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Iniciativa decorreu na Praça

Prémios do sorteio de
Natal e montra mais
ecológica já foram
entregues

●●João Coucelo, do centenário do Sporting de Pombal, entregou a distinção à Kids and You

A Praça Marquês de Pombal, no centro histórico da
cidade, foi o palco escolhido, no dia 28 de Março, para a entrega dos prémios do
Sorteio de Natal, promovido pela Associação Comercial e de Serviços de Pombal
(ACSP). Cremilda Junqueira
foi a feliz contemplada com
o primeiro prémio, ao receber uma scooter patrocinada pela Jomotos. Na mesma
ocasião, foi também distinguida a loja de roupa Kids
and You, no âmbito do concurso Eco-Montras, organizado pela ACSP e Junta de
Freguesia de Pombal, e que
este ano desafiou os comerciantes associarem-se às co-

memorações do centenário
do Sporting Clube de Pombal, através de decorações
que fizessem alusão a esta
data. Coube a João Coucelo,
presidente da comissão organizadora do centenário,
entregar a distinção à loja vencedora. Ambas as iniciativas contaram, uma vez
mais, com o apoio do Município de Pombal, representado, na ocasião, pelo presidente da Câmara, Pedro
Pimpão. Ao autarca juntaram-se, para a entrega dos
prémios, o presidente da
ASCP, Horácio Mota, e a tesoureira da Junta de Freguesia de Pombal, Ana Carolina
de Jesus.

Entrega dos prémios foi no dia 2 de Abril

Tertúlia Berço volta
a distinguir triunfadores
A Tertúlia Berço da Tauromaquia de Abiul voltou
a abrir a portas da sua sede
para mais uma gala de entrega dos troféus da Feira
Taurina, realizada em Agosto passado, naquela que é
considerada a mais antiga
praça de touros do país.
Tal como em anos anteriores, a votação decorreu
entre os sócios da tertúlia, a
quem coube eleger os triunfadores das corridas que decorreram nos dias 7 e 14 de
Agosto, integradas no programa das centenárias Festas do Bodo.
Este ano, o troféu de melhor cavaleiro da Feira Taurina de 2021 foi atribuído
ao cavaleiro João Moura Jr.,
que actuou em Abiul no dia
7. A vereadora da Câmara
Municipal de Pombal, Isabel Marto, entregou o prémio ao vencedor e enalteceu o papel das touradas e
da Tertúlia Berço da Tauromaquia na promoção da
freguesia.
Por sua vez, os touros da
ganadaria António Charrua (corrida de 14 de Agos-

●●Triunfadores acompanhados da direcção da tertúlia e do executivo da Junta

to) voltaram a ser considerados os melhores, tendo o
galardão sido entregue pelo presidente da direcção da
tertúlia, Carlos Martins, que
aproveitou a ocasião para
anunciar o lançamento do
CD, “Há Toiros em Abiul”,

com 10 fados alusivos à festa brava. Um trabalho que
contou com a participação
dos fadistas Jaime Martinez
Amado e Ana Paula Santos e
dos músicos Ricardo e João
Silva.
A escolha do melhor gru-

po de forcados recaiu, nesta
edição da gala, sobre o Grupo de Forcados Amadores
de Tomar (corrida de 7 de
Agosto), que receberam o
prémio das mãos da presidente da Junta de Freguesia,
Sandra Barros.

“Moçambique, um olhar sobre o passado”

Reinaldo Pereira apresentou livro em Leiria
Leiria foi o local escolhido pelo pombalense Reinaldo Pereira para apresentar o seu primeiro livro:
“Moçambique, um olhar
sobre o passado”. Na obra,
o autor recorda algumas
memórias da sua vida em
Moçambique. A apresentação contou com intervenções de Nelson Santos Silva, professor do Instituto
Superior Técnico de Lisboa, do jornalista Alfredo
Faustino e do próprio escritor.
O autor do prefácio, Nel-

PUB

son Santos Silva, deu especial enfase ao problema do
racismo, agora mais em foco no país, apontando o livro de Reinaldo Pereira
como prova da sociedade
multirracional que estava
em curso na antiga colónia
de Moçambique, através da
própria vivência do autor.
O jornalista Alfredo Faustino, que escreveu o posfácio, apresentou livro como
“um conjunto de estórias
da história de vida de Reinaldo Pereira”, lembrando
que, tal como o autor tam-

bém ele cresceu nos arredores da cidade da Beira,
tendo como “companheiros de brincadeiras crianças de cores, raças e credos
bem diferenciados” com os
quais inventavam os próprios brinquedos”.
Alfredo Faustino apontou o livro como um “libelo
anti-racista”, sublinhando
que foi a geração do autor
que “quebrou esse modo
de viver em comunidade”,
mantendo “esse laço de
solidariedade entre raças
desde a infância e juventu-

de até à idade adulta, como
bem testemunha Reinaldo
Pereira neste seu livro”.
O autor fechou o ciclo de
intervenções, agradecendo
a presença dos presentes,
em especial aos dois amigos que constituíam a mesa, e recordando aspectos
da sua vida descritos no livro, onde a multirracialidade está bem patente.

●●Alfredo Faustino, Reinaldo Serrano e Nelson Santos Silva

Organização do GATA, de 30 de Abril a 8 de Maio em Almagreira

EnGATA’rte traz
quatro espectáculos de teatro
O Grupo Amador de Teatro de Almagreira (GATA) está a preparar aquele que é
o primeiro festival de teatro
com a assinatura do grupo.
O EnGATA’rte está agendado
para os dias 30 de Abril, 1, 7
e 8 de Maio e, segundo a organização, “surge como uma
homenagem ao nome do
nosso grupo, o GATA, com
referência à arte que vamos
apresentar durante estes
dois fins-de-semana”.
No sábado, dia 30, pelas
21h30, subirá ao palco a peça
da ADAC “8º Mandamento”,
um espectáculo que tem como ponto de partida o livro
Génesis, em que os actores

têm liberdade cénica e dramatúrgica. Pelas 16h00 de
domingo, 1 de Maio, o festival recebe a companhia profissional de teatro ADN de
Palco que traz a Almagreira
“Oz – O Musical”, um espectáculo mágico e encantador
que pretende divertir e emocionar toda a família, em que
o público é desafiado a ver
“além do arco-íris”.
O segundo fim-de-semana
do EnGATA’rte contará com
o encerramento do espectáculo “Um Sonho de Uma Noite de Verão”, no sábado, 7 de
Maio, e protagonizado pelo
G.A.T.A., anfitrião do festival.
Para o dia seguinte, do-

mingo, está reservada a peça
dos Gatinhos, que fazem ali
a estreia da peça “A Porta da
História”. O espetáculo está
marcado para as 16h00 e dará a conhecer às crianças um
pouco da História de Portugal, retratando momentos
como a descoberta do caminho marítimo para a Índia
ou as invasões francesas.
O festival tem entrada gratuita, excepto para o espetáculo “Oz – O Musical”, que
terá um custo de 5 euros,
para os adultos, e 4 euros,
para as crianças. Para esta
peça é necessário reservar
bilhete através do telefone
912435491.
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Com projecto para acolher nómadas digitais

Cursos profissionais da Escola Secundária

Alunas da ETAP venceram
Final Intermunicipal do
Concurso de Ideias
Carina Gonçalves
O projecto para acolher
nómadas digitais de todo o
mundo desenvolvido por
três alunas da Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal (ETAP) foi
o vencedor da Final Intermunicipal do Concurso de
Ideias 2022, que decorreu
no passado dia 1 de Abril, na
Batalha. A ideia de criar dispensadores de leite em embalagens reutilizáveis foi o
vencedor da fase municipal
no escalão do 3.º ciclo do
ensino básico do Concurso
de Ideias de Empreendedorismo nas Escolas, cuja final
intermunicipal decorreu esta terça-feira (5 de Abril), já
depois do fecho de edição
deste jornal.
As alunas do curso Técnico de Turismo da ETAP
Marina Almeida, Lara Mendes e Mafalda Lopes são as
autoras do projecto “Nomadland”, vencedor do concurso referente ao ensino
PUB

secundário. A ideia consiste na criação de um espaço
“cowork” destinado a acolher nómadas digitais na cidade de Pombal, com o intuito de “criar uma comunidade única de nómadas
digitais de todo o mundo”,
que seja capaz de promover uma ligação com a comunidade local.
Já no escalão do 3º ciclo do ensino básico, a nível municipal, venceu o
projecto “Leiteira do Século XXI”, apresentado pelos
alunos Tomás Cravo, Diogo

Pereira e Francisco Santana, da Escola Básica Gualdim Pais. A proposta inovadora prevê a criação de
dispensadores de leite em
embalagens reutilizáveis,
à semelhança com o que é
feito com os dispensadores
de sumos naturais nos supermercados. Esta ideia representou Pombal na Final
Intermunicipal do Concurso, que decorreu esta terçafeira (5 de Abril), em Castanheira de Pera.
Para a vice-presidente da Câmara de Pombal

“vale a pena ser empreendedor”, porque “ser empreendedor é ter ideias,
construir soluções e resolver problemas”, o que “é de
louvar”. Todavia, “por norma não conseguimos ser
bons empreendedores à primeira, é preciso continuar a
tentar”, afirmou Isabel Marto, aconselhando todos os
alunos a não desistirem de
ser empreendedores.
A autarca falava na fase final do concurso municipal de Empreendedorismo nas Escolas, ao qual
concorreram um total de
39 projectos, envolvendo
247 alunos de 15 turmas
e 17 docentes, das escolas
Gualdim Pais (Pombal),
Básica e Secundária da
Guia, Secundária de Pombal e ETAP.
O júri a nível municipal
foi constituído pela vice
-presidente do Município
de Pombal, Isabel Marto, e
pelos empresários Francisco Marques e Elisabete João.

Alunos fazem
formação
em Barcelona

Partiram no passado dia
27 de Março, para Barcelona,
16 alunos do 3º ano dos cursos profissionais de Técnico de Informática-Sistemas,
Técnico de Electrónica, Automação e Computadores,
Técnico de Análise Laboratorial e Técnico de Comunicação – Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, da
Escola Secundária de Pombal, para realizarem parte
da formação em contexto de
trabalho ao abrigo do programa Erasmus+.
“Viver uma experiência
deste género é algo que fica
para toda a vida. O simples
facto de viverem noutro país
que não o seu traz uma enorme aprendizagem e crescimento pessoal a quem participa nesta experiência”, refere o coordenador do pro-

jecto, Jorge Rodrigues. “Mas
há várias outras razões que
são igualmente importantes
e que têm, certamente, um
verdadeiro impacto no futuro destes jovens, porque promove o auto-conhecimento,
os participantes aprendem
a fazer as coisas por si só, fomenta a aprendizagem de
outras línguas, aumenta a rede de contactos, abre portas
para trabalhar no estrangeiro, enriquece o curriculum
vitae, ajuda a aprender a relativizar os problemas da vida e, ao conhecer um país e
cultura diferentes, promove
a tolerância”, acrescenta o
docente. “O facto de terem
contacto com outras formas
de encarar o mundo laboral
é outra razão para que seja uma experiência única”,
conclui.
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Município de Pombal fez ultimato a empresa construtora

Conclusão do CIMU-Sicó
na aldeia dos Poios adiada para Julho
O CIMU-Sicó tem de estar concluído até ao início de Julho. Este foi o prazo máximo dado pela Câmara de Pombal para a
empresa terminar a obra. Neste momento, faltam executar mais de 30% dos trabalhos.
Carina Gonçalves
A obra de construção do CIMUSicó – Centro de Interpretação e
Museu da Serra de Sicó parece finalmente ter fim à vista. A Câmara Municipal de Pombal deu um
prazo máximo até 4 de Julho para
o empreiteiro terminar os trabalhos. A decisão foi tomada na última reunião de executivo, realizada a 17 de Março.
Apresentado em 2007, o CIMUSicó foi projectado para ser um
equipamento polivalente com diversas valências, com vista a dar
apoio a projectos e actividades de
educação ambiental e de desportos de natureza, sendo também
uma porta de entrada para partir
à descoberta da Serra do Sicó.
Depois de muitos avanços e recuos, o Município de Pombal fez
agora um ultimato à empresa
construtora do CIMU-Sicó para
terminar a obra num “prazo razoável de 150 dias, perspectivando-se a sua conclusão a 4 de Julho”.
Este ultimato surge depois de
terem passado os 480 dias do

prazo de execução e ainda faltar
concluir cerca de 30% da obra. O
empreiteiro justificou os atrasos
com a pandemia Covid-19 e solicitou ao município uma prorrogação do prazo por 161 dias, ou seja,
até 15 de Julho. Todavia, após os
serviços fazerem o devido enquadramento, a Câmara Municipal
decidiu dar o “prazo razoável de
150 dias e sem mais encargos para
o dono da obra”.
SOLUÇÃO
“MAIS VANTAJOSA”
PARA O MUNICÍPIO
“A solução proposta é a menos
gravosa para o município”, entende a vereadora Odete Alves, constatando que a opção de “dissolver
novamente o contrato e lançar
um novo procedimento” iria obrigar ao “alargamento do prazo” e
disparar o valor da obra, uma vez
que “os custos da matéria-prima
estão muito mais elevados e há
escassez na matéria-prima”.
“Esta advertência para que a
empresa cumpra os 150 dias de
prazo razoável parece-me a mais
consentânea com o problema que

temos em mãos”, afirmou a socialista, que tem “dúvidas de que a
empresa consiga cumprir nestes
150 dias aquilo que não fez em
480 dias”.
Não obstante, Odete Alves considera “absolutamente incompreensível” uma “extensão de
mais 33% do prazo previsto”. Este atraso deve-se “essencialmente à reiterada falta de afectação
de quadro de pessoal em obra e à
deficiente gestão do cumprimento das tarefas a executar por parte da empresa”, que “está há oito
anos nesta obra”.
Também o vereador Luís Simões encara esta solução como
“a mais vantajosa para o erário
público” e “com menos impacto
nas contas do município”, mas rejeita usar a pandemia Covid-19 como argumento para os atrasos da
obra, apontando antes a “inércia
do empreiteiro” como justificação, até porque “as empresas de
construção civil foram das poucas que não pararam com a pandemia”.
Por sua vez, o vereador Pedro
Navega considera que “a justifica-

ção da empresa é aceitável”. Afinal, “durante a pandemia houve
atrasos em todas as obras”, causados pelos “atrasos na entrega de
materiais”.
O responsável pelo pelouro
das Obras Públicas e Particulares assinalou ainda o facto de ser
“uma prorrogação sem custos para o dono da obra”, pelo que “esta questão é o menor dos males”,
tendo em conta “o interesse público e a intenção de execução da
empreitada”.
QUASE 70%
DA OBRA EXECUTADA
“Neste momento estamos com
perto de 70% da obra executada”,
destacou Pedro Navega, salientando que, “obviamente, os trabalhos em falta são possíveis de executar no prazo estabelecido”. E
para garantir o cumprimento dos
prazos, “a fiscalização tem estado
no local”, pressionando a empresa para “concluir a obra no menor
tempo possível”.
Paralelamente, e atenta ao evoluir da obra, a Câmara Municipal está a “trabalhar na criação

de conteúdos do espaço museológico e de todas as dinâmicas
que possam contribuir para que
aquele empreendimento seja
uma efectiva uma mais-valia em
termos turísticos, científicos, etnológicos, naturais, de desportos
de natureza e de fruição da serra”, frisou a vereadora Gina Domingues, convidando os vereadores da oposição a contribuírem
com sugestões para “dinamizar
aquele espaço e enquadrá-lo na
Serra do Sicó”.
De referir que a empreitada foi
adjudicada, em Março de 2020,
à empresa Soteol por mais de
1,2 milhões de euros (acrescido
de IVA) e com um prazo de execução de 480 dias, remetendo a
conclusão dos trabalhos a 4 de
Fevereiro. A mesma empresa já
tinha ganho o primeiro concurso
para construir este empreendimento turístico, lançado em 2014
e extinto devido à “suspensão da
obra durante três anos por indefinições e hesitações por parte da
Câmara e algum incumprimento
por parte da empresa”, contextualizou Odete Alves.

Atrasos na obra adiam fim dos trabalhos

Corredor Ribeirinho do Rio Arunca
concluído em Abril
A obra de construção do Corredor Ribeirinho do Rio Arunca,
entre Flandes e Ranha de Baixo,
só deve estar concluída em meados de Abril. A empreitada, que
inicialmente era para estar pronta no final de Setembro de 2021,
sofreu um novo atraso, levando
a Câmara Municipal de Pombal
a estabelecer 12 de Abril como o

prazo máximo para o empreiteiro
terminar os trabalhos.
A empreitada, adjudicada por
perto de 685 mil euros (mais
IVA), consiste na construção de
um percurso pedonal ao longo
do Rio Arunca, numa extensão
de 4,1 quilómetros que vai ligar
Flandes e Ranha de Baixo, na
freguesia de Pombal.

CARTOON POR ANÍBAL CARDONA

A obra tinha uma duração de
210 dias, prevendo-se inicialmente o seu términus a 29 de
Setembro de 2021. Contudo, os
atrasos nos trabalhos levaram
o empreiteiro a pedir o alargamento do prazo de execução da empreitada até 2 de Janeiro. Agora o empreiteiro veio
pedir mais 112 dias para termi-

nar o Corredor Ribeirinho do
Rio Arunca, mas o Município de
Pombal entende que deve dar
apenas “o prazo razoável de 100
dias”.
Assim, a Câmara Municipal decidiu, na sua reunião de 17 de Março, notificar o empreiteiro para
“concluir a obra no prazo razoável e sem mais encargos” para o

município. Desta forma, perspectiva-se que o Corredor Ribeirinho
do Rio Arunca esteja pronto até 12
de Abril.
Recorde-se que os atrasos na
conclusão da empreitada resultam, em parte, aos furtos de madeira e actos de vandalismo, ocorridos no final de 2021 e início de
2022.
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Pedido em consulta pública até 26 de Abril

Empresa quer pesquisar depósitos
minerais de Tripoli
na zona de Casal da Rola
O interesse de uma empresa em fazer prospecção de depósitos minerais de Tripoli na zona de Casal da Rola e Casais do
Porto está a criar algum burburinho na população. Uns são completamente contra, outros não têm opinião formada e há
ainda aqueles que estão dispostos a vender os seus terrenos “sem qualquer hesitação”. Por enquanto, o processo está em
consulta pública.
Carina Gonçalves
Está em consulta pública
até 26 de Abril o pedido de
atribuição de direitos de
prospecção e pesquisa de
depósitos minerais de Tripoli e outros associados na
zona de Casal da Rola e Casais do Porto, freguesia do
Louriçal. Apesar de “mais
de 98% da população ainda não se ter pronunciado”, há “duas ou três pessoas” que já vieram a público contestar a eventual
prospecção ou até exploração de minérios, temendo “consequências nefastas” na paisagem e na biodiversidade, mas também
no sossego tão característico daquelas aldeias. O
presidente da Junta garante que estará “sempre ao
lado da população”, lutando pela “defesa do território e pelos interesses das
pessoas”. Por enquanto, o
pedido tem apenas o “parecer favorável condicionado” da Câmara Municipal de Pombal.
Na memória descritiva,
a empresa Clariant Ibérica Producción, que requereu os referidos direitos de
prospecção e pesquisa, explica que o projecto de Casal da Rola abrange uma
“área total de 19,47 quilómetros quadrados”, sendo a maioria “coberta por
manchas de explorações
florestais, nomeadamente de eucalipto”, e onde a
ocupação habitacional “é
nula”.
A informação é confirmada pelo vereador Pedro
Navega, esclarecendo que
o pedido de prospecção
e pesquisa abrange uma
zona “paralela à estrada
que liga o Casal da Rola
ao Casal da Rola de Cima”,
a qual “não está relativamente próxima de habitações”.
Com base “no conhecimento geológico da área”,
a empresa considera que
naquele local pode haver
depósitos de Tripoli e minerais associados, pelo
que propõe “uma licença
de prospecção e pesquisa
com uma validade inicial
de dois anos, com a possibilidade de a mesma ser
renovada duas vezes por
um período de um ano”.
Os trabalhos “terão um

●●Os terrenos em causa localizam-se entre Casal da Rola e Casal da Rola de Cima

carácter não invasivo”, tendo “um impacto ambiental muito reduzido ou quase nulo”, e serão realizados
por uma equipa “multidisciplinar com uma elevada experiência internacional”, refere a memória descritiva.
“O volume de investimento mínimo previsto
para os dois anos do período inicial é de 129.420 euros”, a que se soma o “mínimo de 40 mil euros em
cada ano” de prorrogação,
refere a Clariant Ibérica
Producción, comprometendo-se com a “protecção
do ambiente” e a “recuperação paisagística”.
No âmbito deste pedido
de atribuição de direitos
de prospecção e pesquisa,
a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) requereu parecer ao Município de Pombal que, a 5 de
Julho de 2021, emitiu um
“parecer favorável condicionado”, apontando “algumas situações a salvaguardar, nomeadamente o
estipulado no PDM, a “não
permissão” para realizar
trabalhos “mais evasivos”,
a obrigação de obter permissão aos proprietários
dos terrenos, a protecção
das linhas de água e a minimização dos impactes am-

bientais.
“UMA EXPLORAÇÃO
MINERAL É NOCIVA
PARA QUALQUER
POPULAÇÃO”
Ainda assim, “foi com
enorme surpresa que a
população da freguesia
do Louriçal tomou conhecimento” deste pedido de
prospecção e pesquisa,
contou ao Pombal Jornal
Catarina Soares, residente em Casal da Rola e uma
das contestatárias desta
prospecção.
A sua oposição à aprovação do referido pedido
motivou o lançamento de
um abaixo-assinado, que
conta já com 300 assinaturas e foi criado para “colmatar a dificuldade que os
moradores com mais de
60 anos têm para usar a
plataforma PARTICIPA”.
“O impacte de uma exploração mineral é nocivo para qualquer população e o retorno é ilusório
quando comparado com
as consequências nefastas
que resultam deste tipo de
exploração”, entende Catarina Soares.
Por outro lado, “a exploração intensiva de produtos do subsolo produz mudanças violentas tanto na
paisagem como na pró-

pria biodiversidade autóctone, assim como nas infra
-estruturas e bem-estar social dos habitantes”.
Esta moradora assinala ainda a “desvalorização
das propriedades contíguas à pedreira”, bem como “o aumento significativo do tráfego de veículos
de transporte de materiais
inertes, o colapso ou abatimento de caminhos públicos e estradas municipais,
o aumento considerável
do nível sonoro na zona
envolvente à exploração,
a diminuição da qualidade
do ar, a destruição da flora
e a obstrução, contaminação e desvio do curso de
água”.
JUNTA DE FREGUESIA
NÃO ADMITE
DESTRUIÇÃO
DO PATRIMÓNIO
Apesar do abaixo-assinado ter centenas de signatários, contactado pelo
Pombal Jornal, o presidente da Junta de Freguesia
assegura que “98% da população ainda não se pronunciou” sobre o assunto.
Dos outros 2%, apenas três
moradores pediram esclarecimentos, mostrando-se
contra a prospecção e pesquisa de depósitos minerais de Tripoli e outros as-

sociados na zona de Casal
da Rola e Casais do Porto.
Mas estes três opositores são uma minoria, uma
vez que todos os outros
louriçalenses que abordaram o autarca foi no sentido de perceber ao certo
do que se trata, contou José Manuel Marques, sublinhando que “há, inclusivamente, pessoas que dizem
que vendem, sem qualquer
hesitação, os seus terrenos
por alguns milhares de euros”.
Independentemente disso, “a minha posição será
sempre de estar ao lado da
população e em defesa do
nosso território”, assegurou,
adiantando que, apesar da
Junta não ser uma das entidades ouvidas no âmbito deste tipo de processos,
quando foi consultada pelo
então vereador Pedro Murtinho, deu “parecer negativo”, porque se trata de “um
assunto sempre polémico
para as pessoas” e queremos “salvaguardar os interesses e o património da freguesia”.
Por isso, “caso o pedido seja aprovado, a empresa terá de vir esclarecer a
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população sobre as consequências desta prospecção
e dar oportunidade para as
pessoas se pronunciarem”,
continuou José Manuel Marques, sublinhando que “não
vamos admitir a destruição
da nossa natureza e do nosso património”.
Por sua vez, o vereador
Pedro Navega esclarece que
a empresa responsável pelos referidos pedidos “terá de promover, na freguesia do Louriçal, pelo menos uma sessão pública de
esclarecimento”, a qual terá de ser publicitada com
a antecedência mínima de
20 dias em dois jornais, um
de âmbito regional e outro
nacional, e nos sítios de internet do município e da
DGEG.
Não obstante, a vereadora Odete Alves defende que
“o município devia fazer um
esclarecimento prévio” sobre o que é este minério, os
impactos desta exploração,
os direitos das pessoas neste período de consulta pública e as próximas fases do
processo. “É preciso clarificar esta situação para não
criar alarme”, concluiu a socialista.
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Juventude Socialista foi reactivada e tem novos órgãos sociais

Marisa Ferreira é a nova
presidente da JS
Carina Gonçalves
Marisa Ferreira é a nova
presidente da Juventude
Socialista ( JS) do concelho
de Pombal, que foi reactivada recentemente e elegeu
novos órgãos sociais. A nova líder dos jovens socialistas destaca o “crescimento
exponencial” da estrutura
partidária e assume como
objectivo continuar a crescer, apostando numa “geração como solução de futuro”, tal como refere o lema
da sua candidatura.
A geração de futuro são
os jovens, alguns dos quais
tem vindo a atrair para o
PS. “Foi mais fácil mobilizar jovens do que estava à
espera”, confidenciou, admitindo que “vivemos num
concelho maioritariamente social-democrata”. Todavia, “tenho a sensação que
os jovens são muito mais
de esquerda”, o problema
é que “nem percebem que
são causas de esquerda e
continuam a votar de acordo com a tendência da família”. Por isso, assume como
desafio divulgar as bandeiras do PS para ajudar os jovens a tomarem uma deci-

●●Novos órgãos sociais da JS de Pombal

são informada.
Foi em Braga, onde estudou, que Marisa Ferreira se
tornou militante do PS, no
início de 2019. Agora, de regresso ao concelho achou
que poderia “contribuir para a nossa comunidade”,
por isso reuniu uma equipa e candidatou-se à JS com
uma moção que apresenta
“muitas soluções para o futuro de Pombal e dos nossos
jovens”.
“São muitas soluções, porque achamos que há muita
coisa que é preciso mudar”,
contou a nova presidente
da JS, destacando desde logo o sector da educação, onde propõem a abertura de
“uma sala de estudo 24 horas e o financiamento a estu-

dantes deslocados”, alegando que “a parte financeira
pode ser um impedimento
para os nossos estudantes
prosseguirem os seus estudos”.
A criação de um gabinete municipal de saúde mental com “apoio gratuito aos
jovens” é mais uma das sugestões, tal como o “investimento em plataformas
low-code, num gabinete
de apoio à empregabilidade jovem e em espaços de
coworking”.
No campo das dificuldades, a socialista aponta a
habitação e os transportes
como áreas onde é preciso
investir. “As pessoas das freguesias são obrigadas a deslocarem-se em carro pró-

prio porque não há transportes”. Por outro lado, é
preciso apostar no arrendamento jovem, porque a habitação é “uma grande dificuldade para os jovens terem a sua emancipação”.
A constituição de um
Conselho Municipal do Desporto é mais uma das propostas, tal como o acesso
gratuito ao património e
equipamentos culturais, assim como a “criação de um
cartão jovem municipal”
com “apoios no comércio
local”.
Por fim, é preciso “reforçar a fiscalização de descargas ilegais” e “distribuir ecopontos pelo concelho, porque as freguesias estão um
pouco desfalcadas”, adiantou Marisa Ferreira.
A recém-eleita presidente
da JS tomou posse há poucos dias, mas já começou a
trabalhar, apresentando “algumas propostas ao executivo” camarário, que “pelo
menos pareceu disposto a
ouvir as nossas propostas”.
“Esperamos que continue
a ouvir-nos para que possamos ser uma força reivindicativa, apesar de ser da oposição”, concluiu.

Centrista integrou lista do partido nas últimas autárquicas

Telmo Lopes é candidato à
liderança do CDS de Pombal
Telmo Lopes é candidato à
liderança da Comissão Política Concelhia (CPC) de Pombal do CDS-PP. O anúncio foi
feito pelo próprio, através de
uma nota enviada à imprensa, no dia 29 de Março, onde
afirma que “é chegado o momento de aumentar o meu
contributo para com o partido e com a comunidade”.
Segundo Telmo Lopes, a
decisão “foi apoiada pela actual presidente [Liliana Silva]”, contando “com o seu
contributo, caso seja eleito”.
Por outro lado, esclarece o
centrista, “antes de anunciar
a minha intenção de candidatura à presidência da concelhia, conversei com a actual estrutura e com muitos
dos filiados e outros militantes que estão activos”, revelando que “alguns deles irão
integrar a minha lista”, ainda que seja “prematuro divulgar qualquer nome”. Para
já, ainda não há data para as
eleições, sendo que o actual
mandato termina em Julho.
“Quando em Julho de
2020 compareci no plenário de filiados do CDS-PP do
concelho de Pombal, para

eleger a comissão política
concelhia, encontrei um partido que, à imagem da situação nacional, estava fragilizado e fragmentado”, recorda Telmo Lopes. Além disso,
“as constantes disputas internas nacionais, nas quais a
falta de respeito foi bastante
comum, levaram à deterioração da nossa imagem e ao
nosso descrédito, facilitando o trabalho de implementação de novas forças políticas”, constata o candidato.
Após esta fase mais conturbada, “foi possível chamar novas pessoas para a
política, com novos filiados e
apoiantes, mas também co-

locar em actividade a Juventude Popular ( JP) no concelho, factos que demonstram
que estamos vivos e que é
possível recuperar o fulgor
de outros tempos”. No âmbito deste trabalho, Telmo
Lopes adianta, ainda, que
têm sido realizadas reuniões
“com cidadãos especialistas
e conhecedores de diversas
áreas de actividade, de forma a conhecer a realidade
de cada uma e as dificuldades ou anseios dos seus profissionais”.
“Só com este trabalho será
possível apresentar as nossas propostas junto dos órgãos competentes”, com o
objectivo de melhorar “as
condições de vida dos pombalenses, o combate à desertificação populacional e à
baixa natalidade”.
Sem representação na Assembleia Municipal (AM)
de Pombal e, a nível nacional, sem assento parlamentar, Telmo Lopes reconhece
as dificuldades que terá pela
frente. “O desafio da nova direcção será, sem dúvida, difícil e só é ultrapassável com o
apoio da maioria dos filiados

e militantes do partido”. Para isso, “iremos usar todos os
meios ao nosso alcance para
apresentar as nossas propostas, intervindo na AM e nas
Assembleias de Freguesia
sempre que necessário”. Sobre isso, o candidato avança
que estão a ser constituídos
“vários grupos de trabalho
temáticos que abordam problemas específicos de áreas
como o desporto, a saúde, a
educação, a mobilidade ou
a natureza”, para os quais
“apresentaremos as nossas
propostas fundamentadas
tecnicamente e com medidas concretas de implementação”.
Uma estratégia que passa
por “ouvir a opinião de todos
os que queiram contribuir,
filiados e simpatizantes do
nosso partido, mas também
de todos os cidadãos cuja
opinião permita melhorar
as nossas propostas”. Telmo
Lopes quer “uma oposição
conscienciosa, atenta e incisiva, aplaudindo quando for
merecido, apoiando quando
necessário e sugerindo alterações e melhorias quando
se justifique”.

Competências da educação

Quadro de pessoal
reforçado com mais
de 200 trabalhadores
O quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Pombal foi reforçado com mais
de duas centenas de trabalhadores a 1 de Abril. Este
aumento diz apenas respeito à transferência do pessoal
não-docente das escolas para a alçada do município.
“A grande alteração visível” prende-se com “o facto
de incorporarmos mais de
200 assistentes operacionais e assistentes técnicos”
no quadro de pessoal da autarquia, afirmou o presidente da Câmara, constatando
que “é realmente um reforço
muito significativo do ponto
de vista da nossa responsabilidade”.
Afinal, “estamos a falar de
cerca de dois milhões de euros” de encargos com recursos humanos, os quais continuam a ser geridos pelos
directores dos agrupamentos de escolas. “Só podia ser
assim, porque tem de haver
uma relação de proximidade
com o pessoal não-docente,
que é o único que transita

para a esfera do município”,
salientou Pedro Pimpão,
convicto de que estamos perante “uma das principais
transformações do nosso
posicionamento e relacionamento com o sector da educação”.
O autarca aproveitou ainda para tranquilizar a comunidade escolar, garantindo
que “este processo decorre com normalidade” e “em
parceria com os agrupamentos de escolas”, com os quais
tem havido várias reuniões
ao longo dos últimos meses
para preparar este processo
de transferência de competências. Este processo conta ainda com “uma comissão interna com técnicos interdisciplinares das várias
áreas (recursos humanos,
informática, obras…)”, que
foi criada para “acompanhar
as novas responsabilidades
nos vários domínios, seja de
infra-estruturas, viaturas e
outras que façam parte das
nossas responsabilidades”,
concluiu Pedro Pimpão.

Domingo, na Água Formosa

Passeio de bicicletas
d’Os Bandeirinhas
Os Bandeirinhas organizam no próximo domingo,
dia 10, o quinto passeio de
bicicletas. Com um percurso
de 16km’s, o evento está marcado para as 9.30 horas, dando-se início ao passeio pelas
10 horas.
Durante o trajecto, há lan-

che para os participantes. O
programa do passeio termina com um almoço na sede da colectividade, na antiga escola primária da Água
Formosa. As inscrições têm
um custo de 15 euros e podem fazer-se pelos números
965175143 ou 965 341 363.
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“Sérgio Ucraniano” reside em Pombal há 20 anos, mas está disponível para lutar pelo seu país

“Só estou à espera de ser chamado
para ir para a guerra”
Diariamente são milhares os ucranianos, sobretudo mulheres e crianças, que

saem do seu país para fugirem da guerra. Mas há também aqueles que tendo o

Maioria está em casa de amigos e familiares

Mais de 120 refugiados
escolheram Pombal
O concelho de Pombal já
acolheu mais de 120 refugiados vindos da Ucrânia,
dos quais 77 são adultos e
44 menores de 18 anos, revelou a vereadora Catarina
Silva na última reunião da
Câmara Municipal de Pombal, realizada a 31 de Março.
“Até ao momento, temos
registado na nossa plataforma 121 cidadãos oriundos
dos confrontos da Ucrânia,
dos quais 38 estão alojados
em estruturas municipais
ou afectas a colectividades
ou juntas de freguesia, distribuídas por Pombal, Vila
Cã e Carriço”. “Os outros 83
estão a residir em casa de
amigos e familiares”, informou a responsável com o
pelouro da Imigração, Integração e Inclusão.
Catarina Silva disse ainda
que do total de refugiados
acolhidos no concelho, “116
são de nacionalidade ucraniana” e os restantes são naturais de outros países, nomeadamente Angola, Índia,
Paquistão e Bangladesh,
mas estavam na Ucrânia a
trabalhar ou estudar, tendo
por isso também o estatuto
de refugiado.
Dos 44 menores de idade,
pelo menos 19 crianças e jovens já estão integrados nas
diversas escolas do nosso
concelho, havendo “um bebé com menos de três anos
que está a aguardar vaga
em creche”, contou, salientando que “a integração das
crianças nas escolas está a
ser relativamente rápida”,
sendo que “têm acesso imediato à acção social escolar,
nomeadamente escalão A”.
Os 121 refugiados, com
idades compreendidas entre os sete meses e os 78
anos, são na sua maioria
mulheres com formação ao
nível do ensino secundário
ou superior.
Catarina Silva destacou
ainda que “uma das dificuldades tem a ver com o processo de legalização destes
cidadãos”, que “está a demorar cerca de três semanas até estar todo contemplado” e durante esse período “não podemos instruir nenhum processo para
apoio social ou contrato de
trabalho por falta dos números de Identificação Fiscal, de Segurança Social e

de utente de SNS”.
A questão da legalização
“é muito importante”, uma
vez que “as pessoas têm
efectivamente muita vontade de trabalhar, porque chegam sem absolutamente nada e, neste momento, não
têm nenhum meio de subsistência a não ser os apoios
municipais e da população”.
Por isso, “estamos a trabalhar a questão do emprego
em parceria directa com o
IEFP e a Segurança social”,
estando prevista a vinda de
“uma equipa técnica para
tratar de todas estas situações e acelerar os processos”, adiantou aquela responsável.
De realçar que um refugiado, de nacionalidade angolana e com formação na
área da electrónica, já tem
uma proposta de trabalho e
iniciou funções a 1 de Abril.
“Ao nível da habitação, actualmente temos cerca de
33 sinalizações e algumas
disponibilidades em termos de moradias, mas não
são em Pombal, são distantes da cidade”, o que é uma
dificuldade, não só porque
“muitas das crianças estão
integradas nas escolas da cidade”, mas também devido
à “falta de transportes”.
“As aulas de português já
começaram no centro de
acolhimento e no Centro
Qualifica da escola”, acrescentou a vereadora, frisando que “o IEFP tem igualmente cursos de português”.
Os apoios passam ainda
pela alimentação, facultada
pelo centro de recolha de
bens e pela comunidade local, e pela prestação de cuidados de saúde, assegurados por uma equipa própria
criada para o efeito pela
Unidade de Saúde Pública.
De salientar que o apoio
aos refugiados é feito por diversas entidades no âmbito de um trabalho em articulação desenvolvido entre
o Município de Pombal, as
juntas de freguesia do concelho, o Instituto do Emprego e Formação Profissional,
a Segurança Social, as entidades de saúde, os agrupamentos de escolas, as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e as
colectividades.

privilégio de residir a milhares de quilómetros dos conflitos, querem fazer o caminho inverso para defender
a Ucrânia. “Sérgio Ucraniano”, como se identificou, é
disso exemplo. “Só estou à
espera de ser chamado para ir para a guerra”, contou
ao Pombal Jornal.
Chegou a Pombal há cerca de 20 anos, onde tem
uma vida estável e em paz.
Mas a notícia de que a Rússia tinha invadido a Ucrânia, na madrugada de 24 de
Fevereiro, fê-lo reflectir sobre o seu futuro e alterar os
planos com um objectivo:
defender o seu país. Por isso, vai juntar-se ao seu filho
de 30 anos e a tantos outros
homens seus conterrâneos,
que estão na Ucrânia à espera serem chamados para
as linhas da frente.
Motorista
profissional
numa empresa de transportes internacionais, “Sérgio
Ucraniano” aproveitou uma
das viagens de trabalho para “pensar muito bem sobre
o que devia fazer”. “Percebi
que neste momento ajudo
mais aqui”, onde tem colaborado nas campanhas solidárias de recolha de bens
para enviar para a fronteira.
Além disso, também decidiu que vai lutar pelo seu
país, mesmo não tendo experiência de guerra. “Fui à
tropa há 30 anos, mas não
posso chegar lá e desatar
aos tiros, preciso de alguma
formação” para manusear
armas, porque durante estes
anos “muita coisa mudou”.
NÃO VIRA AS COSTAS
AO SEU PAÍS
Todavia, a falta de conhe-

●●“Sérgio Ucraniano” [à esquerda na foto] juntamente com os restantes voluntários que ajudaram
a carregar o segundo camião solidário, que seguiu para a cidade de Chekrasv

cimentos e de experiência
militar não são obstáculos
à sua ida para as zonas de
conflito. Bem pelo contrário. “Assim que me chamarem vou imediatamente, só
estou à espera de ser chamado para ir para a guerra”, garante, adiantando que
já tem tudo preparado para se pôr à estrada. “A viagem de carro daqui até à
fronteira com a Ucrânia são
dois dias”, portanto “rapidamente nos metemos lá”, disse, reiterando que, logo que
seja convocado, “metemos
as malas no carro e vamos
para a guerra para matar ou
morrer”.
“Vou com a minha mulher”, contou, salientando
que ele vai com o filho para
a frente de batalha e a esposa vai ajudar no que puder.
Para trás deixam uma filha,
que embora também queira
rumar à Ucrânia, “acho que
ela não vai para lá fazer nada, é melhor ficar e ajudar a
partir daqui”. Cá deixa também os sogros, que vieram
há poucos dias fugidos da
guerra.

Tal como ele, também o filho de 30 anos está à espera de ser convocado. A diferença é que o filho está na
Ucrânia. “Ainda não chamaram o meu filho, porque ele
não tem experiência na tropa, mas quando ele for chamado eu também vou”, assegura. Sente que não pode
virar as costas ao seu país,
até porque “se todos saírem,
o que será da Ucrânia?”.
Além disso, é lá que ainda
tem grande parte da família
e muitos amigos.
Passado quase um mês
após o início da invasão, já
consegue falar do assunto,
mas “nos primeiros dias fartei-me de chorar, não conseguia parar”, contou emocionado e com a voz embargada.
“Sérgio Ucraniano” é natural de Khartsyzk, uma zona que “está mais calma”. Há
duas décadas trocou essa região da Ucrânia por Pombal,
onde se fixou com a mulher
e os dois filhos. Entretanto,
a filha foi para Lisboa e o filho regressou à Ucrânia. Voltar ao seu país não estava
nos seus planos, pelo menos

até começar a guerra. Agora, mais do que nunca, é lá
que está o seu pensamento.
Afinal, “é o meu país” e onde
“tenho o meu filho, os meus
pais, os meus sobrinhos…”.
O Pombal Jornal esteve à
fala com “Sérgio Ucraniano”
aquando do carregamento do segundo camião solidário, que saiu de Pombal
a 18 de Março, transportando várias toneladas de bens
com destino à cidade de
Chekrasv, na zona este da
Ucrânia.
A triagem e empacotamento dos donativos voltou
a estar a cargo de um grupo de voluntários, entre os
quais alguns cidadãos ucranianos residentes no concelho, bem como de elementos dos Bombeiros Voluntários de Pombal.
Este carregamento inclui
bens alimentares, produtos
de higiene, medicamentos,
vestuário e artigos de puericultura que foram doados
por cidadãos pombalenses,
empresas, associações, juntas de freguesias e outras organizações.
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O Seu Novo Posto de Abastecimento

Em Pombal

Emporão, junto ao IC2/ EN1
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Instalações do Centro Cultural ainda podem acolher mais cinco pessoas

Vila Cã é agora a “casa” de sete refugiados
Carina Gonçalves
Sete refugiados já chegaram a Vila Cã. Um casal ucraniano e quatro homens de
outras nacionalidades são
os primeiros residentes do
centro de acolhimento que
funciona nas instalações do
Centro Cultural de Vila Cã,
onde ainda há cinco camas
disponíveis. Esta capacidade
vai ser reforçada com mais
15 camas instaladas no antigo jardim-de-infância daquela localidade, que também foi convertido em alojamento e está pronto a receber mulheres e crianças.
O Centro tem 12 camas
instaladas na sua sede, cedidas pelo Município de Pombal no âmbito do programa
de acolhimento aos refugiados da Ucrânia”, contou a
PUB

presidente da direcção.
Sete camas estão ocupadas com um casal que chegou no dia 15 de Março e
quatro homens naturais de
Angola, Bangladesh e Paquistão, que vieram logo no
dia seguinte.
Todos estes cidadãos refugiados “são encaminhados pela Protecção Civil”,
sublinhou Liliana Silva, assegurando que “o centro estará em funcionamento até
que haja a identificação da
necessidade por parte das
entidades
competentes”,
estando a ser coordenado
com o Gabinete de Acolhimento à Comunidade Ucraniana da Câmara Municipal.
O Centro Cultural disponibilizou “os espaços que
têm sido menos usados devido à pandemia”, adiantou

a dirigente, explicando que
“duas salas multiusos servem de dormitório”. Os ‘residentes’ têm depois acesso
à “cozinha totalmente equipada” e ao bar da associação, que está apetrechado
com sofás, lareira e televisão, funcionando como sala
de estar. Além disso, o edifício tem casas de banho no
dormitório e junto ao bar.
MEIA CENTENA DE
PESSOAS DÃO APOIO
AOS REFUGIADOS
O apoio aos refugiados é
assegurado “de forma directa e quase permanente por
uma equipa de cinco voluntários”, que se vão coordenando com um “grupo mais
alargado” constituído por
cerca de meia centena de
pessoas, que de algum mo-

do “têm contribuído para este desafio”, sublinhou Liliana
Silva.
A dirigente fala ainda de
“um trabalho bem coordenado, de proximidade, partilha e compreensão” que possibilitou a adaptação destes
cidadãos. “O maior desafio é
perceber as reais necessidades de cada um” em função
do “impacto que a guerra teve nas suas vidas”.
Não obstante, “já conseguimos contactos e algumas
entrevistas em empresas locais”, congratulou-se a dirigente, salientando que estes
cidadãos “aguardam a emissão do número de utente do
Serviço Nacional de Saúde,
número da Segurança Social
e Número de Identificação
Fiscal para ficarem regulares
e poderem trabalhar”.

“Depois do acolhimento
e da promoção das condições de segurança e conforto, a integração social tem
passado por envolver estes
cidadãos na comunidade”,
guiando os refugiados por
vários espaços do centro da
freguesia, mas também alguns serviços na cidade de
Pombal.
Paralelamente, os novos
residentes de Vila Cã já começaram a frequentar aulas de Português e participaram nas actividades de
música e de teatro da Associação. Além disso, visitaram o Estádio Municipal
e assistiram ao espectáculo
“A Feira”. “Também a gastronomia tem sido um bom
elo de ligação, uma forma
de os valorizar e de os manter ocupados”.
MAIORIA QUER FICAR
“A maioria destes cidadãos sente-se bem em Pombal e quer ficar cá”, mas também trazer os seus familiares, contou Liliana Silva.
Com esse intuito, o casal
ucraniano partiu, no passado dia 25 de Março, para a
Polónia “para ir buscar a filha e os netos”. Já um dos
homens de outra nacionalidade pretende trazer a mulher, o filho e a sogra, que
ainda estão na Ucrânia.
Outro dos homens, que
era estudante na Ucrânia,
tenciona terminar o curso
na Universidade de Coimbra, pelo que a direcção
do Centro Cultural de Vila
Cã está “a desenvolver esforços para encontrar alojamento na cidade dos estudantes”. Há ainda outro
com formação, que “já tem
uma proposta de trabalho
na sua área”. O quarto é cozinheiro de comida asiática.
“A direcção do Centro
Cultural e Recreativo de Vila Cã tem estado em estreita ligação com as várias entidades locais, com as quais
tem colaborado e partilhado não só os problemas e
as responsabilidades, como
também os pequenos sucessos do quotidiano”, frisou a presidente da colectividade, destacando a Câmara Municipal de Pombal,
a Junta de Freguesia de Vila Cã e a Comissão Social Interfreguesias Abiul-Vila Cã,
o Centro de Saúde, o Hospital de Pombal, o Centro Social de Vila Cã, a Farmácia
Popular, a Santa Casa da Misericórdia da Redinha (através projecto LUÍSA), a paróquia local e o Centro Escolar de Vila Cã.
NÃO HÁ REFUGIADOS
DESCONTENTES
EM VILA CÃ
Não há refugiados descontentes em Vila Cã, garante o
presidente da Junta de Freguesia após um “mal-entendido sobre o casal de ucra-

nianos” que, depois de ser
alojado no Centro Cultural,
anunciou que “pretendia
voltar para a Polónia”.
“Houve uma má interpretação desta situação e surgiu o boato de que não queriam ficar em Vila Cã”, lamentou Rogério Santos.
As razões por detrás de tal
decisão “não têm nada a ver
com o facto de estarem mal
em Vila Cã, mas porque queriam ficar próximos da filha,
que optou por ficar na Polónia para ficar mais perto do
marido, impedido de sair da
Ucrânia por estar em idade
de ir lutar para a frente de
guerra”, esclareceu.
“Não teve nada a ver com
as condições de alojamento
nem por algum descontentamento, foi única e exclusivamente por causa da filha,
que não queria vir”, reiterou o autarca, salientando
que “o senhor já conhecia o
nosso concelho, daí a opção
de vir para Pombal”. Afinal,
“esteve a trabalhar durante
17 anos nas Meirinhas e tinha voltado para a Ucrânia
há cinco anos”, onde agora
gozava a sua reforma.
“Eu próprio falei com o
casal para os aconselhar
a ficar e trazerem a filha”,
contou, adiantando que,
depois de “alguma hesitação”, “eles mudaram de
ideias”, tanto que partiram,
no passado dia 25 de Março, para a Polónia com o intuito de ir buscar a filha e os
netos.
ANTIGO JARDIM-DE
-INFÂNCIA PRONTO
PARA ACOLHER
“RESIDENTES”
Apesar de ainda haver
cinco camas livres no Centro Cultural de Vila Cã, a
oferta de alojamento na freguesia foi reforçada com
mais 15 camas instaladas
no antigo jardim-de-infância, que está pronto para receber mulheres e crianças
num total de 15 refugiados.
“As instalações são muito boas”, evidenciou o presidente da Junta, recordando que o edifício está dotado de cozinha totalmente
equipada e dispõe de salas
amplas e espaços adequados para crianças.
Por outro lado, a Junta de
Vila Cã tem estado atenta às
necessidades dos refugiados alojados nas instalações
do Centro Cultural, fornecendo lenha para acenderem a lareira e estando
“disponível para apoiar no
que for necessário”. “Estamos também em sintonia
com estas pessoas na questão do trabalho”, sublinhou
o presidente da Junta, que
tem em mente planos para
apoiar estes cidadãos, envolvendo a população que
está “muito empenhada e
tem respondido muito bem
a todos os apelos”.
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Iniciativa promovida por “Os Amigos do Arunca”

Participação é gratuita

EB1 de Travasso “ganhou”
quatro árvores
Carina Gonçalves
O recreio da EB1 de Travasso “ganhou” quatro árvores novas, no passado
dia 21 de Março, que foram plantadas pelos alunos
e “Os Amigos do Arunca”.
Esta actividade incluiu ainda uma sessão de informação sobre biodiversidade e
serviu para assinalar o Dia
Mundial da Árvore.
Esta iniciativa partiu de
“um desafio lançado por o
pai de um aluno desta escola, que também é ‘Amigo do Arunca’”, contou Lucília Ribeiro, adiantando
que o objectivo seria abordar as formas de “preservar a água e cuidar da biodiversidade, mas também
plantar uma árvore com suporte capaz de sobreviver
com os cuidados mínimos”.
Uma bétola, um ulmeiro, uma olaia e uma aroeira foram as espécies escolhidas para plantar no recreio da EB1 de Travasso,
porque eram “as árvores
disponíveis neste momento e são espécies autóctones”, explicou José Martins, salientando que desta
forma “damos a conhecer
aos miúdos as nossas es-

●●Alunos das duas turmas da Escola Báscia do Travasso

pécies e a necessidade de
preservar e valorizar o que
é nosso”.
Por outro lado, estas árvores “são mais robustas,
têm um porte que lhes
permite sobreviver mesmo com a falta de água e
criam uma copa mais favorável para as espécies ha-

bitarem”, adiantou aquele “Amigo do Arunca”, que
aproveitou para desta forma alertar para a necessidade de “proteger e abrigar as espécies, nomeadamente pássaros e repteis”.
“Os miúdos receberamnos com uma euforia total
e já ficaram com a pulga

atrás da orelha para ir com
o pai ou a mãe num passeio até ao Rio Arunca para
tentar ver as espécies animais, mas também a fauna e a flora”, concluiu José
Martins.
*todas as fotos disponíveis em breve em
www.pombaljornal.pt

Bioparque recebe
sábado o 1º BioBlitz

Odete Alves tem 47 anos e uma experiência
autárquica de duas décadas. Advogada de proOs Amigos do Arunca/ da 2030, “Proteger a Vida
fissão, é casada e tem dois filhos. E é precisaGPS-Grupo Protecção Si- Terrestre”.
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importância da Biodiversidade e renaturalização”, estando o encerramento da
actividade e apresentação
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Para assinalar Dia Mundial da Árvore

Turma funciona em Albergaria dos Doze

Curso de Português auxilia
integração de refugiados
Está a funcionar, desde o dia 5 de Abril, em Albergaria dos Doze, nas instalações da Junta de Freguesia, uma turma de Português Como Língua Não
Materna, destinada a refugiados ucranianos a residir naquela União de Freguesias. O curso decorre às

PUB

terças e quintas-feiras, das
09h30 às 11h30. O grupo
conta com oito formandos
(havendo ainda capacidade
para mais alguns), com idades que variam entre os 21 e
os 55 anos, e é constituído
por refugiados ucranianos.
Com a duração de 50 horas, este primeiro curso é

ministrado por Maria José
Anastácio, profissional com
cerca de 20 anos de experiência no ensino de português a estrangeiros. Fruto da vontade de auxiliar
estes novos residentes a
uma integração mais eficaz
e célere, o projecto resulta
de uma colaboração entre

Hélder Costa, que integra a
Missão Ucrânia, Maria José
Anastácio, o presidente de
Junta a Quilate e vários residentes da União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria
dos Doze que se voluntariaram para auxiliar com a logística de transporte.

Mil amieiros plantados
no corredor ribeirinho

A zona envolvente ao
Corredor Ribeirinho do Rio
Arunca foi arborizada com
mil amieiros, numa acção
que serviu para assinalar o
Dia Mundial da Árvore, que
se comemora a 21 de Março.
A acção, que contou com

a participação de algumas
crianças e alunos dos estabelecimentos de ensino de
Pombal, insere-se na campanha “Reflorestar Pombal”, através da qual a Câmara Municipal de Pombal
pretende plantar 20 mil árvores em quatro anos.
Para a concretização deste desígnio, a autarquia conta com a colaboração da
comunidade em geral, designadamente escolas, freguesias, instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e empresas.
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DA ILUSTRE TERRA DO MARQUÊS...

Manuel Duarte Domingues

E SE NA POLÍTICA TAMBÉM
FOSSE ASSIM?

manuel.duarte.domingues@gmail.com

É

, sem dúvida, o desporto das multidões, pelo interesse que desperta,
pelas paixões associadas, pelos muitos
milhões, interesses e ambições que o futebol carrega e traz sempre consigo. E isto
sucede tanto nos campos relvados, como
nos pavilhões cobertos, mais pequenos,
com menos jogadores e também menos
espetadores, mas onde a rapidez, a habilidade, a força e a garra, continuam a ser
essenciais.
recente vitória da nossa seleção de
futsal no Campeonato da Europa,
encheu-nos de natural orgulho, bem
necessário dadas as limitações e frustrações do presente, pelo modo como foi
conquistado e pela capacidade, vontade e
querer demonstrados pela equipa, jogadores, técnicos e dirigentes. Somos um país
pequeno, lutando contra as seleções de
países bem maiores, em que as possibilidades de recrutamento e de escolha são,
também, substancialmente maiores.
modo como se forma a seleção é
simples: escolhem-se os melhores,
os mais competentes, os mais capazes.
A base é a competência. Os responsáveis
são escolhidos pelo seu saber, qualidade,
capacidade e experiência demonstradas.
O selecionador comanda uma equipa
técnica que estabelece um plano, escolhe

A

O

os melhores jogadores, trabalha treinando
arduamente para ficarem em boa forma,
única maneira de vencer. Escolhe os
melhores, mas se não estão em boa forma
não jogam, são substituídos. Há concorrência entre os selecionados, que têm que
mostrar competência e capacidade, pelo
que darão tudo para atingir um patamar
superior de desempenho, que lhes garantirá um lugar na equipa principal.
este modo, são permanentemente
desafiados, sendo postas à prova a
sua capacidade física e a sua força mental.
Terão que ter a força necessária para se
superiorizarem aos seus adversários,
habilidade para contornar os obstáculos,
engenho e arte para acertar na baliza e
marcar golos. E, do mesmo modo, ter
capacidade de defesa para evitar sofrer
golos, contrariar os adversários, serem
melhores e mais competentes que eles.
maginemos então que na política, no governo do País, os princípios seguidos seriam os mesmos. O treinador, primeiro-ministro, era proposto pelos partidos como
candidato, escolhido pela competência
demonstrada na gestão de empresas ou da
coisa pública, ou noutra atividade em que
se tivesse destacado. Os seus méritos eram
maioritariamente reconhecidos naquele
partido e esse reconhecimento teria que

D

I

ser extensivo ao País, através da votação
democrática.
a constituição do governo também
escolheria os mais competentes para
as diversas áreas da governação. Homens
e mulheres com provas dadas, cujos méritos fossem conhecidos e reconhecidos.
Não podiam falhar, para não prejudicar a
equipa, ou seja, o País. O exemplo recente
do ministro que cometeu erros sucessivos,
justificados com inverdades evidentes,
seria logo expulso do governo e não andaria meses a arrastar o “cadáver político”,
prejudicando a equipa. Assim, um mau
desempenho implicava a substituição,
pelo que todos se aplicavam e davam o
máximo para a evitar.
laro que os espetadores, ou melhor,
os eleitores, atentos, conhecedores,
conscientes, acompanhavam esse desempenho com atenção, exigiam as devidas
explicações em caso de dúvida e os assobios merecidos implicavam a substituição.
Ao contrário, os aplausos premiavam sempre os vencedores, os que trabalhavam
arduamente para o progresso do País. Se
o resultado da governação fosse mau, a
chicotada psicológica obrigaria à substituição do treinador e da equipa (primeiroministro e governo) e a eleição / nomeação de novos governantes. O escrutínio

N

C

seria permanente, a comunicação social
teria uma postura criticamente construtiva e assim se encontrariam as melhores
soluções para resolver os problemas. e,
seguramente, em vez de irmos caminhando tristemente para a cauda da Europa,
seríamos, como no futsal, campeões da
Europa.
, se o treinador e a equipa (PS), num
passado relativamente recente nos
tivessem feito descer para a 2ª divisão,
iríamos, passados onze anos, voltar a contratá-los para ganharmos o campeonato
da 1ª divisão, para onde tínhamos voltado
graças ao trabalho do “treinador” que
“pegou na equipa falida” e a fez regressar
às vitórias? Com espetadores distraídos e
que aplaudem fervorosamente a equipa
mesmo quando perde, demonstrando não
perceber o jogo ou não querer ver a realidade, a Europa e a Liga dos Campeões,
ficarão, seguramente, cada vez mais longe.
oltaremos às “vitórias morais”,
certamente com o apoio de muitos órgãos de comunicação social, que
vivem agachados debaixo da sua árvore,
esquecendo, ou não querendo ver, que
o mais importante é a floresta, que deve
ser verdejante, bonita e saudável, para
a esmagadora maioria das árvores…

E

V

(Recebido em 8/3/2022)

O PERFUME DA SERPENTÁRIA

Aníbal
Cardona
Consultor / Auditor /
Formador

FELICIDADE! Ah, a FELICIDADE… A
própria “taxonomia” gramatical enfatiza o seu significado metafísico. Por se
tratar de um sentimento, classificamo-la
como um substantivo abstrato. Nem na
sua etimologia, o conceito de FELICIDADE é consensual. Se para a maioria
dos autores, a palavra tem origem no
Latim felicitas, outros, porém, atribuem
a sua origem à expressão, também do
Latim, augurium, que significa augúrio
e sorte. A FELICIDADE é, por ventura,
um dos conceitos mais explorados pela
filosofia, na demanda de lhe atribuir o
verdadeiro e definitivo significado.
As correntes filosóficas clássicas
procuram afastar a FELICIDADE do
prazer, por este ser efémero. Defendem
que a FELICIDADE é o BEM supremo,
e ao qual estamos todos subordinados.
Aristóteles advoga que a FELICIDADE
se alcança através de uma vida virtuosa.
Para ele, uma vida plena de FELICIDADE é aquela que é orientada para a inteligência e para o pensamento. Rousseau
defende qua a FELICIDADE é, apenas e
só, um estado de alma e que não depende de qualquer estímulo exterior. Para
Hegel, só uma vida simples e resignada
poderá conduzir à FELICIDADE.

O Rei do Kuduro*
Outras correntes filosóficas têm interpretações diferentes / contrárias. Kant
afasta a ideia de que a FELICIDADE é
um ideal de razão, desconectando-a da
virtude. Nietzsche e Rimbaud negam a
possibilidade de se alcançar FELICIDADE, sublinhando o fatalismo trágico do
desejo de FELICIDADE. A evolução do
conceito de FELICIDADE na contemporaneidade procura afastá-la da antonomásia de bem supremo, secundarizando-a em relação a valores superiores,
como a justiça e a liberdade.
No entanto, mesmo os estudos filosóficos mais sofisticados, insistem em
ignorar o trabalho de um ilustre filósofo
do nosso tempo: HÉLDER, O REI DO KUDURO. Este distinto, escreveu e musicou
um poema sobre a FELICIDADE, merecedor, simultaneamente, do Rolf Schock
da filosofia, do Nobel da literatura e do
Grammy da música – “FELICIDADE SE
BEM”. Do alto da sua aparente simplicidade, Hélder “rasga a meio” os milhares
de discorrências complicadas e pretensiosas vertidas ao longo dos tempos
por uma data de filósofos chatos e
ultrapassados. Hélder revela ao mundo
e à Filosofia, a verdadeira essência da
FELICIDADE. O refrão é particularmen-

te elaborado e esmagador: “…todos nós
queremos a FELICIDADE, todos nós
sentimos a FELICIDADE. Eh pá! FELICIDADE, FELICIDADE, FELICIDADE,
FELICIDADE…” Com este refrão, o autor
procura descomplicar o conceito de
FELICIDADE, deixando subjacente uma
subtil crítica à visão Aristotélica do conceito, nomeadamente, quando o “velho
jarreta grego” teve a “lata” de defender
que, apresar da interioridade inerente à
FELICIDADE, esta deverá “…estar liberta
das amarras da necessidade…”. Com
isto, Hélder apadroa uma prescrição
filosófica marcante e verdadeiramente
vanguardista: “está-se nas tintas” para o
mundano.
O nosso hodierno Presidente, parece
constituir-se como um fiel seguidor
desta avançada tese filosófica, descoberta e defendida pelo douto Hélder.
Para ele, a FELICIDADE alcança-se pela
repetição alienada do conceito. Para
si, a FELICIDADE nada tem a ver com
parcos rendimentos e poder de compra,
falta de emprego, perda de população,
êxodo de jovens qualificados, falta de
habitação, envelhecimento, insipiência
cultural, desigualdade… Pelo contrário,
a FELICIDADE almeja-se pela fiesta, pela

normalização e institucionalização da
“banha da cobra” e pelas excursões às
feiras e à bola com os seus amestrados.
Como nestas coisas o original é sempre
preferível à cópia, poderia ser uma boa
ideia o PSD, nas próximas eleições autárquicas, propor o nome de HÉLDER,
O REI DO KUDURO, para Presidente da
Câmara. DUVIDO QUE FICÁSSEMOS A
PERDER.
Uma nota Final: Numa altura em que
outro HOLOCAUSTO (é disso que se
trata!!!) entra pelas nossas casas em
directo, organizar a Convenção do Dia
Internacional da Felicidade é de tão
bom gosto, como usar meias brancas
de raquetes, com sapatos pretos de
verniz. Se me permite, Senhor Presidente, talvez tenha chegado a altura de
discernir, de entre a quantiosa corriola
que o obsequeia, quem são os verdadeiramente capazes de o aconselhar
(entenda-se, frear) e os que são, apenas,
meros lacaios.
* O autor deste artigo acha que o
Rei do Kuduro fez parte do grupo de
intelectuais que conceberam o novo
acordo ortográfico
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População de Travasso indignada com detenção de mulher alegadamente suspeita de violência doméstica

“Ninguém merece ser maltratada toda
a vida e ser detida, enquanto
o agressor fica livre”
Carina Gonçalves
A população da aldeia de
Travasso, freguesia de Pombal, está indignada com a detenção de uma mulher suspeita do crime de violência
doméstica agravado sobre o
seu marido, quando “na prática era ela que era vítima de
violência doméstica há muitos anos”. A mulher de 55
anos “foi alvo de uma cilada”, que terminou com a sua
detenção e a decisão do tribunal para aguardar julgamento em prisão preventiva, acreditam os populares.
O casal que está no centro desta polémica “é uma
família muito complicada”,
que é “acompanhada pela
Comissão Social de Freguesia”, contou ao Pombal Jornal fonte próxima da mulher, que prefere ficar no
anonimato.
“Ela já é vítima de violência
doméstica há muitos anos” e
“ele é dependente do álcool
e muito agressivo, tanto que
tem muitos problemas com
os vizinhos”. O mau ambiente
que se vivia naquela casa afugentou, desde cedo, os dois filhos do casal, que “já contrataram um advogado para tentar tirar a mãe da prisão antes
que ela faça algum disparate”.
Na aldeia ninguém acredita que ela tenha agredido
o marido, até porque “é uma
mulher pequena e está muito magra, deve pesar cerca de
40 quilos”, contou uma pessoa próxima da detida, alegando que “desconfio que ela
nem tinha acesso a alimentação”. “Um dia dei-lhe comida
e ela estava faminta que comeu tanto, que parecia que
não comia há não sei quanto
tempo”, continuou.
“Tenho muita pena dela,

porque ela teve sempre uma
vida complicada”, disse um
morador da aldeia, frisando
que “ele mandava nela”.
Nos últimos tempos o
marido chamava a GNR
com frequência, tendo chegado ao ponto de “ameaçar
uns militares com um machado para a levarem para
uma clínica de desintoxicação ou matava-a”, adiantou
a fonte próxima da vítima,
acrescentando que nessa altura ele foi detido e presente a um juiz, mas ficou em
liberdade a aguardar julgamento. “A partir desse momento começou a fazer-se
de coitadinho” e “agora fez-lhe uma cilada e ela caiu”,
acredita um morador, sublinhando que “aqui na aldeia
ninguém acredita que ela
bateu no marido, até porque ela é uma mulher fraquita e ele um homem de
força”.
“Ninguém merece ser maltratada toda a vida e ser detida, enquanto o agressor fica
livre”, disse fonte próxima da
mulher. “É muito triste”, afirmou revoltada, revelando
que passou “três noites sem
dormir e a pensar nela”. “Mas
ela estava casada há 35 anos
e achava que era uma vergonha uma mulher da aldeia separar-se”, concluiu
PRISÃO PREVENTIVA
PARA MULHER
SUSPEITA DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Numa nota publicada no
seu sítio da internet, a Procuradoria da República da
Comarca de Leiria informou que o Ministério Público apresentou, no passado
dia 30 de Março, a primeiro interrogatório judicial,
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“uma detida com 55 anos,
indiciada da prática de um
crime de violência doméstica agravado”.
“Os factos que o Tribunal
considerou fortemente indiciados ocorreram, em crescendo de agressividade e
num contexto de consumo
excessivo de álcool”, entre o
início deste ano e o passado
dia 27 de Março, no concelho de Pombal, refere a mesPUB

ma nota.
“Nessas circunstâncias,
a arguida molestou fisicamente o seu marido, desferindo-lhe pancadas com
uma vassoura e com um
pau na cabeça e arranhando-o na cara e no pescoço,
assim como o insultou, dirigindo-lhe nomes ofensivos”,
adianta a Procuradoria.
“Numa ocasião, a arguida
regou com gasolina e ateou

fogo à casa onde coabitava com o marido, a qual só
não ardeu pela intervenção
atempada de um terceiro”,
pode ler-se na mesma nota.
“Por força das condutas da
arguida, a vítima chegou a
tentar o suicídio”, no passado dia 20 de Março.
A arguida foi presente a
primeiro interrogatório judicial no passado dia 30 de
Março, tendo o Tribunal de-

terminado que “aguardasse
os ulteriores termos do processo sujeita à medida de
coacção de prisão preventiva”.
A investigação é dirigida
pelo Ministério Público da
Unidade Local de Pombal do
Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca de Leiria, com a coadjuvação do Posto Territorial de
Pombal da GNR.
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ENVOLVE-TE é uma ideia do músico Sérgio Fernandes

Mais de 230 crianças
participaram em projecto
de intervenção musical

HIC ET NUNC

TEMPO DE
CONSTRUIR

●●O Grupo de Música Tradicional “Esperanças” foi um dos participantes

O músico Sérgio Fernandes envolveu
mais de 230 crianças da freguesia de
Pombal num projecto de intervenção
musical, que pretende dar a conhecer
os agentes culturais e fomentar a prática
artística junto dos alunos. Mais do que
o nome do projecto, ENVOLVE-TE é um
desafio para os mais novos descobrirem
as artes e a cultura.
“ENVOLVE-TE é um projecto de intervenção musical” que reuniu, no passado
dia 28 de Março, na Praça Marquês de
Pombal, mais de 230 crianças que frequentam o 4º ano nas escolas da freguesia de Pombal, salientou Sérgio Fernandes, mentor e organizador da iniciativa,
que estava integrada nas comemorações

do Dia Nacional dos Centros Históricos.
Este projecto, que está integrado no
mestrado de Intervenção e Animação
Artísticas, que Sérgio Fernandes está a
frequentar na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, tem como objectivos
“dar a conhecer às comunidades escolares e educativas os agentes culturais
existentes na freguesia na área da música, procurando desta forma fomentar a
prática artística nas crianças”, explicou
Sérgio Fernandes.
A iniciativa contou com apoio da Junta
de Freguesia de Pombal, que “entusiasticamente abraçou a ideia desde o primeiro momento”, destacou o mentor da

ideia.
Já em termos práticos o ENVOLVE-TE
consistiu em pequenas actuações da
Filarmónica Artística Pombalense, do
Rancho Típico de Pombal, do Coro Municipal Marquês de Pombal, do Grupo
de Música Tradicional “Esperanças”, do
Rancho Folclórico da Charneca e da Associação Concertinas do Marquês.
Estes grupos musicais actuaram em
diferentes espaços da Praça Marquês de
Pombal, transmitindo e semeando, “de
uma forma lúdica e pedagógica”, a sua
arte junto dos mais novos. Afinal, tal como refere Sérgio Fernandes: “a arte e a
cultura do futuro começam nas crianças
do presente”.

Liderança é assegurada, pela primeira vez, por um pombalense

André Tasqueiro preside
a estrutura nacional dos Leos
O Distrito Múltiplo 115 LEO vai ser presidido, pela primeira vez, por um pombalense. André Tasqueiro foi eleito por
unanimidade em Trofa, no passado sábado (dia 2), durante a XLIV conferência nacional daquela organização.
Com uma candidatura que tem como
lema “Aproximar para Crescer”, André Tasqueiro aponta como objectivos para o mandato que inicia a 1 de Julho, pelo período
de um ano, “a concretização e o fomento
de mais actividades de serviço por parte do Distrito Múltiplo e dos seus clubes,
o aumento das relações de companheirismo entre membros, a preparação das
condições para o restabelecimento de
dois Distritos LEO a nível nacional, assim
como o crescimento ao nível de membros
e de clubes”.
A equipa de André Tasqueiro é composta
ainda pela vice-presidente Inês Santos (LEO
Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego), pela tesoureira Ana Rita Campos (do
LEO Clube da Trofa), pela secretária Andreia Duarte (LEO Clube da Figueira da Foz

●●André Tasqueiro na apresentação da candidatura “Aproximar para Crescer”

– Foz do Mondego), pela assessora para a comunicação Joana Mota (LEO Clube da Boavista), pela assessora para o Centro Norte
Ana Ramalho (LEO Clube de Famalicão) e
pela assessora para o Centro Sul Débora
Silva (LEO Clube da Figueira da Foz).
O movimento LEO foi criado no âmbito da Associação Internacional de Lions
Clubes e tem como objectivo dar respos-

tas às necessidades das comunidades
onde se insere. No concelho de Pombal,
essa missão é assegurada pelo LEO Clube de Pombal, fundado a 4 de Fevereiro
de 2015. No mandato em curso, já realizou actividades de serviço com instituições como a APEPI, a Associação AjudaAnimal ou a Associação de Dadores
de Sangue de Outeiro da Ranha.

Nuno Melo foi eleito Presidente do CDS-PP
durante este fim de semana, em Guimarães, no
29.º Congresso Nacional.
Os cerca de 1300 Congressistas compreenderam a urgência da união e a Moção de Estratégia
Global “Tempo de Construir” foi votada com 73%
dos votos.
Numa clara demonstração de vitalidade do
Partido, soube-se dar os sinais certos ao País.
O CDS é um partido fundacional do regime
democrático. Governa sozinho 6 autarquias com
expressão no Continente, Açores e Madeira, tem
representação no Parlamento Europeu e integra
os Governos de ambas as Regiões Autónomas.
Também em Pombal os eleitos na Assembleia
de Freguesia do Carriço e de Vila Cã, a estrutura
Concelhia e a Juventude Popular continuam a
dar voz aos pombalenses. Em Pombal, o novo
Presidente Nuno Melo contará com uma estrutura local forte e motivada.
Dentro de 3 meses haverá também eleições
na Concelhia de Pombal. Esperamos que seja
um processo participado e que os militantes
de Pombal se envolvam na transformação do
CDS-PP num partido renovado, mais moderno e
ágil, que dará respostas aos problemas reais que
as pessoas querem ver superados.
De entre as linhas programáticas da Moção
vencedora neste Congresso, destaca-se a Saúde.
Garantir a Saúde das populações deve ser uma
prioridade nacional. O CDS-PP entende que é
fundamental assegurar uma verdadeira articulação entre os Cuidados de Saúde Primários, os
Cuidados Hospitalares, os Cuidados Continuados e Paliativos, garantindo uma integração
funcional. Paralelamente, deve-se aumentar o
investimento na prevenção da doença e na promoção da saúde, com destaque para o desafio
da saúde mental. Urge promover a participação
dos profissionais de saúde na gestão, alicerçada
em conhecimento técnico específico e tornar
o SNS um sistema de proximidade, com acesso
imediato dos cidadãos aos cuidados de saúde,
quer sejam do setor público, social ou privado.
O Governo deve proceder ao desenvolvimento
e lançamento dos concursos públicos para as
indispensáveis requalificações de Equipamentos
degradados, novas Unidades Hospitalares ou
Centros de Saúde/USF onde elas se justificam.
Importa uma rede geograficamente equilibrada e
requalificada.
Cumpre-nos afirmar a diferença entre o
CDS-PP e os outros partidos, não tanto pelas
questões fraturantes e populistas, mas sim pelos
ideais que defendemos e pelas prioridades que
identificamos e pelas propostas que construímos.
E em Pombal iremos continuar a combater pela
diminuição das desigualdades entre os cidadãos.
Somos um Partido Humanista, que se centra nas
Pessoas e é para as Pessoas que a política deve
estar orientada.
Viva o CDS-Partido Popular!
Viva Portugal.
#Queremosresponderaospombalenses
Liliana Silva
Presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP
de Pombal
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Perto de três centenas de bichos recolhidos desde o início de 2021

Mais animais abandonados e menos
adopções deixam canil sobrelotado
Mais de 60 animais “residem” no Canil Municipal de Pombal, onde chegam diariamente em elevado número pedidos para
novas recolhas. O aumento do abandono e a diminuição de adopções é um problema que se tem agravado, sobretudo este
ano. Para atenuar esta dificuldade, o município tem projectada a construção de mais 14 celas para caninos.
Carina Gonçalves
Desde o início deste ano,
o Canil Municipal de Pombal recolheu quase 50 animais vadios ou errantes,
mas só adoptou 25. Comparando com 2021, foram recolhidos mais 10 bichos e
adoptados menos 20. Estes
números evidenciam bem
o aumento de abandonos e
a diminuição de adopções.
O resultado só poderia ser a
sobrelotação do espaço, que
actualmente serve de “casa”
a 61 animais. Para remediar
o problema, a autarquia vai
investir mais de 15 mil euros no alargamento do Canil
Municipal.
“Em 2021 foram recolhidos pelo Canil Municipal de
Pombal 234 animais”, que
somados aos 49, recolhidos
este ano, até 28 de Fevereiro, “totalizam 283 animais”,
desvendou a veterinária municipal, dando conta do “notório o aumento”, sobretudo
quando se compara os dois
primeiros meses de 2021 e
2022. Em Janeiro e Fevereiro
do ano passado foram “recolhidos 39 animais”, que contrastam com os 49 bichos
acolhidos este ano.
Já as adopções têm uma
tendência de crescimento inversa. “Em 2021 foram
adoptados 201 animais”,
das quais 45 foram realizadas nos primeiros dois meses do ano. Este número difere em muito do registado
este ano, que conta apenas
25 animais adoptados, o que
comprova a também “notória diminuição de adopções
realizadas pela população”.
“Estes dados indiciam um

●●Veterinária municipal com a “Princesa” [foto de arquivo]

aumento no número de animais vadios ou errantes e,
por outro lado, um decréscimo no número de adopções”, reiterou Dina Loureiro.
DIARIAMENTE
CHEGAM MUITOS
PEDIDOS DE RECOLHA
“A aludida tendência torna difícil para qualquer Centro de Recolha Oficial atender a todas as solicitações e
ocorrências”, até porque “as
ocorrências reportadas e as
solicitações efectuadas ao
Canil Municipal de Pombal
são diárias e em número elevado”, sublinhou.
Para a veterinária muni-

cipal, “vários poderão ser
os factores que determinam
a falta de capacidade das famílias para manter um animal de estimação”. Todavia,
“infelizmente, nenhum canil
municipal em Portugal terá
capacidade para albergar todos os animais errantes, considerando as baixas taxas de
adopção e o número elevado
de animais vadios/ errantes”.
“Ainda assim, o Canil Municipal de Pombal, para além
de promover a adopção dos
animais na sua página de Facebook, agiliza o processo de
adopção dos seus animais
assumindo todas as despesas relativas à identificação
electrónica, à vacinação an-

ti-rábica e à esterilização dos
mesmos”, frisou Dina Loureiro.
No final de Fevereiro, estavam “alojados no canil 61
animais, em regime de permanência”, adiantou a veterinária, dando conta de que
“antes da ampliação concluída em 2020, o Canil Municipal era constituído por 12 celas”. Destas, sete celas eram
para alojamento (capacidade para sete canídeos de raça média), uma cela de maternidade (capacidade para
uma cadela e respectiva ninhada), duas celas de internamento (capacidade para
dois canídeos de raça média) e duas celas de quaren-

tena (capacidade para dois
canídeos de raça média).
As 12 celas existentes desde 2003 e melhoradas em
2013, servem agora para
acolher os animais recémchegados, ainda não esterilizados, em tratamento, em
quarentena, em recuperação e animais com detentor
que aguardam processo judicial. Adicionalmente, a ala
mais antiga do Canil serve
para manter ninhadas que
vão chegando e ainda outros animais, tais como animais perigosos ou potencialmente perigosos, com doenças infecciosas/ contagiosas,
feridos, em recuperação e
em período de quarentena
sanitária/ isolamento, que
pela sua condição, porte ou
temperamento devem ser
mantidos de forma separada dos demais, por questões
de segurança, saúde e bem
-estar animal.
Após a ampliação feita em
2020, foi criado um alojamento adicional com capacidade para cerca de 60 canídeos de raça média, exclusivamente utilizado por cães
disponíveis para adopção.
Este alargamento permitiu
também criar um espaço de
acolhimento para cerca de
18 felinos, onde se incluem
os gatos recolhidos no âmbito do programa CED municipal (capturar, esterilizar
e devolver), específico para
felinos de rua que serve para evitar as ninhadas indesejadas.
PROJECTADO
ALARGAMENTO
DO CANIL
A sobrelotação do Ca-

nil Municipal é um problema já diagnosticado e que
a Câmara de Pombal tenciona atenuar com o alargamento daquelas instalações.
“A intervenção prevê a
construção de 14 celas individuais para caninos”,
refere uma nota da edilidade, sublinhando que “a
realização do investimento ainda não tem data prevista”.
A empreitada conta com
um “apoio aprovado no
valor de 15.470 euros”, no
âmbito de uma candidatura apresentada ao Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, inserida
no eixo relativo ao “Plano
Nacional dos Animais de
Companhia” para modernização do Centro de Recolha Oficial de Animais.
De salientar que a sobrelotação do Canil Municipal
foi sinalizada pela vice-presidente da autarquia, na
reunião de executivo de 17
de Março. Na altura Isabel
Marto destacou o “aumento do abandono de animais”, que é “notório no
Canil Municipal”.
“Felizmente, recebemos
recentemente a notificação da aprovação de um
financiamento para alargamento do Canil”, evidenciou a autarca, constatando que “não vamos
conseguir fazer a obra de
um dia para o outro”.
Por isso, aproveitou para deixar um “apelo à população detentora de animais para não os abandonar e continuar a acarinhá
-los”.
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Paróquias da Guia, Ilha e Mata Mourisca

Celebrações pascais
retomam a normalidade
No próximo dia 14, quinta-feira, começa a semana maior para os cristãos:
a Semana Santa, que culmina com a celebração da
ressurreição de Jesus, no
domingo de Páscoa.
Dois anos após a chegada da covid-19 e de todas
as limitações daí decorrentes, as celebrações pascais
regressam nos moldes habituais, apenas com a obrigatoriedade de uso de máscara nos recintos fechados. Na Unidade Pastoral
da Sagrada Família, composta pelas paróquias da
Guia, Ilha e Mata Mourisca,
o Tríduo Pascal (três dias
em que se celebra a paixão, morte e ressurreição
de Jesus) começa na Quinta-Feira Santa, na Igreja Paroquial da Mata Mourisca,
com a missa vespertina da
Ceia do Senhor, às 20h30.
Uma cerimónia que conta
com a presença das crianças da primeira comunhão
e da profissão de fé.
Na Sexta-feira Santa é

tempo de celebração da
Paixão do Senhor, na paróquia da Ilha, às 20h30. “É o
único dia do ano, a nível litúrgico, em que não se celebra a missa”, explica o
padre Fernando Carvalho,
uma vez que se assinala a
morte de Jesus.
No sábado, há adoração
ao Santíssimo na Igreja da
Guia, das 10h00 às 20h00.
Para as 20h30 está marcada a Vigília Pascal, no mesmo local. “É a noite da ressurreição” associada à “vitória de Deus sobre o mal”,
esclarece o pároco.
Domingo de Páscoa, as
missas têm os horários habituais nas três paróquias,
mas a grande novidade é
o retomar da visita pascal,
ainda que sem o tradicional
beijar da cruz. Um ritual dinamizado pelos vários grupos das paróquias, com início às 15h00. Por sua vez, o
padre Fernando Carvalho
assume a visita pascal no
Lar de São José (Ilha), marcada para as 13h45, e a par-

tir das 14h00 horas percorre as casas da Ilha de Baixo
(14h00), Antões (16h00) e
Foz (18h00).
Bem acolhido
nas paróquias
O padre Fernando Carvalho iniciou funções nas paróquias da Guia, Ilha e Mata
Mourisca a 7 de Outubro de
2018, onde diz ter-se sentido “bem acolhido”. Natural
da freguesia de Vila Nova,
no concelho de Miranda do
Corvo, o pároco já conhecia o território que agora o
acolhe, onde chegou a vir
alguns fins-de-semana, então ainda como seminarista, em 1999/2000.
Diz ter encontrado três
paróquias “organizadas” e
com catequistas, mas desde então tem procurado
envolver cada vez mais os
pais no percurso catequético dos filhos, através de acções de formação. “É necessário chegar aos pais das
crianças que estão na catequese”, constata.

Do trabalho que tem realizado, destaque para a fusão das valências de apoio
social das três paróquias,
no ano 2020, passando a
designar-se Obra Social da
Sagrada Família. Deixaram
de ser três instituições independentes, para trabalharem de forma unida,
procurando a sustentabilidade de cada resposta social e garantindo um serviço de excelência em todas
as valências. O cariz desta
fusão está também patente
na direcção, cujos elementos são oriundos das três
paróquias.
Papel
das redes sociais
O padre Fernando Carvalho é presença assídua nas
redes sociais, que usa para
“passar a mensagem cristã”.
Depois do facebook, o pároco está agora também no
Instagram, com o intuito de
chegar mais facilmente aos
mais jovens, sempre com a
missão de “evangelizar”.

Iniciativa decorreu na Quinta do Ti Lucas

Ex-alunos reavivam memórias
Cerca de uma centena
de ex-alunos que frequentaram o 2º ano do ensino
preparatório em Pombal,
nascidos nos anos de 1960,
1961 e 1962, estiveram reunidos num almoço de confraternização que decorreu no sábado, dia 2, na
Quinta do Ti Lucas.
A iniciativa foi impulsionada por Ana Serrano,
Maria Gonçalves, Eugénia
Mendes e Clara Pascoal,
que deram corpo a uma
ideia que estava longe de
conseguir reunir tantos
antigos colegas de escola.
Palavra puxa palavra e
eis que, sem que nada o

fizesse crescer, o grupo
cresceu, ao ponto de muitos dos ex-alunos terem
vindo de outras paragens,
inclusivamente do estrangeiro, com o único propósito de participar na iniciativa. À mesa ou ao som de
música, foram muitas as
memórias partilhadas, por
entre as inúmeras gargalhadas que foram ecoando
nesse reavivar do passado.
As expectativas foram
de tal forma superadas
que as mentoras da ideia
acreditam que estão lançadas as sementes para dar
continuidade a este encontro.

Colectividade da Ranha de Baixo
tem novo presidente

Caminhada e
festival de sopas
marcam regresso
da AREC
Cerca de 180 pessoas
participaram na segunda
edição do Eco-Trilho do
Arunca, uma caminhada
organizada pela Associação Recreativa e Cultural
(AREC) da Ranha de Baixo,
em parceria com a Junta
de Freguesia de Pombal, e
que culminou, tal como em
2019, ano de estreia, com
um Festival de Sopas na sede da colectividade.
Com partida junto ao
parque verde do açude,
em Pombal, os participantes percorreram cerca de
uma dezena de quilómetros
de trilhos, na sua grande
maioria nas margens do rio
Arunca, e que ‘obrigaram’ a
colectividade a preparar, inclusivamente algumas pontes para as travessias.
À chegada, os participantes tinham à espera um respasto onde as sopas, disponíveis em 10 variedades, eram o prato principal,
confeccionadas por particulares e também pela comissão da capela do Travasso.
A iniciativa marca o regresso da AREC às actividades, depois do interregno
forçado pela covid-19, mas
traz, também, outras novidades. Armindo Miguel
Santos, actual vice-presidente da direcção, sucede
a Manuel Santos, o dirigente que conduziu os destinos

da associação da freguesia
de Pombal durante duas
décadas.
Depois de uma ligação de
17 anos à colectividade, Armindo Santos assume pela
primeira vez a pasta da presidência, pelo que, segundo revelou ao nosso jornal,
este será um “mandato de
continuidade”, assente naquele que são os três pilares das actividades anuais:
o Eco-Trilho & Festival de
Sopas (Março), a Caminhada da Cigarra e da Formiga (15 de Agosto) e o almoço do tortulho (23 de Outubro). A estas hão-de juntarse muitas outras iniciativas,
à semelhança de anos anteriores.
Armindo Miguel reconhece a dificuldade em encontrar sucessores para
as direcções, mas sobretudo em cativar as camadas
mais jovens para o associativismo que, no seu entender, assume um papel importante nas comunidades
mais pequenas, sobretudo
entre a população mais velha. A falta de recursos humanos obrigou inclusivamente a mudar o horário
do bar, que está agora apenas aberto ao domingo à
tarde. Antes da chegada da
pandemia, o espaço funcionava todos os dias à tarde.
*mais fotos disponíveis em
www.pombaljornal.pt

●●Clara Pascoal, Maria Gonçalves, Ana Serrano e Eugénia Mendes, principais rostos da organização

PUB

Utilidade
Pública na Ilha

236 212 073

A autarquia deu parecer
favorável à atribuição
do estatuto de utilidade
pública ao Desportivo
da Ilha (GDI). A deliberação foi aprovada
na última reunião de
executivo. Esta decisão é
justificada pelo facto do
GDI ser “uma entidade
promotora da actividade
desportiva ao longo dos
últimos 47 anos, que
tem procurado fomentar
a prática de desporto
feminino”, onde é uma
“referência no concelho”.

●●Alguns dos elementos que colaboraram no evento

●●Armindo Miguel e Manuel Santos
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Entre 16 e 18 de Abril

Tradicionais festejos da Páscoa
estão de volta à Cartaria
Os festejos da Páscoa são
uma tradição muita antiga
da Cartaria, que eram realizados na segunda-feira de
Páscoa num ritual de convívio que antecedia a ida dos
jovens para a inspecção militar. Após um interregno de
dois anos devido à pandemia
Covid-19, a tradição volta a
cumprir-se numa festa que
acontece de 16 a 18 de Abril.
“Não é a grande festa que
queríamos fazer para marcar o regresso dos festejos,
mas foi o programa possível
de organizar em pouco tempo”, contou José Neves, referindo-se ao escasso período
que decorreu desde que foram levantadas as restrições.
Os festejos da Páscoa já
têm “mais de 80 anos” e características únicas e diferenciadoras das restantes festas,
contou aquele membro da
direcção da Associação de
Melhoramentos, Cultura e

PÃO-DE-LÓ
CREMOSO
COM FIOS
DE OVOS

Recreio (AMCR) da Cartaria,
promotora da iniciativa.
Conta a história, que a festa era organizada pelos jovens que naquele ano iam à
inspecção militar. Esse ritual
até pode ter acabado, mas a
Páscoa não. Por isso, mantêm-se os festejos, que passaram a ser organizados pelos “rapazes e raparigas de
19 anos da Cartaria” a convite da direcção da Associação.
Este ano, a comissão da
festa inclui cerca de uma dezena de jovens, “o maior número dos últimos anos”. A
celebração, que inicialmente
acontecia apenas na segunda-feira de Páscoa, foi alargada a três dias, uma vez que
“hoje é muito mais difícil juntar todo o pessoal à segundafeira, que é dia de trabalho”.
Ainda assim, “mantemos os
festejos neste dia”, com um
programa que inclui um al-

Por: Paula Marques

Ingredientes:
13 gemas
1 clara
200 gr. de açúcar
sal
60 gr. de farinha de trigo
1 colher de café de fermento
150 gr. de fios de ovos
PREPARAÇÃO:
Forre uma forma lisa de 22 cm de diâmetro com papel
vegetal, de modo a que o papel ultrapasse as bordas
da forma 5 a 6 cm.
Deite as gemas e a clara numa taça, juntamente
com o açúcar e uma pitada de sal.
com a batedeira eléctrica, na velocidade máxima, deixe
bater cerca de 10 minutos, até a mistura dobrar de volume e
ficar de cor esbranquiçada.
Por fim, misture a farinha e o fermento peneirados,
de forma muito suave manualmente.
Deite a massa na forma forrada e leve a cozer em forno
moderado (180º) durante 20 a 25 minutos.
Está pronto quando começar a ficar louro e crescido,
embora depois abata.
Depois de frio, decorar com fios de ovos.

moço, uma sardinhada, o
sorteio das rifas e “muitas
surpresas”.
Mas a festa começa no sábado (dia 16), pelas 17h12,
com a abertura do arraial e
do restaurante, que funciona no pavilhão da colectividade. A animação chega às
21h12 com o Grupo Manuel
Braz e continua ao som das
DJ’s “As Pimas”.
No domingo (dia 17) haverá uma tarde animada com
o jogo do rato, insufláveis,
actividades radicais e um
PUB

encontro de motorizadas.
A noite segue aos ritmos de
Graciano Ricardo, que convida a um pezinho de dança
num baile.
O programa inclui ainda
a largada de um balão de ar
quente, nas noites de sábado e domingo, o qual outrora marcava o encerramento
dos festejos diários. Outra
tradição, que se repete ano
após ano, é a “distribuição
de merendeiras pelas pessoas que vinham à festa”. E
este não será excepção.

●●Alguns dos elementos da comissão organizadora de 2022
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Exposição esteve patente nas comemorações do Dia da Freguesia

Perto de 200 fotografias
contam a história da Pelariga
Cerca de duas centenas
de fotografias mostraram
aos visitantes que passaram
pela Pelariga, no passado
dia 20 de Março, parte da
história da freguesia. Falamos da exposição “Freguesia da Pelariga”, que voltará a estar patente nas próximas comemorações do Dia
da Freguesia, sendo reforçada a cada ano com novas
imagens e alguns objectos
que ajudam a contar a história deste território.
“Este ano temos perto de
200 fotografias, mas já apareceram muitas mais que
vamos preparar para acrescentar à exposição que vamos promover no próximo
ano”, evidenciou o presidente da Junta, salientando
que esta iniciativa partiu de
“um desafio lançado há dois
anos por Eulália Ribeiro”.
“O desafio foi prontamente aceite, mas a pandemia
Covid-19 não nos permitiu

●●Rita Jacinto, Pedro Pimpão, representante do Grupo Musical
Gesteirense, Eulália Ribeiro e Nelson Pereira

realizar logo a exposição”,
que desde o início estava
prevista acontecer no âmbito da comemoração do Dia
da Freguesia, que “tínhamos
planeado começar a organizar em 2020”, adiantou Nelson Pereira.
Assim, esta celebração foi
sendo adiada até este ano em

que se comemora 175 anos
da freguesia, que “foi criada a
10 de Março de 1847”. “É um
marco histórico para a Pelariga”, que “vamos passar a assinalar todos os anos”, assegurou Nelson Pereira.
Estes 175 anos da freguesia da Pelariga ficam eternizados numa placa comemo-

ARDEC distingue sócios
e dá a conhecer nova direcção

●●Raúl Bruno e Alex Mendes (á dir.) com a nova direcção

mens e mulheres” que a integram e se mostram “dispostos a lutar pelos interesses do lugar”.
Raúl Bruno fez ainda referência à equipa que o
acompanha,
composta
“por jovens”, com quem
irá trabalhar para dar continuidade aos projectos da
direcção cessante, a quem
agradeceu o “empenho”
para que a colectividade se
mantivesse aberta, mesmo
com todas as condicionantes da pandemia.
Foi também de juventude que falou o presidente da Câmara Municipal
ao enaltecer o interesse
dos jovens pela associação e o “espírito intergeracional” que lhe está subjacente, mas também as boas
condições que oferece “do
ponto de vista social e também desportivo”.
Foram igualmente elogios à dinâmica da ARDEC

A Junta de Freguesia da Pelariga vem por este meio
agradecer a todos os que nos ajudaram e colaboraram nas comemorações do dia da Freguesia.
Um agradecimento especial à Eulália Cardoso pela
ideia, a promoção e organização da exposição no
âmbito das comemorações do Dia da Freguesia, e
a toda a equipa que a ajudou. À Dulce Cordeiro e à
Ana Cordeiro pela contribuição para a reconstrução
da nossa história.
Agradecemos também a todos os nossos habitantes
que procuraram, recolheram e nos disponibilizaram
fotografias antigas da nossa freguesia e de momentos tão especiais ligados às nossas tradições,
porque sem a ajuda destes não seria possível criar
este momento. Foi sem dúvida um momento único e
especial.
Agradecemos ao Estúdio F2 na recolha e tratamento do portfólio que nos permitiu fazer a exposição
de Fotografias Antigas da Freguesia da Pelariga e à
Redibrinde pela contribuição na construção de vários
elementos. Agradecemos também às nossas associações que contribuem para a dinamização da nossa
freguesia.
Agradecemos aos alunos das nossas escolas da Pelariga e da Machada, e aos pais, pela participação no
Dia da Freguesia, com um bonito momento musical.
Aproveitamos para deixar um especial agradecimento ao professor Mikael Lopes pelo trabalho desenvolvido com estas crianças e pela disponibilidade e
ajuda prestada neste dia. Agradecemos também à
Hélia Moreira pelo registo fotográfico.
Finalmente agradecemos a todos os que participaram e visitaram o espaço das Comemorações dos 175
anos da Freguesia da Pelariga, cuja contribuição foi
fundamental para marcar este momento, que marca
o início de uma nova tradição.
Freguesia Pelariga
O Presidente, Nelson da Silva Pereira

Ensaios às lajes deram “valores muito díspares”

Colectividade da Machada celebrou 33 anos

Foi com casa cheia que
a Associação de Recreio,
Desporto, Educação e Cultura (ARDEC) da Machada
brindou a um historial de
vida já com 33 anos. Um
percurso onde os sócios
são parte activa e determinante desta dinâmica, pelo
que, à semelhança de anos
anteriores, o programa comemorativo voltou a darlhes o merecido destaque,
atribuindo
homenagens
aos sócios efectivos com 15
e 25 anos.
Em dia de festa, Alex
Mendes entregou também
a ‘pasta’ da direcção a Raúl
Bruno, que assume, agora, a presidência da colectividade. O novo dirigente
começou por afirmar que
é uma “honra e empenho
acrescidos” representar a
associação, destacando a
“pujança” que está no ADN
da ARDEC, para isso contribuindo o papel dos “ho-

rativa, que foi descerrada
pelos presidentes da Junta e
da Câmara de Pombal.
“Esta é uma boa oportunidade para agradecermos
a todas as pessoas pelo trabalho desenvolvido em termos desportivos, culturais,
sociais e nas colectividades
de cada lugar da freguesia”,
porque “é a dinâmica de cada lugar da freguesia e da
dedicação de cada pessoa
em prol da comunidade”
que também se constrói esta história, constatou o presidente da autarquia.
Por isso, esta “é também
boa oportunidade para fazer uma reflexão sobre o
que deve ser o futuro”, que
se augura de “muito positivo para a Pelariga”, considera Pedro Pimpão, assinalando a “dinâmica que existe na freguesia” apostada
em “fixar as novas gerações,
atrair casais jovens e cuidar
das pessoas mais idosas”.

AGRADECIMENTO

que se fizeram ouvir da
parte do presidente da Junta de Freguesia, Nelson Pereira, que deixou a promessa de o executivo continuar
a apoiar as iniciativas da
colectividade.
Sócios com 25 anos: Maria Natália Santos, Manuel
da Conceição Rodrigues e
Joaquim Jorge Simões. Sócios com 15 anos: Fernando
Monteiro dos Santos, Manuel Neves Gomes, Maria da
Luz Francisco, Vítor Costa
Bernardino, Armando Mendes António, Marco Moura e
Raúl Jorge de Carvalho.
Nova direcção: Raúl Bruno (pres.), Jorge Simões,
Jorge Nogueira, Ricardo
Cruz, Lucas Silva, Diogo
Márcio, Henrique Nogueira, Jorge Gonçalves, Ivan
Pedro, Alexandre Nogueira, Alexandre Mendes, Diogo Mendes e Henrique Luís.
*todas as fotos em www.
pombaljornal.pt

Obra do Centro Escolar de Pelariga
suspensa para “averiguar
qualidade” da estrutura de betão
A obra do Centro Escolar de Pelariga está suspensa, desde 16 de Março, para
se “averiguar a qualidade
dos trabalhos executados
no âmbito da estrutura de
betão armado”. A decisão
foi tomada para “acautelar
qualquer situação”, depois
de alguns ensaios feitos às
lajes e pilares terem dado
“valores muito díspares”.
A Câmara Municipal de
Pombal aprovou, na sua última reunião, realizada a 31 de
Março, a suspensão da obra
do Centro Escolar de Pelariga, atendendo à “necessidade
de averiguar a qualidade da
garantia dos trabalhos executados no âmbito da estrutura de betão armado”. A interrupção dos trabalhos mantém-se “até obter a caracterização do betão das lajes, a
executar por uma entidade
idónea”, neste caso o LNEC
(Laboratório Nacional de Engenharia Civil), que já veio ao
local recolher amostras.
“Os ensaios também já foram realizados no laboratório e à partida não há problema com a parte estrutural”, tranquilizou o vereador
Pedro Navega, adiantando
que “estamos a aguardar os
relatórios, mas os resultados dos ensaios, que nos estavam a preocupar, são uma
premissa para se reiniciar
os trabalhos”.
O LNEC é a segunda entidade a fazer ensaios às lajes e

aos pilares, esclareceu o responsável pelo pelouro das
Obras Públicas e Particulares,
garantindo que os custos serão assumidos pelo empreiteiro. Antes, o Itecons (Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para
a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade) já
tinha feito cinco ensaios que
deram “valores muito díspares, até na mesma laje”.
Perante “variações muito
dispares da resistência do betão nos ensaios feitos pelo Itecons”, tomou-se a “decisão de
suspender a obra para acautelar qualquer situação e de
solicitar ao LNEC que fizesse
uma análise mais exaustiva
de toda a estrutura”, explicou
o vereador, adiantando que
essas variações foram detectadas apenas nas lajes. Ainda assim, optou-se por também fazer novos ensaios nos
pilares para “aferir que efectivamente estava tudo a ser feito em condições”.
Os ensaios no LNEC mostraram que “o betão apresenta resistência para estarmos descansados, no entanto falta aguardar pelos
relatórios que virão nos próximos dias”, informou ainda
Pedro Navega, convicto de
que “nos próximos dias será levantada a suspensão da
obra para se poderem retomar os trabalhos”.
“Esta já não é a primeira
paragem da obra do Cen-

tro Escolar de Pelariga”, pelo que “não me parece que
a empreiteira ofereça grandes garantias e que realmente consiga concluir a
empreitada em tempo do
início do próximo ano lectivo”, sublinhou a vereadora
Odete Alves. “Constam no
relatório algumas informações preocupantes”, frisou
ainda a vereadora socialista, referindo-se aos “resultados insatisfatórios” da parte
estrutural da obra.
“Relativamente ao prazo
para conclusão, o empreiteiro continua a dizer que
vai fazer um forcing para
terminar a obra a tempo do
ano lectivo”, afirmou Pedro
Navega. Todavia, mais importante que o término da
empreitada a tempo do arranque das aulas em Setembro, é “fazer os trabalhos
em condições e, se para isso
tivermos de adiar a transferência das crianças para Janeiro de 2023, é isso que vai
acontecer”. “Não iremos fazer os trabalhos à pressa para ficarem mal executados e
trazerem-nos problemas”,
assegurou.
De salientar que a obra
de construção do Centro
Escolar de Pelariga, que representa um investimento de cerca de 1,4 milhões
de euros, já esteve suspensa em Janeiro devido à falta
das condições mínimas de
segurança.
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Meirinhas tem nova jovem presidente da Junta

Intervenção arrancou no início do ano

Inês Silva quer “deixar
marca na nossa terra”

●●João Pimpão (Presidente JF Meirinhas), Valter Branco (CJB), Catarina Durão (IPDJ), Laura Mota (ex-jovem presidente), Sara Gaspar
( jovem presidente CM Pombal), Pedro Pimpão (Presidente CMP), Inês Silva (eleita jovem presidente) e Jorge Veloso (ANAFRE)

Inês Silva, aluna do 10.º
ano do curso de Línguas e
Humanidades do Colégio
João de Barros, é a nova jovem presidente da Junta de
Meirinhas, que tem o desafio de no prazo de um ano
realizar projectos e actividades dedicados à juventude.

PUB

“Este é, até ao momento,
o meu maior desafio”, confidenciou a recém-empossada jovem presidente de
Junta, que conta com todos
os candidatos que com ela
foram a eleições para a ajudar na “concretização de
propostas que, estou certa, aproximarão mais os jo-

vens da nossa freguesia”.
“Acredito que seremos uma
excelente equipa e juntos vamos deixar marca na
nossa terra” tal como a sua
antecessora, Laura Mota,
fez nos últimos dois anos.
Da parte da Junta podem
contar “com o mesmo empenho que a Laura contou”,

salientou o presidente João
Pimpão, que está disponível para, “juntos, implementar as tuas propostas,
iniciando já com a criação
da associação juvenil com
que ansiamos trabalhar no
desenvolvimento da comunidade juvenil de Meirinhas”.

Novo projecto de
Meirinhas ajuda
à integração
dos imigrantes
A Junta de Freguesia de
Meirinhas lançou no início do ano um projecto que
consiste em acompanhar
os imigrantes residentes no
seu território, de forma a garantir a sua boa integração.
Numa nota enviada ao
Pombal Jornal, o presidente
da Junta explica que “existe na nossa freguesia um
respeitável número de imigrantes sul americanos, do
leste da Europa e da Ásia”,
aos quais consideram “necessário dar o apoio” e “a
monitorização” com vista à
sua plena integração.
Foi com esse objectivo
que surgiu o projecto “Integração” que está a ser desenvolvido em fase piloto desde o início de 2022,
acompanhando “sete famílias que totalizam cerca de
três dezenas de pessoas”,
contou João Pimpão, que
desta forma pretende fixar
estas pessoas que pertencem a “comunidades muito nómadas”. Prova disso
é que “nos últimos anos temos assistido a um movimento de chegadas e partidas sistemáticas à nossa fre-

guesia”, evidencia.
O objectivo desta iniciativa é “dar as boas-vindas à
população imigrante”, contribuindo para “integrar,
acompanhar e ajudar” estes
cidadãos. Além disso, o projecto pretende “conhecer a
população da freguesia” e
“monitorizar os fluxos populacionais”, promovendo
a legalização dos imigrantes, a matrícula das crianças
e jovens nas escolas e a inscrição dos adultos no centro
de emprego para os ajudar a
encontrar trabalho.
Assim, a intervenção do
projecto inicia com uma visita domiciliária da técnica da Comissão Social Inter-Freguesias de Carnide, Meirinhas e Vermoil,
que preenche uma ficha de
identificação onde consta a
capacidade da habitação e o
número de pessoas que nela residem, bem como informações sobre o emprego e a
escola.
Posteriormente, identifica as necessidades desses cidadãos e comunica as
ofertas disponíveis na Junta
de Freguesia.
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Investimento de um milhão de euros veio criar oito postos de trabalho

BP regressou a Pombal
com um novo posto

●●A inauguração contou com a presença de várias entidades, entre elas, representantes da BP

É no Emporão, junto ao
IC2/EN1, próximo do Estádio Municipal de Pombal, que fica o mais recente posto de abastecimento
da BP. A inauguração simbólica do espaço decorreu
no dia 30 de Março e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, da presidente do conselho de administração da
BP Portugal, Sílvia Barata,
do responsável pelo departamento de expansão, Abel
Monteiro, e do concessionário local, Hugo Ponte.

Com um investimento
de cerca de um milhão de
euros, a abertura do posto
insere-se na estratégia de
crescimento em território
nacional da marca e permitiu a criação de oito novos
postos de trabalho.
A Hugsan, empresa com
sede na Confraria (União
das Freguesias de Colmeias e Memória), é a concessionária do novo posto
da BP, marca com a qual
trabalha “em parceria exclusiva, tanto nos postos
próprios como nos concessionados”, adiantou ao

nosso jornal Hugo Ponte,
sócio-gerente, juntamente
com Sandra Ponte, Artur
Ponte e Arminda Ponte.
Para além de Pombal, a
Hugsan é concessionário
de postos BP em Coimbra
e Carnide. A estes acrescem
os postos próprios, localizados em Barracão (posto duplo), Confraria e Alpiarça.
Sobre a possibilidade de
prosseguir esta expansão,
Hugo Ponte admite que
não está colocada de parte,
até porque “a BP está sempre atenta a novas oportunidades e disponível para

continuar a alargar a rede, no seguimento daquilo que têm sido os últimos
anos” e, nessa medida, “a
Hugsan está também disponível para novos projectos, tanto próprios, mas
onde pretende estar sempre associada à marca BP,
como em oportunidades
de concessão”, revela o
empresário.
O novo posto disponibiliza os combustíveis gasóleos e gasolinas simples
com Invigorate,BP Ultimate com tecnologia ACTIVE,
bem como Gasóleo Agrícola e AdBlue, dispondo, para efeitos de abastecimento, de bombas multi-produto e uma bomba de alto débito. Paralelamente à
oferta de combustíveis, o
posto dispõe de ponto de
carregamento de veículos
eléctricos rápidos (50kW),
acompanhando as tendências na área da mobilidade
rodoviária.
O posto, que está em
funcionamento 24 horas
por dia, disponibiliza ainda uma loja de conveniência com cafetaria, bem como um serviço de lavagem
automática jetwash e aspiração.

Livro editado com o apoio da Vinigomes

Arrozais do Baixo
Mondego retratados
em livro

●●Cristiano Paiva (O Peleiro), Olga Brás, Nuno Furet, Joaquim
Carriço e Luis Gomes (Vinigomes)

“Um ano nos arrozais
do Baixo Mondego – Uma
deambulação
Fotográfica” é o título do livro que
foi apresentado na passada sexta-feira, 1 de Abril, no
restaurante “O Peleiro”, no
Paião, cuja edição contou
com o apoio, entre outros,
do empresário pombalense
Luís Gomes, proprietário
da Vinigomes.
A obra, da autoria de Nuno Furet, resulta do levantamento fotográfico realizado entre 4 de Abril de
2020 e 5 de Abril de 2021,
retratando o ciclo do tempo e da vida nos campos
do Baixo Mondego, assim
como todo o património
histórico que se encontra

naqueles campos. “Não se
cinge, apenas, ao ciclo do
arroz, mas, também, à fauna que se acolhe a estas
paisagens e ao património
histórico que precedeu o
cultivo do arroz”, explica
o autor.
Porém, não se trata de
“um documento técnico
sobre a cultura e produção
de arroz no Baixo Mondego”, mas de “um documento
fotográfico” resultante “de
um ano de deambulações
por estes campos, por parte de alguém que viveu os
últimos vinte anos com vista para esta fabulosa e sempre renovada paisagem e
que a dá a conhecer, profissionalmente, desde 2015”.
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Atletas do concelho marcaram presença

Meirinhas acolheu
nacional de xadrez

●●Pedro Pimpão, Presidente da CM Pombal, Sofia Gonçalves,
Presidente JF Carnide e Carla Longo, Presidente da JF Pombal,
cantaram os parabéns ao Pombal Jornal

●●A URVA Bike Team que vai organizar a 11 de Junho, em Cantanhede, a Rota das Adegas também marcou presença

●●Jorge Barrento, presidente da Associação de Xadrez AXOCP de
Pombal com os atletas, Lourenço Dias e Lucas Gonçalves

●●Os SicóTrilhos que apoiaram o evento estiveram em grande
número. A Associação de Abiul conta com os apoios Freguesia
de Abiul; Município de Pombal; Abiser, Lda.; Artecimel, Lda.; Clínica
Dentária Bruno & Pedro, Lda.; Delfim de Jesus Martins & irmão, Lda.;
EvoCycle - Training & Bike Fit; Farmácia Salgueiro; Hell Bulll, Lda.; HV
Contabilidade - Alvaiázere; Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda e
Construções Carlos Barros & Filhos, LDA; Mistura De FRUTA; Pavisicó,
Lda.; Tropicorrente, Lda.; Sicó Bike Store; Sicóestuques, Lda.; VillaTerra
- Materiais de Construção & Agrícolas

●●Os Lama Solta do Louriçal também não não faltaram à iniciativa

Com um percurso de BTT

Pombal Jornal assinalou
mais um aniversário
Foi uma manhã que
aliou desporto na natureza a momentos de boa-disposição, na celebração do
9.º aniversário do Pombal Jornal. Um evento de
42km’s, que reuniu o número máximo de 150 pessoas e que previligiou os
percursos de Carnide.
Uma iniciativa que não
teria sido possível sem o

apoio incansável de muitos
amigos e parcerios do jornal. A esses, junta-se ainda
o importante contributo
da sempresas: Garrafeira
TRAGO (espumante); Padaria Dionísio (bolo de aniversário/pastelaria); Fábrica do Pão/Santiago de Litém (pães com chouriço);
AM Tintas (carro de apoio);
Casa Agrícola Marques -

Frutarias de Leiria (frutas); Câmara Municipal de
Pombal (apoio logístico),
Junta de Freguesia de Carnide (apoio logístico); Café
da Loja (bebidas); Neomáquina Supermercados; Parque de Merendas do Vale
Salgueiro (instalações para o reforço alimentar); Redibrinde (placas de sinalização); Manuel Conceição

Santos, Lda. /”Pedro Tintas” (fitas e spray de sinalização); Optilink, Associação SicóTrilhos (Abiul).
Aos Bombeiros Voluntários de Pombal, um especial agradecimento pela
prontidão no socorro a um
dos participantes, a quem
desejamos rápidas melhoras e que volte o mais rápido possível aos trilhos.
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●●João Pimpão, presidente da JF Meirinhas com jovens vencedores e entidades

A freguesia das Meirinhas acolheu mais uma
grande competição desportiva, neste caso, o Campeonato Nacional de Jovens Rápidas por equipas e individual na modalidade do
xadrez. O pavilhão gimnodesportivo foi pequeno para tanto atleta que durante
um dia lutou pela melhor
classificação possível, tendo estado os melhores xadrezistas a nível nacional.
Assim, na manhã do passado dia 26 de Março foi
realizada a competição colectiva e no período da tarde, a prova individual.
O xadrez presencial de
jovens regressou em pleno,
com a realização dos Campeonatos Nacionais de Jo-

vens de Partidas Rápidas,
num total de 160 jogadores.
Estiveram em disputa 15 títulos nacionais, dois coletivos e 13 individuais.
O concelho de Pombal
esteve representado com
dois atletas, Lucas Gonçalves do Ginásio do Louriçal
e Lourenço Dias da Oficina Criativa de Pombal. Lucas Gonçalves nos sub’16 finalizou o campeonato em
quarto lugar a meio ponto
do pódio, enquanto, Lourenço Dias, nos sub’14 finalizou a competição em 25º
da geral.
A arbitragem também esteve representada com dois
pombalenses, Jorge Barrento e Micael Gomes da AXOCP.
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Colectividade celebrou 65 anos com nova direcção

Equipa participou num torneio em Lisboa

Miguel Carvalho na liderança
da Associação do Louriçal
No mês de Fevereiro, a
Associação Cultural Recreativa e Desportiva do
Louriçal elegeu os seus novos corpos gerentes, com
Miguel Carvalho a ser eleito como o novo líder.
Em declarações a o Pombal Jornal, enumerou as
causas que o levou a candidatar-se a esse lugar. «Sou
louriçalense há 45 anos e
morei até aos meus 16 aqui
ao lado da sede da associação. Cresci envolvido nas
atividades
dinamizadas
pela coletividade, tais como o atletismo, o futsal, o
tenis de mesa, o karate, entre outras.. Nos últimos 14
anos estive em quase todas as direções da instituição, primeiro como vogal,
mais ligado à cultura, e estes últimos quatro anos como tesoureiro. “Escusado”
será dizer que é para mim
um orgulho, uma honra e
um gosto/prazer ser o Presidente desta casa!!»
Numa análise aos dois
últimos anos, que foram
penosos para qualquer
instituição, «é evidente
PUB
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que a colectividade se ressentiu durante a pandemia. Cultural e recreativamente apenas a escola de
música não chegou a parar
graças à tecnologia (aulas
online). O grupo de cavaquinhos voltou ao ativo
à cerca de seis meses, em
2021 já voltamos a realizar

os campos de “Féria Divertidas - ACRDL” e só no passado mês de março é que
voltamos a festejar o aniversário com os sócios.
Desportivamente, por vezes com algumas limitações mas, apesar das dificuldades, apenas as aulas
de natação ainda foram

reativadas, sendo que já
nos encontramos a preparar a próxima época a iniciar-se no mês de Setembro», sublinha Miguel Carvalho. Sobre a parte financeira, o presidente refere
que a associação «está estável, mas a precisar de investimento tanto em estruturas como em equipamentos»
Sobre o presente ano,
o novo líder da Associação do Louriçal esclarece que será «um momento “chave” e vamos precisar da ajuda dos nossos
parceiros e patrocinadores para melhorar a qualidade das atividades que
proporcionamos à comunidade e, quem sabe brevemente, até aumentar esse leque de atividades. Esperamos também voltar a
ter espetáculos culturais
e outros mas, como dizia
antes, precisamos de uma
intervenção urgente principalmente no nosso palco e camarins». Finalmente «a comunicação, que foi
a “bandeira” da nossa can-

Ténis de Mesa
em evidência

A equipa de Ténis de
Mêsa está de parabéns
pela conquista do primeiro lugar por equipas
do segundo escalão no

Torneio do Challenger
da FPTM organizado pela Camara de Lisboa Clube que decorreu no Casal
Vistoso.

didatura. A comunicação
com os sócios de forma a
mantê-los atualizados relativamente às nossas atividades e eventos, comunicação entre seções que
antes quase não existia, comunicação entre corpos
gerentes não apenas quan-

do estes são necessários e
a atualização dos próprios
meios de comunicação». A
concluir Miguel Carvalho,
volta a endereçar os melhores «cumprimentos ao
Pombal Jornal e a todos os
sócios e amigos daAssociação do Louriçal»
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XXIV Passeio Anual marcou o regresso da modalidade a Pombal

Vitória por 2-0, sobre a Macedónia Norte

Cicloturismo no concelho
Teve lugar na manhã do
passado dia três, o XXIV
Passeio Anual de Cicloturismo de Pombal (CCP),
numa extensão de 60 km,
dividido em duas partes. O
colorido pelotão, ansioso
de estrada, foi constituído
por cerca de uma centena
de ciclistas em representação das equipas do Clube
Cicloturismo de Pombal,
GC Afonsoeiro de Montijo,
ARP Musgueira Norte de
Lisboa, Os Vidreiros de Marinha Grande, Os Escaravelhos do Pedal de Mação,
UC de Cartaria, GC Barquinhense de V. N. da Barquinha, NADA de Albergaria
dos Doze, Os Cansados de
Marinhais de Santarém, Sesis de Soure e a equipa Up
Bike Team de Miranda do
Corvo, além de outros ciclistas individuais. Os participantes iniciaram a volta
com destino às freguesias
de Vermoil, Vila Cã e União
das Freguesias de Santiago
de Litém, São Simão de Litém e Albergaria dos Doze,
estendendo-se num longo
pelotão, notando-se naturalmente alguma “ferrugem” em alguns deles, particularmente nalguns troços mais empinados, mas

●●Carolina Jesus (JF Pombal), Jorge Humberto (NADA), Pedro
Pimpão (Presidente CMP), Armando Vieira (Presidente CCP)

com maior ou menor dificuldade, concluíram satisfatoriamente os primeiros
30 km’s deste clássico passeio. Após o reforço, que
decorreu no Parque Verde
do Açude, a caravana, desta vez mais compacta, partiu ao encontro das freguesias de Almagreira e Pelariga, regressando a Pombal,
onde depois de atravessada a cidade, se deparou
com o último sensacional
desafio, que foi a subida à
capela Senhora de Belém
em Caseirinhos. Foi um
momento de grande espetáculo, proporcionado por
muitos ciclistas audaciosos,

que pedalando cada um
por si, venceram com estilo
a dura e rude subida. Neste
desafio, entre outras, destacou-se a equipa do NADA de Albergaria, a qual
mereceu levar para casa o
Troféu Roda Livre Junta de
Freguesia de Pombal.
Depois dos refrescantes
banhos, na AJEC em Barrocal, seguiu-se o magnífico
almoço convívio e entrega de prémios e lembranças a todos os participantes, já com a presença do
presidente da Câmara, Pedro Pimpão. Mais uma vez,
a equipa do NADA esteve
em destaque ao ganhar o

Troféu Equipa Mais Numerosa CA. O Troféu Equipa
Mais Distante CMP foi entregue à equipa do Afonsoeiro. Ainda houve tempo para uma simples, mas
merecida homenagem ao
ciclista mais famoso do pelotão nacional, o Zé Rafael,
de Salvaterra de Magos,
por contar 88 anos de idade e ainda rolar com a sua
bicicleta. Surpresa especial
foi a presença de Paulo Sêco, patrocinador da equipa
Sesis, fez a doação ao CCP
de um equipamento de ciclismo que a sua equipa estreou neste passeio, destinado a uma causa social a
determinar.
A colectividade agradece os apoios da Autarquia
e Junta Freguesia, Crédito Agrícola, , GMMP, BVP,
PSP, GNR, Guida Artes Gráficas, Fantaças, Opções Leves, FlorEden, Rádio Cardal, Rádio Clube, Onda Certa, Pombal Jornal, Terras
de Sicó, Silva & Santos, Sesis, AJEC e, especialmente,
à Sicódrink.
Em agenda já está a II
Volta à Freguesia de Pombal, em Junho e o Bodo das
Bicicletas, nos dias 23 e 24
de Julho.

Portugal apurado para
o Mundial do Qatar

●●Bruno Fernandes festeja o primeiro golo no encontro

O Pombal Jornal esteve
no passado dia 29, no estádio do Dragão, em mais um
apuramento da selecção
nacional para um mundial.
Em jogo de apuramento directo frente à Macedónica
do Norte, a equipa venceu
por 2-0, com 1-0, ao intervalo. Um encontro em que
Portugal conseguiu contrariar as esperanças do opositor, que na ronda anterior tinha eliminado uma
selecção favorita ao Mundia, a Itália. Desta forma,
a selecção de todos nós vai
estar no Mundial pela sexta vez consecutiva e muito
deve ao central do FC Por-

to, Pepe. Com ele a comandar o quarteto defensivo,
qualquer selecionador fica
mais descansado. Imaginamo-lo num tapete mágico a
caminho das suas 1001 noites no Médio Oriente.
Recordamos os eleitos
do treinador Fernando
Santos, para aquela que foi
mais uma noite mágica. Na
baliza, Diogo Costa; João
Cancelo, Danilo, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes (Matheus Nunes 87),
João Moutinho (Vitinha
90+1), Otávio (William Carvalho 76); Ronaldo, Diogo
Jota (Rafael Leão 76), Bernardo Silva ( João Félix 87).
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DISTRITAL juniores
DIVISÃO DE HONRA

DISTRITAL séniores
DIVISÃO DE HONRA
resultados - 23.ª jornada
Moita do Boi - Alegre Unido			
Alcobaça - União da Serra				
‘Os Nazarenos’ - Alvaiázere			
Vieirense - Guiense					
Bombarralense - Portomosense
Mirense - Marinhense ‘B’				
Alqueidão da Serra - Marrazes		
Meirinhas - Sp. Pombal				
			 J V
1 União da Serra23 18
2 Portomosense 23 17
3 Sp. Pombal 22 16
4 Bombarralense21 13
5 Alqueidão Serra22 12
6 Alcobaça
23 11
7 Vieirense
23 10
8 ‘Os Nazarenos’ 22 10
9 Marrazes
23 10
10 Mirense
23 9
11 Marinhense ‘B’23 7
12 Guiense
23 7
13 Alvaiázere 22 5
14 Alegre Unido 23 5
15 Meirinhas 22 4
16 Moita do Boi 22 1

E
2
3
2
4
4
5
6
4
1
3
7
1
4
3
1
0

D
3
3
4
4
6
7
7
8
12
11
9
15
13
15
17
21

M/S
63-25
59-15
50-15
36-22
57-27
41-26
32-29
34-34
42-40
30-33
30-32
24-65
26-39
19-44
20-50
12-79

0-1
0-1
2-1
1-0
3-2
2-2
5-1
0-2
P
56
54
50
43
40
38
36
34
31
30
28
22
19
18
13
3

24.ª jornada - 10 Abril
Marinhense ‘B’ - Vieirense
Guiense - Meirinhas
Alvaiázere - Moita do Boi
Marrazes - Mirense
Sp. Pombal - Alcobaça
Alqueidão da Serra - Bombarralense
União da Serra - ‘Os Nazarenos’
Alegre Unido - Portomosense
25.ª jornada - 24 Abril
Portomosense - Alvaiázere
Moita do Boi - União da Serra
Alcobaça - Guiense
‘Os Nazarenos’ - Sp. Pombal
Vieirense - Marrazes
Bombarralense - Alegre Unido
Mirense - Alqueidão da Serra
Meirinhas - Marinhense ‘B’

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

J
5
5
5
5
5
5

V
3
2
1
2
0
0

E
2
2
4
1
3
2

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

3-3
2-0
2-0
P
11
8
7
7
3
2

6.ª jornada - 10 Abril
Matamourisq. - Motor Clube (9/4-20.30h)
Figueiró dos Vinhos - Avelarense
Pelariga - Ilha
7.ª jornada - 24 Abril
Avelarense - Pelariga (23/4-20.30h)
Ilha - Matamourisquense
Motor Clube - Figueiró dos Vinhos

DISTRITAL I divisão
GRUPO ‘B’ - ZONA NORTE
resultados - 5.ª jornada
Santo Amaro - Carnide				
Chão de Couce - Caseirinhos			
Arcuda - Bidoeirense					
Pedroguense - Almagreira			
			 J
1 Santo Amaro 5
2 Chão de Couce 5
3 Almagreira
5
4 Caseirinhos
5
5 Pedroguense 5
6 Carnide
5
7 Arcuda
5
8 Bidoeirense 5

V
4
4
2
2
2
1
0
0

E
0
0
2
1
1
2
2
2

D
1
1
1
2
2
2
3
3

7.ª jornada - 24 Abril
Santo Amaro - Arcuda
Chão de Couce - Almagreira
Pedroguense - Bidoeirense
Caseirinhos - Carnide

DISTRITAL SÉNIORES
taça - MEIAS finaIS
15 ABRIL
Portomosense - Santo Amaro
Sp. Pombal - Marrazes
PUB

3-1
3-0
0-0
0-0

M/S
P
13-8 12
14-7 12
7-5
8
11-10 7
7-8
7
5-6
5
4-11 2
5-11 2

6.ª jornada - 10 Abril
Almagreira - Caseirinhos
Arcuda - Chão de Couce
Bidoeirense - Santo Amaro
Carnide - Pedroguense

			 J
1 Peniche
21
2 Marrazes
20
3 Alcobaça
20
4 Batalha
21
5 Lisboa Marinha20
6 Vieirense
20
7 Pelariga
21
8 ‘Os Nazarenos’ 21
9 Avelarense
20
10 Beneditense 19
11 GRAP/Pousos20
12 União Serra 20
13 Ilha
20
14 Guiense
21

V
17
16
15
11
9
10
8
5
5
5
3
3
3
3

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

D
3
3
2
4
5
7
8
8
11
10
11
12
13
16

2-7
0-0
1-1
2-1
adiado
0-3
2-0

M/S
77-21
97-14
75-23
54-23
26-26
46-41
34-40
25-40
26-45
23-41
26-43
25-55
22-73
25-96

P
52
49
48
39
33
33
29
23
19
19
15
14
13
11

NACIONAL II DIVISÃO
JUNIORES SÉRIE ‘C’

RESULTADOS - 21.ª jornada
‘Os Nazarenos’ - União da Serra		
Beneditense - Avelarense				
Marrazes - Sp. Pombal 				
Vieirense - Batalha					
Alcobaça - C.C Ansião					
GRAP/Pousos - União Leiria ‘B’		
Caldas S.C ‘B’ - Marinhense			
			 J
1 Marinhense 20
2 Sp. Pombal 21
3 Marrazes
19
4 União Leiria ‘B’ 20
5 Vieirense
20
6 Batalha
21
7 Caldas S.C ‘B’ 21
8 Beneditense 19
9 Alcobaça
20
10 Nazarenos 19
11 União Serra 21
12 GRAP/Pousos20
13 Avelarense
19
14 C.C Ansião 18

V
17
16
15
14
13
11
10
7
7
5
4
2
1
1

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

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

D M/S
2 102-18
4 70-23
4 61-14
3 55-18
5 75-32
8 55-41
7 57-34
7 30-34
11 25-47
12 23-57
14 42-77
14 26-56
16 10-89
16 19-110

P
52
49
45
45
41
35
34
26
23
17
15
10
5
4

22.ª jornada - 23 Abril
Beneditense - Avelarense
Alcobaça - Lisboa e Marinha
‘Os Nazarenos’ - Guiense
Vieirense - Peniche
Marrazes - Ilha
União da Serra - Batalha
GRAP/Pousos - Pelariga

22.ª jornada - 23 Abril
Avelarense - União da Serra
Marinhense - Alcobaça
Caldas S.C ‘B’ - ‘Os Nazarenos’
C.C Ansião - GRAP/Pousos
Sp. Pombal - Vieirense
União Leiria ‘B’ - Marrazes
Batalha - Beneditense

23.ª jornada - 30 Abril
GRAP/Pousos - Guiense
Ilha - Vieirense
Pelariga - Marrazes
Peniche - Beneditense
Lisboa e Marinha - ‘Os Nazarenos’
Batalha - Alcobaça
Avelarense - União da Serra

23.ª jornada - 30 Abril
Alcobaça - Caldas S.C ‘B’
‘Os Nazarenos’ - Avelarense
Beneditense - Sp. Pombal
Vieirense - União Leiria ‘B’
Marrazes - C.C Ansião
União da Serra - Batalha
GRAP/Pousos - Marinhense

DISTRITAL juNIORES
I DIVISÃO - II FASE

resultados - 1.ª jornada
Costifoot - Ilha					
2-0
Pelariga - Marrazes			
adiado 9/4

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

J
5
5
5
5
5
5

V
5
4
2
1
1
0

E
0
0
1
2
1
0

4-0
0-4
1-2

D M/S
0 10-0
1 7-4
2 6-3
2 3-8
3 4-5
5 1-11

P
15
12
7
5
4
0

6.ª jornada - 23 Abril
Meirinhas - Atouguiense
AE Óbidos - Boavista
C.C Ansião - Motor Clube

RESULTADOS - 4.ª jornada
Ilha/Sub’21 - CCMI					
Santo Amaro - ARECO/Coto
Turquel - Alvaiázere					
Caseirinhos - Pedroguense			
V
2
2
2
2
1
1
1
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

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

P
3
0
0
0

2.ª jornada - 23/04
Marrazes ‘B’ - Costifoot
Ilha - Pelariga
3.ª jornada - 30/04
Pelariga - Costifoot
Marrazes ‘B’ - Ilha

			
1 Meirinhas ‘B’
2 Arcuda
3 Pedroguense
4 Caseirinhos
5 Fig. Vinhos
0-2
adiado
1-2
2-1

D M/S
1 4-3
1 8-5
0 5-1
1 7-6
1 4-5
3 5-8
3 6-9
1 0-2

5.ª jornada - 23 Abril
Alvaiázere - Caseirinhos
Pedroguense - Ilha/Sub’21
ARECO/Coto - Turquel
CCMI - Santo Amaro
6.ª jornada - 30 Abril
Alvaiázere - Pedroguense
Santo Amaro - Ilha/Sub’21
Turquel - CCMI
Caseirinhos - ARECO/Coto

DISTRITAL juniores
taça - iI eliminatória
9 ABRIL
Marrazes - Atouguiense
‘Os Nazarenos’ - União da Serra
Peniche - Alcobaça
C.C Ansião - Meirinhas (20.30h)

P
6
6
6
6
3
3
3
0

J
1
1
0
0
0

V
0
0
0
0
0

E
1
1
0
0
0

2-2
adiado

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

P
1
1
0
0
0

2.ª jornada - 9 Abril
Caseirinhos - Arcuda
Meirinhas ‘B’ - Figueiró dos Vinhos
Folga - Pedroguense

I DIVISÃO - G. ‘B’ - S.B
resultados - 1.ª jornada
Meirinhas ‘A’ - Ilha ‘B’					
Happyball - Vieirense ‘B’				
J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

V
6
6
3
3
4
0
1
1

E
0
0
1
2
0
3
1
1

D
1
1
3
2
3
4
5
5

M/S
24-6
19-11
20-14
16-13
13-12
7-15
7-23
6-18

P
57
48
48
36
26
18
8
8

8.ª jornada - 9 Abril
Marinhense - Sertanense
Gouveia - Sp. Pombal
Beira Mar - Gafanha
Eirense - Tourizense
9.ª jornada - 16 Abril
Gafanha - Eirense
Tourizense - Marinhense
Sertanense - Gouveia
Sp. Pombal - Beira Mar

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

2.ª jornada - 23 Abril
Ilha ‘B’ - Happyball
Vieirense ‘B’ - Meirinhas ‘A’
3.ª jornada - 30 Abril
Ilha ‘B’ - Vieirense ‘B’
Meirinhas ‘A’ - Happyball

DISTRITAL juvenis
taça - II eliminatória
9 ABRIL
Batalha - Marinhense
CCMI - GRAP/Pousos
Marrazes - Alcobaça
Sp. Pombal - Beneditense (19.30h)

DISTRITAL iniciados
DIVISÃO DE HONRA
resultados - 20.ª jornada
Batalha ‘A’ - C.C Ansião					
Avelarense - União Leiria ‘B’			
AE Óbidos - Marrazes					
CCMI - Meirinhas					
Caldas S.C ‘B’ - GRAP/Pousos			
Alvaiázere - Vieirense					
Sp. Pombal - Alcobaça				
			 J
1 CCMI
20
2 Alvaiázere
20
3 U. Leiria ‘B’
20
4 Batalha
20
5 Caldas S.C ‘B’ 20
6 Avelarense
20
7 Sp. Pombal 20
8 Alcobaça
19
9 Marrazes ‘B’ 20
10 GRAP/Pousos20
11 Meirinhas 19
12 Vieirense
20
13 C.C Ansião 20
14 AE Óbidos 20

V
19
15
14
12
11
9
8
5
7
6
6
5
2
0

E
1
2
4
4
2
3
2
9
2
4
3
1
3
0

D
0
3
2
4
7
8
10
5
11
10
10
14
15
20

M/S
122-9
67-19
64-24
56-25
56-24
32-31
34-34
40-26
29-42
33-46
34-50
26-61
18-77
5-148

7-0
2-4
0-6
4-2
4-0
2-0
1-0
P
58
47
46
40
35
30
26
24
23
22
21
16
9
0

21.ª jornada - 10 Abril
C.C Ansião - Sp. Pombal
Alcobaça - Caldas S.C ‘B’
Vieirense - Avelarense
Marrazes ‘B’ - Batalha
União Leiria ‘B’ - CCMI
Meirinhas - AE Óbidos
GRAP/Pousos - Alvaiázere

6-0
2-1
P
3
3
0
0

RESULTADOS - 3.ª jornada
Figueiró dos Vinhos - Caseirinhos
Arcuda - Avelarense ‘B’					
Ilha - Academia Happyball			
AD Pedro Roma ‘B’ - Alvaiázere ‘B’

DISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - fase final
resultados - 3.ª jornada
AD Pedro Roma - CCMI ‘B’				
Costifoot - Guiense					
Pedroguense - União da Serra		
			 J V
1 AD Pedro Roma3 3
2 Guiense
3 3
3 União Serra
3 2
4 Costifoot
3 0
5 CCMI ‘B’
3 0
6 Pedroguense 3 0

E
0
0
0
1
1
0

ção no campeonato nacional da segunda divisão, com
um triunfo meritório por 32, na Marinha Grande. O treinador Vítor Duarte utilizou
neste desafio, Rodrigo Lima
na baliza, Daniel Savchuk,
Hugo Batalha, Diogo Silva,
Alvarez, Mica, Afonso Lopes substiuído por Jugurtha
Imakhlaf aos 33 minutos, Pedro Simões saiu ao intervalo para entrar Garay, Tiago
Gomes saía aos 45 minutos
e entrava Lokman Oufkir, Alcantara saía aos 80 minutos
para entrar Fabricio e André Pascoal. Não foram utilizados, Alexandre Duarte e
João Lourenço.
O Marinhense entrou
mais forte no encontro, e aos
33 minutos já vencia por 2-0.
Uma tendência que começou a ser contrariada com
um grande golo de Francisco Alcântara de livre direcDISTRITAL INICIADOS
I DIVISÃO - GRUPO ‘B’

22.ª jornada - 24 Abril
Caldas S.C ‘B’ - C.C Ansião
Alvaiázere - Alcobaça
Sp. Pombal - Marrazes ‘B’
GRAP/Pousos - Vieirense
AE Óbidos - União Leiria ‘B’
Batalha - Meirinhas
CCMI - Avelarense

3.ª jornada - 23 Abril
Figueiró dos Vinhos - Caseirinhos
Arcuda - Pedroguense
Folga - Meirinhas ‘B’

			
1 Meirinhas ‘A’
2 Happyball
3 Vieirense ‘B’
4 Ilha ‘B’

J
7
7
7
7
7
7
7
7

Os juniores do Pombal garantiram a sete jornadas do
final da prova, a manuten-

resultados - 1.ª jornada
Arcuda - Meirinhas ‘B’					
Pedroguense - Caseirinhos		
Folgou - Figueiró dos Vinhos

DISTRITAL juNIORES
I DIVISÃO - grupo ‘b’

J
3
3
2
3
2
4
4
1

J
1
1
0
0

			
1 Beira Mar
2 Sp. Pombal
3 Marinhense
4 Gouveia
5 Sertanense
6 Gafanha
7 Tourizense
8 Eirense

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

Pombal garante manutenção
no campeonato nacional

DISTRITAL juvenis
I DIVISÃO - G. ‘B’ - S.A

7.ª jornada - 30 Abril
Atouguiense - C.C Ansião
Boavista - Meirinhas
Motor Clube - AE Óbidos

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

			
1 Costifoot
2 Ilha
3 Pelariga
4 Marrazes

RESULTADOS - 7.ª jornada
Beira Mar - Gouveia					
Gafanha - Tourizense					
Marinhense - Sp. Pombal			
Eirense - Sertanense					

Juniores do Pombal vencem na Marinha Grande

DISTRITAL juvenis
I DIVISÃO - f. final - S. ‘A’

RESULTADOS - 5.ª jornada
Boavista - Atouguiense				
AE Óbidos - C.C Ansião				
Meirinhas - Motor Clube				

DISTRITAL I divisão
fase final - série ‘a’
resultados - 5.ª jornada
Fig. Vinhos - Matamourisquense
Avelarense - Ilha					
Pelariga - Motor clube					

RESULTADOS - 21.ª jornada
Guiense - Alcobaça					
Pelariga - ‘Os Nazarenos’			
Avelarense - Vieirense					
Peniche - Marrazes					
União Serra - Beneditense		
Ilha - GRAP/Pousos					
Batalha - Lisboa e Marinha			

DISTRITAL juvenis
DIVISÃO DE HONRA

D
0
0
1
2
2
3

4.ª jornada - 10 Abril
Guiense - AD Pedro Roma
CCMI ‘B’ - União da Serra
Costifoot - Pedroguense
5.ª jornada - 24 Abril
União da Serra - Guiense
Pedroguense - CCMI ‘B’
AD Pedro Roma ‘A’ - Costifoot

M/S
22-0
8-4
5-7
5-7
1-11
0-12

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

			 J V
1 AD Pedro Roma3 3
2 Caseirinhos
3 3
3 Arcuda
3 2
4 Happyball
3 1
5 Ilha
3 1
6 Alvaiázere ‘B’ 3 1
7 Fig. Vinhos
3 0
8 Avelarense ‘B’ 3 0

E
0
0
0
1
1
0
0
0

D
0
0
1
1
1
2
3
3

0-1
2-0
1-1
13-2

M/S
28-2
6-2
7-2
2-8
3-4
3-14
0-6
0-11

4.ª jornada - 10 Abril
Avelarense ‘B’ - Caseirinhos
Alvaiázere ‘B’ - Ilha
AD Pedro Roma ‘B’ - Figueiró dos Vinhos
Happyball - Arcuda
5.ª jornada - 24 Abril
Figueiró dos Vinhos - Avelarense ‘B’
Arcuda - Alvaiázere ‘B’
Ilha - AD Pedro Roma ‘B’
Caseirinhos - Happyball

DISTRITAL INICIADOS
taça - MEIAS FINAIS
16 ABRIL
S.L Marinha - AD Pedro Roma
Batalha - CCMI

P
9
9
6
4
4
3
0
0

to, a poucos instantes do final da primeira parte. No recomeço, o Pombal com novidades no onze, seria mais
consistente e logo no início,
Lokman, uma das novidades na segunda parte, cruzava para Alvarez assinar
um grande golo. O Pombal
desperdiçava mais algumas
oportunidades para passar
para a frente do marcador,
com o Marinhense a conseguir também, estar perto
da vitória. Nos últimos instantes do desafio, o médio
francês, Jugurtha, após um
canto, asssina um grande golo, num remate de primeira
à entrada da área, dando o
triunfo ao Pombal.
DISTRITAL INFANTIS
II FASE - SUB’13 - SÉRIE ‘A’

RESULTADOS - 10.ª (ÚLTIMA) jornada
União Leiria - CCMI					
0-3
Carnide - Arcuda					
3-2
Santo Amaro - AD Pedro Roma		
1-7
			 J
1 Pedro Roma 10
2 União Leiria 10
3 CCMI
10
4 Carnide
10
5 Arcuda
10
6 Santo Amaro 10

V
8
7
6
5
2
0

E
1
0
1
1
1
0

D
1
3
3
4
7
10

M/S
45-6
31-20
24-27
25-32
18-21
9-42

P
25
21
19
16
7
0

DISTRITAL INFANTIS sub’13
torneio complementar
RESULTADOS - 10.ª jornada
GRAP/Pousos - Almagreira			
Ilha - Bidoeirense					
Unidos - Red School					
Meirinhas - Figueiró dos Vinhos		
			 J
1 Meirinhas
10
2 Almagreira
10
3 Ilha
10
4 Red School
10
5 Unidos
10
6 GRAP/Pousos 10
7 Bidoeirense 10
8 Fig. Vinhos
10

V
9
8
6
6
5
3
2
0

E
0
0
1
0
1
0
0
0

D
1
2
3
4
4
7
8
10

11.ª jornada - 9 Abril
Figueiró dos Vinhos - Unidos
Ilha - Meirinhas
Bidoeirense - Almagreira
Red School - GRAP/Pousos
12.ª jornada - 23 Abril
Almagreira - Red School
Unidos - Ilha
Meirinhas - Bidoeirense
GRAP/Pousos - Bidoeirense

M/S
41-15
39-15
45-25
40-27
26-24
28-25
18-53
13-71

1-4
9-0
1-7
13-2
P
27
24
19
18
16
9
6
0
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Séniores garantem continuidade no campeonato nacional e femininas voltam a ganhar a Taça Distrital

Núcleo do Sporting Clube de Portugal de
Pombal com mais uma época de excelência
Mais uma temporada de
excelência para o Núcleo
do Sporting Clube de Portugal de Pombal, após uma
fase conturbada resultante
do Covid-19.
No plano masculino, os
séniores garantiram no
passado dia 26 de Março,
a manutenção no campeonato nacional da terceira
divisão, após vitória na última jornada, em casa da
Casa do Benfica da Golegã
por 6-3. Um encontro em
que a formação treinada
por Nuno Marques soube
gerir as emoções e ser mais
eficaz nos momentos decisivos. Para este desafio, jogaram de início pelo Pombal, João Neves, Denis Gonçalves, Vitor Teixeira, Fábio
Domingues e Rafael Gomes
que foi o guarda-redes. No
banco estiveram, Pedro
Portela, Hugo Silva, Marcelo Conceição, Alexandre
Amado, Hugo Neves, Paulo Bicho, Cristiano Neves e
Wellington Medeiro.
Ao intervalo, o Pombal
estava empatado a dois golos.
A equipa junior também
conseguiu o apuramento
para a Taça Nacional, após
o segundo lugar no distrital. Nos dois primeiros jogos realizados, a formação
treinada por Eduardo Men-

NACIONAL FUTSAL
III DIVISÃO - SÉRIE 6

RESULTADOS - 10.ª (ÚLTIMA) jornada
Gaeirense - Vilaverdense				
6-3
CB Golegã - Núcleo Sp. Pombal
3-6
MTBA - Ribeira Fárrio					
10-3
			 J
1 MTBA
10
2 N.Spt. Pombal10
3 Gaeirense
10
4 CB Golegã
10
5 Vilaverdense 10
6 Ribeira Farrio 10

V
9
6
6
4
2
1

E
0
1
0
1
1
1

D
1
3
4
5
7
8

M/S
52-30
34-29
36-29
40-42
33-44
23-44

P
27
19
18
13
7
4

NACIONAL FUTSAL
JUNIORES - SÉRIE e

RESULTADOS - 3.ª jornada
Núcleo Sp. Pombal - Sousel			
Folgou - Os Patos
			 J
1 Sousel
2
2 Os Patos
2
3 N.Spt. Pombal 2

V E D M/S
2 0 0 8-5
1 0 1 7-7
0 0 2 2-5

1-2
P
6
3
0

4.ª jornada - 10 Abril
Núcleo Sp. Pombal - Os Patos
Folgou - Sousel

DISTRITAL FUTSAL
feminino - GRUPO ‘B’
●●Equipa feminina que venceu a edição da Taça Distrital da presente temporada, após triunfo por 1-0, frente ao conjunto do Vidais

des ainda não conseguiu
somar qualquer ponto, tendo na última jornada perdido em casa por 1-2, frente
ao Sousel. Estiveram neste
jogo, Diego Amado, André
Rodrigues, Rodrigo Monteiro, Tiago Sousa e o guarda-redes, Tiago Marques de
início. Depois, João Brito,
Hugo Santos, Adauto Lopes,
Edgar Sousa, Rui Miranda,
Bernardo Serrada e Fran-

cisco Longo. Dia 10, voltam
a jogar em casa, com “Os
Patos” de Abrantes
FEMININAS
VENCEM
TAÇA DISTRITAL
No plano feminino, a colectividade voltou a vencer
uma Taça Distrital. Aconteceu no passado dia 30 de
Outubro, com a equipa a
vencer por 1-0, o Vidais. Um

encontro em que jogaram
Ana Carreira, Inês Baptista,
Carla Abreu, Nayara Nascimento e Jessica Coelho de
início. Depois, Filipa Batista, Inês Almeida, Margarida
Patusco, Andreia Roso, Ana
Gomes, Mariana Silva e Silvia Cacho. A equipa treinada por Pedro Silva marcou
o golo na primeira parte,
aos 17 minutos por Nayara
Nascimento, conseguindo

depois, guardar a vantagem
até ao apito final.
O grupo está agora a disputar a segunda fase do distrital, inseridas no grupo ‘B’.
Uma competição que reune
equipas da AF Coimbra. No
último encontro, o Núcleo
venceu no reduto do Vidais
por 3-0, conseguindo a segunda vitória em dois jogos
realizados. Dia 9, recebem o
D.Fuas de Porto de Mós.

PUB

Revisão
AMCONFRARIA +5 anos

99€
AutoMecânica da Confraria
Rua da Raposeira, nº180 - Confraria 2420-203 Colmeias - Leiria
geral@amconfraria.com | www.amconfraria.com | 244 722 350
Aplicável a viaturas com mais de 5 anos. Substituição óleo e filtro, check-up essencial. Inclui peças, mão de obra e taxas.
Não acumulável com outras campanhas. Válido até 30/06/2022.

RESULTADOS - 2.ª jornada
Serpinense - Ilha					
4-2
Vidais Futsal - Núcleo Sp. Pombal 0-3
D. Fuas - C.C Ansião					
5-0
Norte e Soure - Ribafria			
adiado
			 J
1 N. Spt. Pombal2
2 Ribafria
1
3 Vidais
2
4 Serpinense
2
5 Norte e Soure 1
6 Ilha
2
7 D. Fuas
1
8 C.C Ansião
1

V
2
1
1
1
0
0
0
0

E
0
0
0
0
1
1
0
0

D M/S
0 7-0
0 5-2
1 5-4
1 4-6
0 6-6
1 8-10
1 2-5
1 1-5

3.ª jornada - 9 Abril
C.C Ansião - Ribafria
Núcleo Sp. Pombal - D. Fuas
Ilha - Vidais
Norte e Soure - Serpinense

P
6
3
3
3
1
1
0
0
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TERTÚLIA BERÇO DA TAUROMAQUIA DE ABIUL - CONVOCATÓRIA

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

1

15/03/22

BIQUEIRAS
Mata Mourisca - Pombal
15:22

Mário António Mota Gonçalves, Presidente da Assembleia Geral Da Tertúlia Berço da Tauromaquia de Abiul, convoca
por este meio todos os associados para a reunião de Assembleia Geral, que terá lugar no próximo dia 3004-2022, na sua sede no Largo da Praça Velha nº4 em Abiul, pelas 17h30m, com a seguinte ordem de trabalhos:
1º Leitura discussão e votação da Ata da Assembleia Geral realizada em 15-05-2021;
2º Leitura do parecer do Conselho Fiscal respeitante às contas de 2021;
3º Apresentação, discussão e votação das contas de 2021;
4º Apresentação e discussão de outros assuntos de interesse para a Associação.
Se à hora marcada não estiver presente o número suficiente de associados, a reunião terá início 1 hora mais
tarde (18h30m), qualquer que seja o número de associados presente.
Abiul, 21 de Março de 2022

O Presidente da Assembleia Geral, (Mário António Mota Gonçalves)

GRANDE NOITE DE FADO
“PRIMAVERA”

29 DE ABRIL 2022 - 20 HORAS
RESTAURANTE LIKE-EVENTUS
GRANJA – POMBAL
ORGANIZAÇÃO DO GRUPO SOL E FADOS
Guitarra Portuguesa
SILVIO GIRÃO

RUTE XAVIER

CESÁRIO RAMA

Viola da Fado
CESÁRIO RAMA

CASTELA PARREIRA

SUSANA APOSTOLO

29 de Abril - 20 Horas
Granja - Pombal
PREÇO POR PESSOA: 18 FADOS - JANTAR (buffet) incluído

C

CONTACTOS PARA RESERVA:

M

Y

930 458 202; 964 874 199; 963 167 285; 236 212 155

CM

MY

PREÇO POR PESSOA: 18 fados - Jantar (buffet) incluido
Contactos para Reserva
930 458 202; 964 874 199; 963 167 285; 236 212 155

CY

CMY

K

Cartório notarial pombal
a cargo da notário Gustavo Pessoa Pinto

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 18/03/2022, exarada a folhas 116, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 50, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram
como outorgantes: Fernando da Conceição Lopes, NIF 207.249.539, e
mulher Fernanda Mendes da Silva Lopes, NIF 215.945.573, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, naturais, respectivamente, das freguesias de Vermoil e São Simão de Litém, ambas concelho de Pombal, com
residência habitual na Rua da Esperança, nº 16, lugar de Palhaça, Vermoil,
Pombal, declarou com exclusão de outrém, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, terra de semeadura, com a área de 1360 m2, sito
em Mata de Santo António, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, a
confrontar do norte com Manuel Pereira, do sul com Manuel Lopes Novo,
nascente com Manuel Lopes Pisco e do poente com vala de esgoto, inscrito na matriz sob o artigo 404, não descrito na Conservatória do Registo
Predial de Pombal; Que o referido prédio veio à posse deles justificantes, já
casados, por doação meramente verbal feita por volta do ano de 1974, pelos pais e sogros, Manuel Lopes, que também usou e foi conhecido Manuel
Lopes Novo, e mulher com Rosária da Conceição, residentes que foram no
lugar de Casal Lucas, Vermoil, Pombal; Que após a referida doação verbal,
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 ele 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 47 anos, se deve reputar de pública, pacífica
e contínua. Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram
o mencionado prédio para seu património, por usucapião, que invocam,
por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está
conforme.
Pombal, 18 de Março de 2022
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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POMBAL

T3

140 000 €
Moradia de rés-do-chão com
quintal, localizada a cerca de 5 km
de Pombal, em aldeia calma,
Carregueiros.
www.remax.pt/122591074-463

ABIUL

50 000 €
Moradia T2 a necessitar de obras
de restauro, com algumas
condições de habitabilidade.
Localizada em Loureira, Abiul.
www.remax.pt/122591131-11

POMBAL

T2

189 000 €
De arquitetura e design
contemporâneo, apartamento novo
em condomínio fechado. Com
localização priviligiada.
www.remax.pt/122591129-41

MIRA

T5

250 000 €
Moradia muito bem situada perto da
praia e do centro de Mira. Moradia
de r/c e 1º andar com anexos
destinados a habitação.
www.remax.pt/122591133-24

ALMAGREIRA

COLMEIAS E MEMÓRIA

T2

73 000 €
Moradia pronta a habitar em bom
estado, com rés-do-chão amplo e o
primeiro andar composto por 2
quartos, sala, cozinha, WC.
www.remax.pt/122591135-29

WWW.FACEBOOK.COM/MARQUESREMAX

T6

155 000 €
Imóvel composto por duas
moradias geminadas, susceptível
de utilização independente.
Terreno com 1550m2.
www.remax.pt/122591077-262

ALMAGREIRA

250 000 €
Moradia T3, constituída de cave e r/c,
situada a 6km de Pombal, a 2km da
entrada da auto-estrada A/1 e do
IC/8.
www.remax.pt/122591124-62

ALMAGREIRA

125 000 €
Armazém industrial com 840m²
inserido num terreno com 6.000m².
Dividido por uma área de receção e
uma área de produção ou stockes.
www.remax.pt/122591072-215

TAVAREDE

SANTIAGO DE LITÉM

T3
190 000 €
excelente moradia em madeira com
cave ampla em alvenaria com portão
automático. Inserida em propriedade
murada em lote de 1300m2.
www.remax.pt/122591052-269

T3

122 000 €
Apartamento T3 em Figueira da
Foz com excelente localização, a
poucos minutos das praias e
centros comerciais.
www.remax.pt/122591004-684

MAIS IMÓVEIS EM WWW.REMAX.PT/MARQUES
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Quarto com
WC privativo, internet,
todo mobilado, centro da
cidade.
Cont.:964 003 023

Admite-se
colaboradora, com
conhecimentos de costura,
para empresa nas Meirinhas.
Cont.: 236 948 720

Creche e Jardim
de Infância
“O Sobreirinho”

VENDE-SE apartamentos T2
bem localizados no centro
da cidade. Marcar visita pelo
número 914957687

Empresa de Obras
Públicas admite colaboradores para diversas funções:
Motorista
– Operador/Manobrador
– Pedreiros
– Serventes
– Mecânico
Aos interessados é favor entrar em contacto através
do 236 215 548 ou envio
de curriculum para
natalia@jrsf.pt

Educador(a), em Contrato a
Termo por substituição (ausência de educadora por baixa
e licença de maternidade),
para e creche da Instituição
Data de início: 01.03.2022
Prazo previsível – 6 a 7 meses.

Centro Social
Paroquial de
Almagreira encontra-se
a recrutar Ajudante de Acção
Directa.
As inscrições devem ser
feitas para o e-mail centro.
almagreira@sapo.pt, através
do telefone 236 200 390, ou
presencialmente.

As inscrições deverão ser
apresentadas no local, nos dias
úteis, das 09:30 às 12:30 e das
15:30 às 17:30, ou via email:
osobreirinho@sapo.pt
Telefone/Fax: 236 211 130

VENDE-SE moradia em
Outeiro do Louriçal pronta
a habitar. Marcar visita pelo
número 914957687
ARRENDA-SE espaço comercial c/ 375m2, excelente
parque de estacionamento,
localizado junto ao Minipreço
na Marinha da Guia.
Cont: 966 152 154
ARRENDA-SE loja no rés-dochão do Pombal Shopping,
bem localizada, com 20m2.
Preço acessível.
Cont.: 969 305 417
ARRENDA-SE casa (T2)
na aldeia do Vale, mobilada,
como nova.
Cont.: 965 246 363

Precisa-se
colaborador/a para
a área de balcão, no ramo
das tintas/construção civil e
acessórios de pintura.
Cont.: 912 589 801
ADMITE-SE Empregada
doméstica interna para
vivenda localizada no centro
da cidade de Pombal.
Cont.: 966 217 067

CARINA SANTOS
911 524 965

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

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

admite

Pretende-se:
Habilitações Mínimas- licenciatura na área de Educação de
Infância.
Preferência com alguma experiência anterior. (a falta não é
eliminatório)

VENDE-SE
Vinho do lavrador a 8€ / 5L
- Feno enfardado a 4€ / fardo
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 25€/ 5L
Cont: 965 510 507
Aceito pessoa idosa,
mesmo acamada, em casa
particular.
Cont.: 964 896 247
TRESPASSA-SE loja de peças.
Cont.: 962 735 635

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

Cartório notarial de penela
a cargo da notáriA Cândida Marina Correia Sintra

------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 110 e seguintes do livro n.º 26 deste Cartório, os outorgantes:------ MARIA AUGUSTA FERREIRA DA FONSECA SIMÕES e marido
MANUEL MARIA SIMÕES, contribuintes com os NIFs 152.425.721 e
152.425.713, casados sob o regime de bens da comunhão de adquiridos,
naturais ela da freguesia e concelho de Soure, ele da freguesia da Redinha,
concelho de Pombal, residentes na Rua Lúcio da Silva, número 37, freguesia da Redinha, concelho de Pombal, declararam que, com exclusão de
outrem, são donos e legítimos possuidores do seguinte bem: ------------------------- Prédio rústico composto de terra de mato com oliveiras, com a
área de quatro mil novecentos e oitenta metros quadrados, situado em
Alto do Carrascal, da freguesia de Redinha, concelho de Pombal, a confrontar do norte com Herdeiros de José Canais, do sul com Baldio, do nascente
com Luís Clemente Cardoso e do poente com Augusto Rodrigues, inscrito
na respetiva matriz sob o artigo 7.575, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 260,40 €, e omisso na Conservatória do
Registo Predial de Pombal. ------------------------------------------------------------------------------- Que entraram na posse do identificado bem, já no estado de casados, por volta do ano mil novecentos e noventa e dois, por doação meramente verbal de Agripino de Sousa e mulher Maria da Nazaré Ribeiro, já
falecidos, casados na comunhão geral, residentes que foram na Redinha,
Pombal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar a referida doação por
título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua posse,
portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes vindo a possuir o
identificado bem em seu nome próprio, roçando mato, colhendo os frutos
e produtos, procedendo à sua limpeza, e avivando estremas, praticando
todos os actos materiais correspondentes ao exercício do direito de propriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem
oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriram o
respectivo direito de propriedade por usucapião, causa esta de adquirir
que, como é óbvio, não podem comprovar pelos meios extrajudiciais normais. ------ESTÁ CONFORME
Penela, 25 de Março de 2022
A Notária, (Cândida Marina Correia Sintra)
Pombal Jornal n.º 227 de 07 Abril de 2022

Cartório notarial pombal
a cargo da notário Gustavo Pessoa Pinto

Português,
honesto, emigrante,
de 76 anos, procura senhora
educada para relacionamento
sério, com possibilidade de
viver em Portugal e ou em
França.
Cont.: 924 480 475

Homem reformado,
sincero, deseja conhecer senhora (idade indiferente) para
amizade. Cont.: 916 968 111
Jovem, com vida
estável, procura senhora
para amizade.
Cont.: 916 845 197

C ON V Í V IO
ARREDORES DE
POMBAL, Indiana fogosa, meiga,
simpática, pele
macia, o. guloso
e profundo, min.,
bjinhos molhado, garganta
funda, um bom 69, tudo nas
calmas, sem pressa, nas melhores condições de higiene, lugar
discreto.Das 9h00 às 21h00.
Cont.: 910 203 511
Casal de meia-idade
procura jovem para
brincadeiras a três.
Cont.: 933 902 219

1ª VEZ,
MORENA
GOSTOSA, grel.
mamas 48, o.
natural divinal,
gostosa, min.,
atrás adoro,
beijoqueira, nas calmas.
Cont.: 916 123 601

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

CARTÓRIO NOTARIAL condeixa A CARGO DA NOTÁRIA PAULA
CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS
Certifico que por escritura de vinte e dois de outubro de dois mil e vinte
e um, no Cartório Notarial de Condeixa-a-Nova, sito na Rua Francisco de
Lemos, número um, a cargo da Notária Paula Cristina Rocha Teixeira de
Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas trinta e quatro do livro de notas Vinte
e Três – F, Victor Manuel de Jesus Ferreira, contribuinte número 123 505
682, divorciado, natural da freguesia de São Simão de Litém, concelho de
Pombal, residente na Praceta Quinta do Pastor, número 17, Marrazes, Leiria,
declarou que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrém, do seguinte imóvel, a que atribui o referido valor patrimonial: ------------------------------- Prédio rústico, sito no lugar de Barro, na freguesia de Santiago e
São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal,
composto de terra de cultura e árvore de fruto, com a área de quatrocentos e vinte metros quadrados, a confrontar do norte com caminho, sul
com José Costa, nascente com José Lopes e de poente com Manuel Costa,
inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 41.006, a que corresponde o artigo 18.582, da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor
patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €66,32,
que também lhe atribui, não descrito na Conservatória do Registo Predial
de Pombal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que o prédio veio à sua posse em data concreta que não sabe precisar,
já divorciado, por compra meramente verbal que dele ajustou fazer aos
ante possuidores, Jaulino dos Santos e mulher Florência de Jesus, residentes que foram no lugar de Barrigueira, Santiago de Litém, Pombal, por volta
do ano de mil novecentos e noventa. --------------------------------------------------------------- Dessa compra não ficou a dispor de título formal, após o que, de facto,
passou a possuir o prédio em nome próprio, há mais de vinte anos, como
seu exclusivo proprietário, recolhendo as suas utilidades, sem violência, à
vista e com conhecimento de toda a gente, sem contestação e sem interrupção, sendo por isso uma posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé,
que conduz à aquisição por usucapião, não lhe sendo possível provar o
seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais. -----------------Conferido. Está conforme. ---------------------------------------------------------------------------A Colaboradora da Notária:
Colete Maria Monteiro Ferreira, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 142/13
e com autorização de 21.08.2019 publicada em www.notarios.pt
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Cartório notarial pombal
a cargo da notário Gustavo Pessoa Pinto

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 25/03/2022, exarada a folhas 3, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 51, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceu em
representação da “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de
Litém”, com personalidade jurídica no foro canónico e civil, pessoa colectiva religiosa com o NIPC 503.182.478, com sede no Largo João Costa da
Fonseca, Santiago de Litém, freguesia – União das freguesias de Santiago
e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, o seu
respectivo Pároco, o qual declarou que a “Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Santiago de Litém” é dona e legítima possuidora de 1/6 parte
do prédio rústico, terra de mato com carvalho, sito em Catelaria, freguesia
– União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos
Doze, concelho de Pombal, inscrito na matriz, por alteração superveniente
à descrição, sob o artigo 40.526, que proveio do artigo 18.096 da freguesia
de Santiago de Litém (extinta), descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o nº 5110/Santiago de Litém, sem inscrição de aquisição da referida sexta parte; Que a aludida sexta parte veio à posse da “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de Litém”, por doação
meramente verbal, efectuada por volta do ano de 2001, por Manuel das
Neves Braz Coelho, divorciado, residente na Rua Dr. Pedro Gameiro, nº 10,
aludido lugar de Catelaria; Que após a referida doação, de facto, a “Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de Litém” passou a possuir o
aludido prédio na totalidade, limpando-o, cultivando-o, plantando árvores
e colhendo os frutos, posse que sempre foi exercida por ela de forma a
considerar 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 exercer um direito próprio sobre
coisa própria; Que esta posse assim exercida ao longo de mais de 20 anos,
se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor
título, a “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de Litém”
adquiriu a mencionada sexta parte para o seu património, por usucapião,
que o representante da justificante invoca, por não lhe ser possível provar
pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 25 de Março de 2022

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 23/03/2022, exarada a folhas 130, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 50, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram
como justificantes: Júlia de Jesus Ferreira, NIF 132.710.099, e marido Manuel
da Silva, NIF 132.710.072, casados sob o regime da comunhão geral, naturais
da dita freguesia de Vermoil, com residência habitual na Rua Casal d’Além,
número 99, Meirinhas, Pombal, declararam com exclusão de outrém, são
donos e legítimos possuidores de metade do prédio rústico, terreno de semeadura com oliveiras e tancha, sito em Fonticas, freguesia de Meirinhas,
concelho de Pombal, inscrito na matriz, por alteração superveniente à descrição, sob o artigo 1055, que proveio do artigo rústico 13.234, da freguesia
de Vermoil, deste concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Pombal sob o número nove mil novecentos e oitenta e três/Vermoil,
sem inscrição de aquisição da referida parte; Que a referida metade veio à
posse dos justificantes, por partilha meramente verbal efectuada por volta
dos anos de 1978 e 1979, por óbito de Inácia Maria e Manuel Ferreira, pais e
sogros dos justificantes, residentes que foram na Rua do Poço, lugar e freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal; Que, após a referida partilha, de
facto, os seus representados passaram a compossuir o aludido prédio em
nome próprio, limpando-o, cultivando-o e plantando árvores, composse
que sempre foi exercida por eles de forma a considerar como seu o direito à referida metade, 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 42 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua; e, Que da referida partilha verbal e dos
mencionados actos possessórios, não resultou qualquer fracionamento
proibido por lei. Assim, na falta de melhor título, os seus representados
Júlia de Jesus Ferreira e Manuel da Silva, adquiriram a mencionada metade,
para seu património, por usucapião, que aqui a primeira outorgante, na
sua qualidade, invoca, por não ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 23 de Março de 2022

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação
outorgada em 10/03/2022, exarada a folhas 51, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número 50, deste Cartório Notarial, sito na Avenida
Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceu como outorgante: Manuel Malho da Costa, NIF 120.919.460, solteiro,
maior, natural da freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de Pombal,
habitualmente residente na Rua de Santa Marta, nº 186, Ruge Água, Albergaria dos Doze, União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e
Albergaria dos Doze, Pombal, declarou com exclusão de outrém, é dono e
legítimo possuidor do prédio urbano, casa de habitação de rés do chão e
primeiro andar e logradouro, com a área total de 577 m2, sendo de superfície coberta 109,50 m2 e de superfície descoberta 467,50 m2, sito na Rua
de Santa Marta, lugar de Ruge-Água, freguesia – União das freguesias de
Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal,
a confrontar do norte com Belmira do Rosário Costa, do sul com Eugénia
da Conceição Malho, do nascente com estrada e do poente com Manuel
Costa Gameiro, inscrito na matriz, em nome do justificante, sob o artigo
5946, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que
o prédio atrás descrito foi construído pelo justificante, num terreno que
veio à posse dele, por doação meramente verbal, efectuada por volta do
ano de 1976, por seus pais Joaquim da Costa Neves e mulher Eugénia da
Conceição Malho, residentes na Rua de Santa Marta, lugar de Ruge Água,
Albergaria dos Doze, Pombal; Que após a referida doação, de facto, passou
a possuir o aludido terreno em nome próprio, onde construiu, a expensas
suas, o sobredito prédio urbano actualmente inscrito na matriz sob o artigo 5946, tendo nele fixado a sua habitação própria e permanente, fazendo
melhoramentos e reparações, posse que sempre foi exercida por ele de
forma a considerar 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 exercer um direito próprio
sobre coisa própria; e, Que esta posse assim exercida ao longo de mais de
45 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de
melhor título, ele justificante adquiriu o mencionado prédio para o seu património, por usucapião, que invoca, por não lhe ser possível provar pelos
meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 10 de Março de 2022
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Votos de uma Boa Páscoa
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!

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Maria Otília Magalhães
Cravo Ferreira Óscar

Manuel Luiz
Rodrigues

Atílio
Gonçalves

N: 06-10-1934 “87 anos”
F: 17-03-2022
Residente que foi
Pombal

N: 01-06-1935 “86 anos”
F: 19-03-2022
Residente que foi
Garriapa – Vila Cã

N: 22-04-1931 “90 anos”
F: 07-03-2022
Residente que foi
Tojeira – Vila Cã

Seu filho senhor Henrique Alberto Cravo Ferreira Óscar, Suas Noras, Seus Netos, Suas Bisnetas e Restantes
Familiares cumprem o doloroso dever de comunicar
desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

Seus filhos senhores Nelson de Jesus Luiz Rodrigues
Carvalho, Maria da Graça Rodrigues e Anabela de Jesus
Rodrigues, Sua Nora, Seus Genros, Seus Netos, Seus
Bisnetos e restantes familiares cumprem o doloroso
dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Seus filhos Ssenhores Fernando da Silva Gonçalves e
Mário da Silva Gonçalves, Sua Nora, Seus Netos, Seus
Bisnetos e restantes familiares cumprem o doloroso
dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Manuel dos Santos
Brito

Francisco de Jesus
Fernandes

Albina Mendes
Pereira

N: 25-02-1937 “85 anos”
F: 20-03-2022
Residente que foi
Vicentes

N: 26/08/1946 “75 anos”
F: 22-03-2022
Residente que foi
Granja

N: 10-07-1935 “86 anos”
F: 05/03/2022
Residente que foi
Vale da Cruz

Sua esposa senhora Júlia Gonçalves das Neves, Seus
Filhos Senhores Maria da Conceição Gonçalves Brito Lopes, Helena de Fátima Gonçalves Brito e Jorge
Manuel Gonçalves Brito, Seus Genros, Sua Nora, Seus
Netos, Seus Bisnetos e Restantes Familiares cumprem
o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO
Manuel da Silva
Gonçalves
N: 14-03-1934 “87 anos”
F: 03/03/2022
Residente que foi
Touril- Vila Cã

Sua esposa senhora Cremilde Rodrigues Junqueira,
Suas Filhas Senhoras Maria Albertina Rodrigues Gonçalves Martins e Maria do Rosário Rodrigues Gonçalves
Antunes, Seu Filho Senhor Arsénio Rodrigues Gonçalves, Seu genro, Seus Netos, Seus Bisnetos e restantes
Familiares cumprem o doloroso dever de comunicar
desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

Sua esposa senhora Maria Celeste de Jesus Ferraz Fernandes, Suas Filhas Senhoras Adélia Ferraz Fernandes e
Carla Teresa Ferraz Fernandes, Seu Filho Senhor Nelson
Filipe Ferraz Fernandes, Seus Genros, Sua Nora, Seus
Netos e Restantes Familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Suas filhas senhoras Maria da Luz Mendes dos Santos
Mota, Emília Mendes dos Santos Mota e Olinda Mendes dos Santos Mota, Seus Genros, Seus Netos, Seus
Bisnetos e Restantes Familiares cumprem o doloroso
dever de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO
Adélio José
Gaspar Pereira
N: 18/10/1977 “44 anos”
F: 27/02/2022
Residente que foi
Carnide

Sua esposa senhora Caroline Marie Silva Pinto, suas Filhas meninas Elena Gaspar e Délia Gaspar Pinto, Sua
Mãe Senhora Diosinda de Jesus Gaspar Pereira, Seu
Irmão, Sua Cunhada, Suas Sobrinhas e restantes Familiares cumprem o doloroso dever de comunicar desta
forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO
Isabel do
Sacramento
100 anos
F: 03/03/2022
Residente que foi
Carregueiro
Seus filhos senhores, Dorinda do Sacramento Filipe
Martins, Madalena do Sacramento Filipe, Arlindo do
Sacramento Filipe, Isaura do Sacramento Filipe e Lurdes
do Sacramento Filipe Cordeiro, Sua Nora, Seus Genros,
Seus Netos, Seus Bisnetos, Seus Trinetos e Restantes
Familiares cumprem o doloroso dever de comunicar
desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a
sua última homenagem por vias alternativas.

Tratou Os Serviços Funerários A. Pombalense
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AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Adriana Filipa
Silva Francisco

Maria Helena Gomes
Pereira de Carvalho

José de
Barros

31 anos
F: 31/04/2022
Natural Moitas Brancas - Ilha
Residente Ílhavo

N: 21/04/1940 “81 anos”
F: 17/03/2022
Residente que foi
na Guia

N: 07-11-1927
F: 10-01-2022
Amieira, Abiúl

Seus pais, Amílcar da Graça Francisco e Maria dos Prazeres Pedrosa da Silva Graça e restante 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.

O seu marido Horácio Soares Carvalho e o filho Henrique Jorge Pereira Carvalho vem por este meio agradecer a todas as pessoas que os apoiaram neste momento de grande dor, assim como a todas as pessoas que
assistiram ao funeral da sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Guiense

Sua Filha Maria Rosa Rodrigues e restantes Famíliares
agradecem 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.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro

Tratou A Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO
António Gonçalves
Marques
N: 03-11-1935
F: 08-03-2022
Pipa, Vila Cã
Sua Filha Maria Luísa Marques, Netas e restantes familiares agradecem 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.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro

AGRADECIMENTO
Joaquim
Mendes
N: 19-09-1931
F: 27-02-2022
Portela do Fojo, Abiúl
Seus Filhos Casimiro Mendes, Adelino Mendes, Noras,
Netos e restantes Familiares agradecem 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.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro

PARTICIPAÇÃO
DE FALECIMENTO
Gracinda Gameiro
Samora
106 anos

A família vem, por este meio, participar o falecimento
da sua querida tia, no passado dia 14 de Março, em Lisboa, cujas cinzas repousam em sepultura de família, no
cemitério de Pombal, desde o dia 21 de março. Agradece também todas as manifestações de pesar recebidas.
Tratou A Agência Funerária Central de Queijas

AGRADECIMENTO
António
Domingues Cravo
86 anos
F: 31/04/2022
Residente que foi
em Antões
Sua esposa Gracinda Luísa dos Santos, sua filha, Maria Eulália dos Santos Cravo e restante 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.

Tratou A Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO
Joaquim Martinho
Gonçalves
N: 23/04/1936 “85 anos”
F: 08/03/2022
Residente que foi em
Catela - Pombal
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.

Tratou A Agência Funerária Mota & Gaspar, Lda.

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
Maria Helena
Rodrigues
Cordeiro Carvalho
N: 01 de Agosto de 1962
F: 02 de Março de 2022
Redinha
Seu Marido, Sr. Manuel Cardoso Carvalho Cordeiro,
Seus Filhos, Sr. Filipe Manuel Rodrigues de Carvalho e
Sr.ª Sandra Cristina Rodrigues de Carvalho, Nora e Neta
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

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO
Eliséria da Conceição
Neves Gonçalves
N:29 de Junho de 1936
F: 21 de Março de 2022
Matosos – Pelariga

Seu Marido, Sr. Eduardo Gonçalves, seus Enteados,
Sr. Manuel das Neves Gonçalves e Sr.ª Ilda das Neves
Gonçalves 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 sua ente querida.

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Adélio Jorge
Mendes Pereira

Maria Gonçalves
Ferreira

N: 20 de Outubro de 1971
F: 16 de Março de 2022
Vermoil

N: 25 de Novembro de 1928
F: 21 de Março de 2022
Charneca - Pombal

Sua Esposa, Sr.ª Cláudia Maria Jerónimo Junqueira,
seus Filhos, sua Mãe, seus Irmãos e seus Sogros 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

Suas Filhas, Sr.ª Maria de Fátima Ferreira Gonçalves e
Sr.ª Etelvina Ferreira Gonçalves Nogueira, 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 da sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Maria da
Silva

Joaquim
Mendes

N: 05-07-1930
F: 05-01-2022
Castelo, Vila Cã

N: 10-05-1931
F: 27-01-2022
Ventoso, Abiúl

Seu Marido Manuel dos Santos Morgado, Filhos Manuel da Silva Morgado, Armando da Silva Morgado,
Noras, Netos, Bisnetos e Restantes Famíliares agradecem 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 A Agência Funerária Albino Pedro

Sua Esposa Sra. Maria dos Santos Silva, Filhos José Manuel da Silva Mendes, Paula Cristina da Silva Mendes
Januário, Nora, Genro, Netos e restantes Familiares
agradecem 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.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

AGRADECIMENTO
Lino da
Silva Luís
N: 18-06-1938
F: 23-03-2022
Natural de Serrã, Abiul
Residente que foi França
Seus Filhos Maria Elisa Ferreira da Silva, Carlos Alberto
Ferreira da Silva, Armindo Ferreira da Silva, Rogério
Ferreira da Silva, Noras, Genro, Netos e restantes Familiares agradecem 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.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Virgínia de Jesus
Mendes

Lucinda Ferreira
Simões

N: 07-09-1948
F: 31-01-2022
Loureira, Abiúl

N: 29-12-1934
F: 24-03-2022
Vale da Figueira, Abiúl

Seus Filhos Luís Filipe Mendes de Oliveira, Vitor Mendes
de Oliveira,Daniel Mendes de Oliveira, Noras, Netos e
restantes Familiares agradecem 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 A Agência Funerária Albino Pedro

Seus Filhos Jorge Manuel Nunes Simões, Odete Maria Gameiro Gonçalves, Manuel Irménio Simões, Noras,
Genro, Netos e restantes Familiares agradecem 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 A Agência Funerária Albino Pedro
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Revisão do projecto prevê eliminar intervenções para viabilizar empreitada

Custo da obra de interface de transportes
aumenta para “perto do dobro”
Carina Gonçalves
A requalificação da zona de
interface de transportes da cidade de Pombal está novamente em risco de ser concretizada. Apenas duas empresas
apresentaram proposta para
executar a empreitada, mas
por “quase o dobro do valor
base” do concurso público. A
solução passa por “deixar cair
algumas intervenções” previstas, como a requalificação do
edifício da rodoviária.
O prazo de entrega de propostas para executar a obra
de requalificação da zona de
PUB

interface de transportes da
cidade de Pombal, que terminou no passado dia 28 de
Março, “não recebeu propostas dentro do valor base definido”, informou o vereador
responsável pelas Obras Públicas e Particulares.
“Apareceram apenas duas
propostas”, cujo “valor praticamente dobrou” tendo em
conta o preço base do concurso, que era de 2,5 milhões de
euros (acrescido de IVA), afirmou Pedro Navega, assumindo que “foi com muito espanto” que verificou este aumento exponencial, até porque “o

procedimento concursal já
tinha em consideração uma
estimativa orçamental revista
em alta”, “atendendo à actual
conjectura”.
“As empresas não têm mesmo interesse em fazer a obra
e só vêm se for mesmo uma
mais-valia”, entende aquele responsável, frisando que
houve ainda “empresas que
sinalizaram apenas dizendo
que não tinham valor”.
Perante este cenário, Pedro Navega admite que “terá
de ser uma intervenção muito mais cirúrgica, até por causa dos prazos para submeter

os projectos e avançar com
a obra”, que será financiada
“no âmbito do PEDU [Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano], pelo que
terá de estar concluída até
meados de 2023”.
Posto isto, “estamos agora
a avaliar se fazemos uma intervenção só de arranjo urbanístico exterior, que permita
a ligação directa da central
rodoviária à estação ferroviária e uma eventual ligação
ao parque de estacionamento construído junto ao loteamento das Cegonhas”.
“Muito provavelmente as

intervenções no edifício [da
rodoviária] terão de cair”, admitiu o vereador.
Recorde-se que, em 2021,
o Município de Pombal abriu
um primeiro procedimento
para executar a primeira fase da requalificação da zona
de interface de transportes
da cidade, que foi extinto em
Agosto do ano passado por falta de propostas admitidas.
Entretanto, o projecto foi
reformulado para viabilizar a
obra, que foi colocada em causa, atendendo à crescente escalada de preços. A reestruturação do projecto permitiu re-

duzir o valor total da obra em
cerca de 1,5 milhões de euros,
baixando de perto de quatro
milhões de euros, para a uma
estimativa orçamental de 2,5
milhões de euros, que continua a ser inexequível.
Assim, depois de ter sido
eliminada do projecto a ponte para unir as duas zonas da
cidade, divididas pela linha
ferroviária do Norte, que serão ligadas pela passagem
subterrânea da estação de
comboios, um novo projecto
poderá também não contemplar a requalificação da Central Rodoviária.

