos
N: 24/06/1934 “87 anos”
F: 04/10/2021
Casal Velho - Pombal
Sua Esposa Srª. Maria Gameiro Neto, Filhos, Nora,
genros, Netos e demais Família vêm por este meio na
impossibilidade de agradecer pessoalmente todas as
pessoas que apoiaram e assistiram ao funeral de seu
ente querido.
Bem hajam muito obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

AGRADECIMENTO
Manuel Rodrigues
Ferreira Pimenta
N: 21/09/1929 “92 anos”
F: 31/10/2021
Ranha de Baixo - Pombal
Sua Filha Srª Maria de Lurdes F. Pimenta Figueiredo,
Genros, Netos 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. Bem hajam muito Obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

Seu Filho Sr. António Santos José, Netos Sr. Aldo Moreira S. Graça, Srª. Sónia Moreira Santos, Noras e demais
família agradece a todas as pessoas que os apoiaram
neste momento de grande dor, assim como a todas as
pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral de
sua ente querida, bem hajam muito obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

AGRADECIMENTO
Maria
de Jesus Cabral
N: 28/01/1960 “61 anos”
F: 01/10/2021
Ranha de Baixo
Seu Marido Sr. Arlindo Neves Gaspar, Filha 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 sua ente querida.
Bem hajam muito Obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

AGRADECIMENTO
António
Lourenço
N: 07/03/1931 “90 anos”
F: 19/11/2021
Pombal
Seus Filhos Sr. Eduardo J. Lourenço, Srª. Paula Lourenço
Menzel, Nora, Genro e demais família agradece a todas
as pessoas que os apoiaram neste momento de grande
dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e
acompanharam ao funeral de seu ente querido, bem
hajam muito obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

Fel

iz N

Bom Ano 2022

Rua João de Barros, n.º 9
3105-442 Vermoil
Telf: 917 643 149 | 936 391 104
www.afmotagaspar.pt | geral@afmotagaspar.pt
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PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO
António
Mota
N: 28/11/1924
F: 25/11/2021
Vicentes - Pombal
Sua esposa, Sr.ª Maria Júlia das Neves, seus Filhos, Senhores: Manuel, Maria Júlia, Leonor, José, Maria Helena
“Neves Mota”, Noras, Genros e Netos agradecem a
todas as pessoas que apoiaram a família neste momento
de grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO
Beatriz de Assunção
Castro Diniz

(Viúva do Sr. Dr. António Diniz)
Faleceu em Braga
N: 28/02/1934
F: 24/11/2021
Pombal
Seus Filhos, Sr. Carlos Alexandre de Castro Diniz e Sr.ª
Maria Teresa de Castro Diniz agradecem a todas as pessoas que apoiaram a família neste momento de grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e
acompanharam ao funeral da sua ente querida.

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO
Deolinda
de Jesus
N: 20/12/1926
F: 29/11/2021
Pombal
Sua Filha, Genro e Netas agradecem a todas as pessoas
que apoiaram a família neste momento de grande dor,
assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral da sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Américo Gonçalves
Pascoal

Herculano Cardoso
Leitão

Manuel da Costa
Araújo

N: 03/11/1937
F: 25/11/2021
Charneca - Pombal

N: 03/11/1941
F: 06/12/2021
Pombal

N: 24/02/1936
F: 03/12/2021
Pombal

Sua esposa, Sr.ª D.ª Maria Augusta Gouveia Correia, seus
Filhos, Sr.ª Idalina Miellet, Sr. Bruno Pascoal, Sr.ª Fátima
Pascoal, Sr.ª Nathalie Pascoal, Nora, Genros, Netos e Bisnetos agradecem a todas as pessoas que apoiaram a família neste momento de grande dor, assim como a todas
as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral
do seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Sua esposa, Sr.ª D.ª Maria Inácia Ramos Velhinho, seus
filhos Sr.ª D.ª Carla Alexandra Ramos Cardoso Leitão Rodrigues e Sr. Paulo Herculano Ramos Cardoso Leitão e
restantes familiares agradecem a todas as pessoas que
apoiaram a família neste momento de grande dor, assim
como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Sua Filha, Sr.ª Vanda Cristina Gameiro da Ponte Costa
Araújo, Neto e restante família agradecem a todas as
pessoas que apoiaram a família neste momento de grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e
acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Manuel da Silva
Fernandes

Manuel Ferreira
Gaspar

Fausto Rodrigues
Pereira

N: 10/09/1944 “77 anos”
F: 21/11/2021
Mancos - Pombal

N: 14/10/1928 “93 anos”
F: 26/11/2021
Ranha de Baixo - Pombal

N: 16/05/1944
F: 04/12/2021
Pombal

Seus Filhos, Noras, Netos, Bisnetos e demais família
agradece a todas as pessoas que apoiaram a família
neste momento de grande dor, assim como a todas as
pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral de
seu ente querido.
Bem hajam muito obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

Seus Filhos sr. Jorge Gaspar, Sr. Arlindo Gaspar, Nora
Netos 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.
Bem hajam muito obrigado.
Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda

Seu filho, Sr. André Marinas Pereira e restantes familiares
agradecem a todas as pessoas que apoiaram a família
neste momento de grande dor, assim como a todas as
pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral da
seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

OLHAR
DE

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

ÓCULOS
MONOFOCAIS

ARMAÇÃO GRÁTIS

50

-

ÓCULOS PROGRESSIVOS

Promoção válida de 16/09/2021 a 31/01/2022 na compra de óculos
graduados completos com armações de 39€ a 159€ e lentes a partir de Bronze
(exclui lentes base com antirrisco), o desconto incide sobre a armação, não acumulável com protocolos gerais e convencionados nem com outras promoções em vigor na loja.
O 2.º par de óculos graduados de oferta depende das lentes adquiridas e tem o valor mínimo de 39€ (composto por armação de 14€ + lentes monofocais antirrisco).
Informe-se sobre todas as condições junto dos nossos colaboradores e em www.multiopticas.pt
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55€; Outros países = 85€
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Câmara Municipal pede parecer à CCDRC

Atribuição de subsídio de reintegração
a Diogo Mateus suscita “dúvidas legais”
A Câmara Municipal de
Pombal vai pedir um parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) sobre a eventual legalidade de atribuição do
subsídio de reintegração ao
ex-presidente da autarquia,
Diogo Mateus. A decisão foi
tomada na reunião de executivo de 2 de Dezembro, a
pedido dos vereadores socialistas, os quais alegam
“dúvidas do ponto de vista
jurídico”. Em causa está o
pagamento de um subsídio
de valor superior a 30 mil
euros. Diogo Mateus apresentou um requerimento
a pedir “o reconhecimento
e o consequente pagamento do subsídio de reintegração” pelo exercício de funções efectivas de vereador
da Câmara de Pombal durante “13 semestres e meio”,
desempenhadas nos mandatos entre Fevereiro de
1994 e Janeiro de 2002. De
acordo com a lei, revogada
em 2005, o ex-presidente da
autarquia teria direito a um
subsídio de reintegração no
valor de 30.350,88 euros.
Todavia, a vereadora Odete Alves diz ter “algumas dúvidas do ponto de vista jurídico” quanto à atribuição do
subsídio de reintegração ao
ex-presidente e sugeriu pedir um parecer à CCDRC.
Afinal, “este pedido é relativo a funções que cessaram
no mandato de 2002”, ou se-

ja, “decorridos 20 anos”, pelo que a socialista entende
que “há um prazo de prescrição que se aplica neste
processo”.
Neste sentido, os eleitos pelo PS entendem que
é “imprudente” aprovar a
proposta “sem pelo menos
obter este esclarecimento”.
Por outro lado, Odete Alves não percebe de que forma é que neste caso se aplica o apoio para “ultrapassar
as dificuldades de regresso
à actividade anterior”, uma
vez que “Diogo Mateus trabalhou toda a vida neste
sector”.
Desta forma, “não me
sinto segura para votar esta proposta”, refere a socialista, alegando que se trata
de “uma questão de moralidade e de legalidade”. Por
isso, sugeriu a retirada da
proposta da ordem de trabalhos da reunião de Câmara para “pedir um parecer
à CCDRC”, permitindo “votar este ponto de forma segura”.
O actual presidente da autarquia, entende que a proposta é “suficientemente
elucidativa” e está devidamente “contextualizada do
ponto de vista técnico e jurídico”. Ainda assim, Pedro
Pimpão aceitou a sugestão
dos eleitos do PS de retirar
o ponto e voltar a trazê-lo a
uma futura reunião de Câmara já com o parecer da
CCDRC.

Rectificação
| MagicPadel
Na edição do dia 11 de Novembro, na notícia relativa
ao MagicPadel, importa fazer as seguintes rectificações: o padel não “chegou
ao concelho de Pombal através do MagicPadel”, uma
vez que já era praticado no
Clube de Ténis de Pombal.
Por outro lado, onde se lê

que “deverá ser “também
o único clube que não aluga raquetes e bolas, mas
empresta”, tal não corresponde à realidade, já que o
Clube de Ténis de Pombal
adopta o mesmo procedimento. Aos leitores e aos visados apresentamos o nosso pedido de desculpas.
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