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Missão de espeleologia

Espeleólogo de Pombal vai 
estudar grutas timorenses

Orlando Cardoso

Sérgio Medeiros, elemen-
to do Grupo Protecção Sicó 
(GPS), vai integrar uma uma 
expedição espeleológica a 
Timor-Leste, que tem como 
principal objectivo “inventa-
riar, mapear e estudar o pa-
trimónio natural único das 
grutas timorenses”.

A expedição “Fatuk-Kuak 
hosi Timor Lorosa’e” é cons-
tituída por seis elementos re-
presentativos do GPS, do Nú-
cleo de Espeleologia da Uni-
versidade de Aveiro (NEUA), 
do Centro de Estudos e Acti-
vidades Especiais da Liga pa-
ra a Protecção da Natureza 
(CEAE-LPN), e do Centro de 
Investigação e Exploração 
Subterrânea (CIES). 

De acordo com a organiza-
ção daquele projecto, a expe-
dição tem início no próximo 
domingo, 4 de Setembro, e 
uma duração de 29 dias, con-
tando com o apoio de várias 
instituições e entidades, en-
tre elas a Câmara Municipal 
de Pombal. 

A intenção passa por “in-
ventariar e cadastrar as cavi-
dades e nascentes cársicas de 
Timor-Leste”, com especial 
ênfase nos distritos de Bau-
cau, Lautém e Viqueque. As-
sim como, efectuar levanta-
mentos topográficos das ca-

Montras e varandas poéticas

Música e dança dão vida 
a montras da zona histórica

Músicos e bailarinos vão, 
no sábado, 3 de Setembro, dar 
vida e cor, através da poesia, 
às montras das lojas da zona 
histórica e às varandas junto 
ao Teatro-Cine. Trata-se do 

evento “Montras Poéticas”, 
um projecto artístico “onde a 
música, a dança e a poesia se 
aliam para dar vida aos espa-
ços comerciais e às varandas 
das habitações da Praça Ma-

nuel Henriques Júnior”, refe-
re a autarquia.

Segundo a vereadora da 
Cultura da Câmara Munici-
pal, trata-se de uma iniciativa 
que pretende, essencialmen-

O Grupo Protecção Sicó integra a equipa multidisciplinar portuguesa que se propõe a 
inventariar, mapear e estudar o património natural único das grutas timorenses
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“Sintonia em 
Artes” traz 
dança ao 
Teatro-Cine
A Fabrikarts – Esco-
la de Dança e Artes 
Integradas promove 
entre os dias 5 e 9 de 
Setembro o I Estágio 
Internacional de Dança 
de Pombal. As aulas 
serão dinamizadas pe-
los professores Álvaro 
Ribeiro, Claudine Gar-
cia, ambos do Brasil, 
e por António Silva. O 
culminar deste estágio 
acontece no dia 10, sá-
bado, com a realização 
de um espectáculo, no 
Teatro-Cine de Pombal, 
às 21h30.

 ● BREVES

Abertas as inscrições 
para a Universidade Sénior

Decorrem, entre os dias 5 e 19 de Setembro, as 
inscrições para a Universidade Sénior de Pombal, 
para o ano lectivo 2016/2017. Os interessados devem 
dirigir-se às antigas instalações da Associação de 
Pensionistas, Reformados e Aposentados de Pombal 
(APRAP), na Rua 1º de Maio, nº25, junto às consul-
tas externas do hospital, das 14h00 às 17h00. Para 
este ano lectivo, estão disponíveis as disciplinas de 
Inglês; Dança; Espiritualidade: Reflexões e Expansões; 
Francês; Geografia, Turismo e Património; Ginástica; 
História; História da Arte; Informática; Artes Decora-
tivas; Instrumentos Musicais; Pintura; Saúde; Teatro; 
trabalhos Oficinais; Tuna e Yoga. A maioria das aulas 
decorre na Escola Secundária de Pombal, no entanto, 
as novas instalações da APRAP serão utilizadas para 
tempos livres e momentos de convívio, bem como 
para algumas aulas, como Yoga, Artes Decorativas, 
Pintura e Teatro. “Pretende-se que a Universida-
de Sénior de Pombal seja uma referência junto da 
população sénior, contribuindo para um processo de 
optimização de oportunidades para a saúde, bem
-estar e participação activa na sociedade, contribuin-
do também para o aumento da qualidade de vida 
do sénior, no processo de envelhecimento”, refere a 
direcção da instituição.
Para mais informações estão também disponíveis os 
telefones 236 218 042 ou 
236 031 102, ou os emails aprapombal@gmail.com 
|universidadeseniordepombal@gmail.com.

Passeio 
da Memória 
por uma 
boa causa
A Delegação Centro da 
Alzheimer Portugal as-
socia-se, uma vez mais, 
ao Passeio da Memória, 
uma iniciativa que per-
corre várias cidades do 
país, no âmbito do Dia 
Mundial da Doença de 
Alzheimer. Em Pombal, 
o evento está marcado 
para as 18h00 do dia 21 
deste mês e volta a ter 
como palco da con-
centração o Jardim do 
Cardal. Dali, os parti-
cipantes seguem pela 
ciclovia que se dirige 
ao açude, terminado 
no local da partida. A 
inscrição tem um valor 
mínimo de cinco euros 
por pessoa.

Candidaturas ao Porta Aberta 
prestes a terminar

Encontram-se a decorrer até ao próximo dia 5, 
segunda-feira, as candidaturas à 8ª fase do Porta 
Aberta, um programa de Incentivo ao Arrendamento 
Comercial a Jovens na zona histórica da cidade de 
Pombal, cuja filosofia passa pela partilha de espaços.
Podem candidatar-se empreendedores com idade 
mínima de 18 anos, com ideias de negócio inova-
doras e focadas preferencialmente em produtos 
artesanais ou serviços de carácter turístico, cultural 
ou artístico.
Os interessados devem preencher o formulário 
disponível no site do Município de Pombal, o qual 
deverá ser depois entregue no Gabinete de Apoio a 
Candidaturas, no Edifício Manuel Henriques. 

vidades visitadas, bem como 
desenvolver “acções de sen-
sibilização junto das popula-
ções locais que salvaguardem 
a protecção e uso sustentado 
do património espeleológi-
co”.

“Dado o enorme potencial 
e as inúmeras possibilidades 
de trabalhos espeleológicos 
a desenvolver em Timor-Les-
te, este projecto, que assenta 

numa clara partilha de infor-
mação e conhecimento nos 
mais diversos domínios da es-
peleologia, perspectiva que a 
curto prazo os grupos e asso-
ciações dedicadas à espeleo-
logia sejam uma realidade em 
Timor-Leste”, dizem os pro-
motores, acrescentando que 
“desta forma assegura-se que 
Timor-Leste e os seus espe-
leólogos possam continuar a 

desenvolver trabalhos neste 
domínio contribuindo assim 
para um maior e melhor co-
nhecimento do seu patrimó-
nio natural, hídrico, civiliza-
cional e cultural.” “Perspecti-
va-se ainda que outras áreas, 
científicas ou lúdicas, possam 
vir a beneficiar dos novos va-
lores que este projecto vem 
acrescentar à actualidade ti-
morense”, frisam.

te, “dinamizar o comércio 
local e potenciar a visitação 
da zona histórica da cidade”. 
Ana Gonçalves destaca o fac-
to de o núcleo histórico e a 
Praça Marquês de Pombal se-
rem “cenários naturais para o 
espectáculo de poesia visual, 
com dança e música ao vivo”. 

Pelas 16:30 horas, o palco 
principal é a zona histórica 
da cidade, onde vários esta-
belecimentos comerciais jun-
taram-se à iniciativa, cedendo 
a sua montra à poesia, à dan-
ça e à música. O itinerário tem 
início na Casa Neves, para de-
pois, de 10 em 10 minutos, se-
guir o caminho da arte até à 
Sapataria Mónaco, Lanidor, 
Bombons do Marquês, Farmá-
cia Barros, Glamour Boutique, 
Mercearia da Praça e Culna-
tur, Mercato e Benetton.

À noite, pelas 21:30 horas a 
poesia desloca-se à Praça Ma-
nuel Henriques Júnior. O ce-
nário central é o lago junto ao 
Teatro-Cine, que “ganha cor 
e vida com as varandas que 
o rodeiam”, refere a vereado-
ra, desafiando a população: 
“olhe…escute! Sinta a poesia 
nos objectos e na música e, 
deixe-se encantar pela poe-
sia visual.”

 ●As lojas envolvidas na iniciativa situam-se no centro histórico da cidade

 ●Sérgio Medeiros é o elemento do GPS que vai fazer parte desta equipa

EMPREGO

VENDEDOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS  
E MECÂNICO

Empresa de Pombal admite vendedor para a área 
de máquinas agrícolas e mecânico com alguma experiênica 

na área agrícola
Cont: 236 947 143
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Apresentação na segunda-feira

Secretário de Estado 
no lançamento da OPA Florestal
O município de Pombal vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) de terrenos florestais espalhados 
pelo seu território, numa iniciativa com um orçamento de 150 mil euros

Orlando Cardoso

O secretário de Estado das Flo-
restas e do Desenvolvimento Ru-
ral, Amândio Torres, “apadrinha”, 
na próxima segunda-feira, a apre-
sentação da Oferta Pública de 
Aquisição (OPA) Florestal, lançada 
pela Câmara Municipal de Pom-
bal. A sessão pública decorrerá a 
partir das 19 horas no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho e contará, 
também, com a presença do pre-
sidente do Instituto da Conserva-
ção da Natureza e da Florestas. 

Com aquela iniciativa, o muni-
cípio pretende assumir-se como 
proprietário florestal, garantin-
do a gestão e limpeza da sua flo-
resta. “É a primeira vez no nosso 
país que um município apresenta 
e assume um mecanismo deste ti-
po de gestão do espaço florestal”, 
afirma a edilidade presidida por 
Diogo Mateus.

A OPA Florestal tem como ob-
jectivo “a constituição de uma bol-
sa municipal de terrenos flores-
tais, assente numa estratégia de 
criação de faixas de descontinui-
dade de combustíveis, que pro-
movam a instalação de espécies 
autóctones de baixa combustibi-
lidade e inflamabilidade”, refere a 
Câmara, adiantando que, por ou-
tro lado, “visa a protecção de infra
-estruturas e áreas edificadas, que 
favoreçam as zonas de interface 
urbano-rural, que se consubstan-
cie na instalação de uma rede de 
mosaicos florestais; a promoção 
da criação de condições favorá-
veis à constituição de Zonas de In-
tervenção Florestal e a promoção 
da recuperação de áreas percorri-
das por incêndios florestais.”

“Com este mecanismo de ges-
tão florestal pretende-se igual-
mente a salvaguarda de espécies 
autóctones e a protecção e bene-

ficiação dos recursos hídricos e 
galerias ripícolas, que favorecem 
a constituição de corredores eco-
lógicos de conectividade”, adianta 
a Câmara Municipal, para quem a 
OPA Florestal pretende, também, 
“promover um conjunto de boas 
práticas silvícolas, que sejam uma 
referência para os produtores flo-
restais”.

Ainda, segundo a edilidade, o 
concelho de Pombal “é ocupado 
maioritariamente por espaços flo-
restais, que ocupam 52 por cento 
do território. Não obstante, só 10 
por cento desses espaços perten-
cem ao domínio público”.

Segundo o presidente da Câma-
ra de Pombal, aquando da apro-
vação do respectivo regulamen-
to, com a gestão de alguns terre-
nos pela autarquia, esta poderá 
assumir interesses diferentes dos 
proprietários privados, com um 
aproveitamento “concentrado no 

interesse público”, enquanto “o 
proprietário procura retirar o má-
ximo de rendimento possível da 
sua propriedade”, utilizando mo-
noculturas intensivas porque são 
mais rentáveis, o que “aumenta o 
risco de incêndio, pode ser maior 
consumidora de recursos hídricos 
e pode provocar mais erosão”.

Segundo o edil, a intenção pas-
sa por realizar aquisições “de uma 
forma distribuída por todo o ter-
ritório”, havendo expectativa de 
que este seja “um precioso auxí-
lio” para se começar a cadastrar 
os terrenos florestais. 

O valor da compra será de 0,40 
euros a um euro por metro qua-
drado, sendo a dimensão mínima 
do território para compra pelo 
município de um hectare, poden-
do vários proprietários juntar-se 
para apresentarem um único ter-
reno para compra por parte da 
autarquia, esclareceu.  ●Amândio Torres, secretário de Estado
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Orlando Cardoso

O Município de Pombal vai ade-
rir ao programa “Cidades Amigas 
das Crianças”, lançado pela UNICEF 
com o objectivo de colocar “as crian-
ças em primeiro lugar”. A proposta 
foi aprovada, por unanimidade, em 
reunião do executivo camarário, e 
surge  depois de a candidatura mu-
nicipal ter sido aprovada pelo Comi-
té Português para a UNICEF.

De acordo com a autarquia, pre-
sidida pelo social-democrata Diogo 
Mateus, Pombal junta-se aos restan-
tes 13 municípios portugueses que 
já aderiram ao respectivo progra-
ma: Amadora, Aveiro, Cascais, Guar-
da, Matosinhos, Palmela, Ponte de 
Lima, Portimão, Póvoa de Varzim, 
Trancoso, Vila do Conde, Vila Fran-
ca de Xira e Viseu. 

A edilidade considera que a reali-
zação dos direitos das crianças a ní-
vel local, implica que cada criança 
tem direito “a expressar a sua opi-
nião sobre a cidade que seja e a in-
fluenciar a tomada de decisões; par-
ticipar na vida comunitária e social; 
usufruir de serviços de qualidade, 
tais como cuidados de saúde e edu-
cação; ter acesso a água potável e 
saneamento básico; ser protegido 
contra todas as formas de violência, 
como maus-tratos, abuso ou explo-
ração; passear nas ruas em seguran-
ça; participar em eventos culturais 
e sociais; usufruir de espaços ver-
des e de lazer; viver num meio am-
biente não poluído; e ter igualdade 

 ●Programa prevê o envolvimento das crianças no seu projecto municipal

Câmara Municipal aprovou a intenção de obter o selo de Cidade Amiga das Crianças atribuído 
pelo Comité Português para a UNICEF. Segue agora a elaboração de um Plano de Acção Local

no acesso a todos os serviços, inde-
pendentemente da sua origem étni-
ca, religião ou crença, situação eco-
nómica ou condição social, género 
ou idade”.

Ainda, segundo a Câmara Muni-
cipal, o programa “Cidades Amigas 
das Crianças” preconiza “o desen-

volvimento e a adopção de uma po-
lítica coordenada para a infância e 
adolescência” que potencie a “arti-
culação entre todos os sectores mu-
nicipais – educação, acção social, 
habitação, cultura, desporto, juven-
tude, lazer e tempos livres -  e o es-
tabelecimento de parcerias com 

instituições e entidades da comuni-
dade que trabalham com e para as 
crianças”, como escolas, instituições 
particulares de solidariedade social, 
hospital, centro de saúde, museus, 
tribunais, comissão de protecção de 
crianças e jovens, forças de seguran-
ça, entre outras, sublinhando que “o 
trabalho em rede e a existência de 
uma plataforma de partilha de in-
formação, experiências e boas prá-
ticas permitirão alcançar melhores 
resultados e rentabilizar custos”. 

Referindo que o guia técnico pa-
ra a implementação do programa se 
encontra “em fase de finalização”, 
a autarquia irá agora, para além de 
formalizar o protocolo de adesão, 
designar um “grupo de trabalho in-
terno” para assegurar a sua opera-
cionalização. Por outro lado, terá 
seis meses para apresentar o respec-
tivo Plano de Acção Local. 

De acordo com o Comité Portu-
guês para a UNICEF, “o processo de 
construção de uma Cidade Amiga 
das Crianças baseia-se na aplicação 
dos direitos da criança nas decisões, 
políticas e programas do municí-
pio”, tendo como objectivo “melho-
rar a qualidade de vida das crianças 
no momento presente, reconhecen-
do e realizando os seus direitos e, 
desta forma, contribuir para o pro-
gresso das comunidades, tanto na 
actualidade como no futuro.”

A atribuição do selo de Cidade 
Amiga das Crianças é feita por  qua-
tro anos, podendo ser solicitada a 
sua renovação.

EPW compra 
terreno na Guia 
para se ampliar
A Câmara Municipal de 
Pombal deliberou, por una-
nimidade, vender à “EPW - 
Tecnologia de Extrusão, Lda” 
o lote 8 do Parque Industrial 
da Guia, para viabilizar a 
ampliação da empresa. 
No entender do executivo, 
liderado por Diogo Mateus, 
trata-se de um “projecto de 
investimento que não cons-
tituindo novidade, se revela 
num incremento da activida-
de industrial desenvolvida” 
pela referida empresa. 
O referido lote é contíguo às 
actuais instalações da EPW 
e possui uma área de 3.500 
metros quadrados, e a sua 
alienação representa uma 
receita para o município no 
valor de 52.500 euros. 
Fundada em 2006, a EPW 
produz perfis extrudidos a 
partir de um compósito de 
polímeros e fibras - WPC 
(Wood Plastic Composite). 
“Trata-se de uma mistura 
homogénea de madeira e 
polímero, combinando desta 
forma as melhores proprie-
dades dos dois”, refere a 
empresa.

Rancho recebe 
apoio para 
ir a França
O Rancho Folclórico da Redi-
nha deslocou-se no passado 
fim-de-semana a França, 
onde participou num evento 
cultural em Dornes, em Niè-
vre (região de Borgonha).
A comitiva do grupo foi 
constituída por cerca de 
três dezenas de elementos, 
tendo aquela deslocação 
sido apoiada pelo Município 
de Pombal que, para o efeito, 
deliberou atribuir um apoio 
financeiro no valor de 2.150 
euros. Apesar de aprovado 
por unanimidade, aquele 
apoio não reuniu o consenso 
no seio do executivo mu-
nicipal. O Vereador Aníbal 
Cardona (PS) não gostou da 
forma como a colectividade 
dirigiu o seu pedido à au-
tarquia. “Não é prestigiante 
para a Câmara Municipal”, 
disse o vereador que gostaria 
de ter sido informado sobre 
qual o evento em que o 
Rancho iria participar. “Não 
se conhece a relevância do 
evento para que justifique 
este apoio”, frisou. 

 ● BREVESCandidatura aceite pela UNICEF

Pombal quer aderir à rede 
das cidades amigas das crianças

O executivo camarário presidido 
pelo social-democrata Diogo Mateus 
deliberou lançar a concurso públi-
co duas empreitadas para requalifi-
cação e asfaltagens de estradas nas 
freguesias de Abiul e Louriçal. Duas 
empreitadas com um valor base es-
timado em cerca de 680 mil euros. 

O maior investimento, na ordem 
dos 393 mil euros, refere-se à Estra-
da Municipal (EM) 606, que liga o 
Itinerário Complementar nº 8 (IC8) 
em Ramalhais à EM 501, em Parce-
rias, na freguesia de Abiul. “Uma in-
tervenção que abrangerá, igualmen-

te, trabalhos nos arruamentos em 
Lagoa de Santa Catarina, Casais No-
vos, Almezinha, Fontainhas e Carva-
lhal”, refere a Câmara Municipal. 

Ainda segundo a autarquia, aque-
la empreitada, com um prazo de 
execução de 120 dias, “vem colma-
tar o mau estado do piso” que o tro-
ço entre Ramalhais e Parcerias se 
encontra. “Ao longo dos trabalhos 
serão também repavimentados al-
guns arruamentos de vários lugares 
e incluirá a requalificação da Rua 
de Xabrizes” naquela freguesia de 
Abiul. 

Por outro lado, a segunda emprei-
tada lançada a concurso público, 
num valor acima dos 288 mil euros, 
contemplará a asfaltagem nos luga-
res de Louriçal, Valarinho, Ribeira 
de Santo Amaro, Foitos, Matas do 
Louriçal, Santo António, Moita do 
Boi, Casais de Além e Torneira, na 
freguesia do Louriçal. 

“A intervenção nestes lugares é 
uma necessidade já identificada, da-
do o desgaste que a via apresenta e 
terá agora a resposta adequada”, re-
fere a Câmara Municipal, acrescen-
tando que, para além da asfaltagem, 

“estes caminhos serão intervencio-
nados com redes de drenagem de 
águas pluviais, e com a aplicação da 
necessária sinalização.”.

Na mesma reunião camarária, 
realizada na passada sexta-feira à 
tarde, o executivo municipal apro-
vou o “relatório final” do concurso 
público referente à requalificação 
e repavimentação do Caminho Mu-
nicipal (CM) 1050, que liga as loca-
lidades de Catela, Sourão, Outeiro 
da Cruz e Gavaria, tendo a proposta 
mais baixa apresentado um valor de 
cerca de 111 mil euros.

Empreitadas lançadas a concuro público

Câmara Municipal investe 680 mil euros
em asfaltagens em Abiul e Louriçal
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Jovem Pombalense deixa família 
e emprego para se dedicar ao voluntariado 

Escuteiro por opção, 
enfermeiro 
de profissão 
e missionário 
de coração

Rute Azevedo

Nasceu e cresceu em 
Pombal, cidade pela qual 
continua apaixonado até ho-
je e onde sente o seu lugar 
de pertença. Entrou para o 
Agrupamento de Escuteiros 
de Pombal com apenas seis 
anos de idade onde se man-
tém até hoje, 24 anos depois.

“Não me lembro da minha 
vida sem ser escuteiro”, con-
ta André.

Acha que os escuteiros 
não o influenciaram direc-
tamente na escolha da sua 
profissão, mas reconhece 
que o ter crescido a ouvir 
frases de Baden Powell o 
tornaram uma pessoa mais 
sensível ao outro e às suas 
necessidades. Decidiu en-
tão, com 18 anos, seguir en-
fermagem.

“Não sei explicar muito 
bem porque é que escolhi 
enfermagem mas sei dizer 
que acertei em cheio. Ado-
ro aquilo que faço”, explica. 
Acredita que a disponibili-
dade e a forma como os en-
fermeiros se doam aos outos 
foram as características que 
mais o seduziram.

Mantendo uma forte li-

Mais de 400 estudantes matriculados

ETAP com maior número 
de alunos de sempre

A Escola Tecnológica, Ar-
tística e Profissional de Pom-
bal (ETAP) vai iniciar o próxi-
mo ano lectivo com o maior 
número de alunos de sem-
pre. Pela primeira vex que, 
aquela que foi a primeira es-
cola profissional criada no 
país, ultrapassa os 400 alu-
nos matriculados. 

De acordo com o estabe-
lecimento de ensino, deti-
do pela empresa Pombal 
Prof, “em dois anos e meio” 
foi duplicado o número de 
alunos, tendo “pela primei-
ra vez na história da ETAP”, 
ultrapassado os 400 alunos 
matriculados para frequen-
tar a escola que foi pioneira, 
ao integrar na sua estrutu-
ra accionista mais de 40 das 
principais empresas do con-
celho de Pombal. 

A escola, dirigida por Jor-
ge Vieira da Silva, acrescen-

ta que “em muitas áreas de 
formação, a procura verifi-
cada foi substancialmente 
superior às vagas disponibi-
lizadas” pela própria escola. 
“Os alunos matriculados es-
tão distribuídos por várias 
áreas, nomeadamente: Tu-
rismo; Transformação de Po-
límeros; Programação e Ma-
quinação (CNC); Auxiliar de 
Saúde; Mecatrónica Automó-
vel; Mecatrónica; Electrome-
cânica; e, Vendas, no que diz 
respeito a cursos profissio-
nais, e Mecânica Automóvel, 
relativamente a Cursos de 
Educação e Formação.

“No ano lectivo anterior, a 
ETAP já havia registado um 
aumento de novos alunos 
de 134 por cento face ao ano 
2013/2014”, afirma a escola.

O início do ano escolar na-
quela escola profissional es-
tá agendado para o dia 14 de 

Setembro, abrindo as por-
tas aos novos alunos que vão 
frequentar o estabelecimen-
to de ensino pela primeira 
vez. “Um dia dedicado em 
exclusivo aos alunos do pri-
meiro ano, de forma a que o 
processo de integração de-
corra com sucesso”, acres-
centa.  Para o dia seguinte, 
15 de Setembro, está agen-
dado o reinício das aulas dos 
alunos dos segundo e tercei-
ro anos. Adicionalmente aos 
Cursos Profissionais e aos 
Cursos de Educação e For-
mação, a ETAP tem abertas 
as matrículas para Cursos de 
Aprendizagem (com equiva-
lência ao 12º ano e destinada 
a jovens dos 15 aos 25 anos) 
nas áreas de Técnico de Ma-
nutenção Industrial; Técnico 
de Contabilidade, e Técnico 
de Transformação de Polí-
meros.

Terça-feira, no Teatro-Cine

Município dá as boas-vindas 
a docentes e educadores

À semelhança de anos ante-
riores, o Município de Pombal 
dá as boas-vindas aos docen-
tes do 1º ciclo e educadores 
que, no ano lectivo que ago-
ra começa, vão desempenhar 
funções em escolas do conce-
lho, numa cerimónia que está 
agendada para terça-feira, dia 
6, no Teatro-Cine.

A recepção conta com a 
presença de representantes 
dos diferentes órgãos autár-
quicos, bem como de repre-
sentantes dos diversos par-

ceiros institucionais que co-
laboram diariamente com a 
comunidade educativa.

 A sessão de abertura está 
marcada para as 14h30, a que 
se segue a intervenção do 
presidente da Câmara, Dio-
go Mateus, que irá falar sobre 
a rede escolar e os projectos 
educativos municipais. A pa-
lavra seguinte caberá aos di-
rectores dos três agrupamen-
tos de escolas do concelho, 
antecedendo o contributo 
de Ana Isabel Pedro, do Ins-

tituto de Educação da Uni-
versidade de Lisboa, que fa-
lará sobre “Salas do Futuro”. 
O encerramento está previs-
to para as 16h30, a cargo de 
Eduardo Sá, a quem caberá 
uma análise centrada na te-
mática “Como Promover o 
Sucesso Escolar?”. A este mo-
mento segue-se um lanche 
com animação e onde está 
incluída a demonstração de 
projectos educativos de for-
mação artística (música e 
dança) e desportiva.

Desde cedo que soube que a sua vida passaria por ajudar os 
outros. Parte agora, dia 14, rumo a S.Tomé e Príncipe, deixan-
do tudo o que conhece para trás.
À conversa com o Pombal Jornal, André Patrício abre o livro 
de memórias da sua vida e conta o que o motivou a deixar 
cá família, despedir-se do emprego e abraçar, durante um 
ano, esta missão de voluntariado.   

gação aos escuteiros e nun-
ca descurando tudo o que 
foi aprendendo, durante o 
seu percurso académico por 
Coimbra, cidade onde estu-
dou, manteve sempre viva a 
sua pró-actividade associa-
tiva.

Após terminar a sua licen-
ciatura teve a sorte de poder 
exercer a profissão que tão 
feliz o faz mas decidiu que 
agora era o momento de lar-
gar tudo e voltar a dar-se aos 
outros por inteiro.

“Quando terminei a mi-
nha licenciatura eu era um 
jovem que tinha tudo. Vivia 
numa lógica baseada de ter 
e não do ser. Sentia um va-
zio que não era compensado 
por nada material. Até que 
eu resolvi inverter as coisas 
e passar a viver na lógica do 
ser e não do ter. Não é um ca-
minho fácil mas quando se o 
faz, tudo ganha outro senti-
do”, desabafa.

Entrou para os Leigos para 
o Desenvolvimento, associa-
ção sem fins lucrativos liga-
da à Igreja Católica, em 2015, 
onde esteve em formação e 
discernimento para decidir 
se partia, ou não, para S. To-
mé e Príncipe, em 2016, pelo 

período de um ano.
“Irei trabalhar com o gru-

po comunitário de S. Tomé 
pelo período de um ano. 
Embora existam mais outros 
dois projectos na cidade e 
ainda um na roça, eu ficarei 
responsável por este.

O meu projecto em espe-
cífico consiste em reunir 
todos os grupos locais que 
existem naquela zona do 
bairro da Boa Morte, local 
onde iremos estar, e é desse 
grupo comunitário que irão 
nascer os projectos para a 
comunidade”.

Embora a vontade de ir se-
ja grande, os receios e as ex-
pectativas existem. Receia 
pelos seus que cá ficam en-
quanto domina o seu medo 
de falhar.

“Nos exercícios espirituais 
ajudaram-me a lidar com 
as expectativas de uma for-
ma muito pragmática. Para 
Deus não há sucesso, nem 
insucesso, então eu estou 
para servir e daí para a fren-
te o que vier será ganho”.

Apesar de toda esta gestão 
de receios e expectativas le-
va uma certeza consigo, a de 
que voltará uma pessoa ain-
da mais feliz.

 ●André Patrício deixou o emprego como enfermeiro no hospital de Leiria 
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Aulas iniciam-se no dia 15

Agrupamentos vão “gerir” 
ano escolar com mais de 5.200 alunos

Orlando Cardoso

Os três agrupamentos de 
escolas de Pombal contabi-
lizaram 5.215 alunos matri-
culados para o próximo ano 
lectivo, distribuídos pelos di-
versos níveis de escolaridade. 
O maior número de alunos 
(2.800) irá frequentar as di-
versas escolas abrangidas pe-
lo Agrupamento de Escolas 
de Pombal. Já o Agrupamen-
to Gualdim Pais regista 1.387 
matrículas, enquanto o Agru-
pamento de Escolas da Guia 
contabiliza 1.028 alunos matri-
culados. 

Fernando Mota, director 
do Agrupamento de Pombal, 
realça que a instituição asse-
gura, ainda, “os serviços de in-
tervenção precoce na infância, 
educação especial, apoio edu-
cativo, serviços de psicologia 
e orientação profissional, tera-
pia da fala e gabinete de acom-
panhamento ao aluno e à fa-
mília”. 

Por outro lado, nas insta-
lações da Escola Secundária 
de Pombal funciona o Centro 
para a Qualificação e o Ensi-
no Profissional (CQEP), “que é 
uma estrutura do Sistema Na-
cional de Qualificações e as-
sume um papel determinante 
na construção de pontes en-
tre os mundos da educação, 
da formação e do emprego, 
numa perspectiva de apren-
dizagem ao longo da vida”, re-
fere, adiantando que o CQEP 
“encontra-se igualmente voca-
cionado para dar resposta aos 

 ●Os participantes na 10ª Noite dos Morcegos têm concentração nos Poios (Redinha)

Contratos de associação ainda sem financiamento

“Colégios” iniciam 
ano marcado pela indefinição 

O próximo ano lectivo vai 
arrancar nos estabelecimen-
tos de ensino particular e 
cooperativo num ambien-
te de indefinição quanto ao 
futuro, face à falta de finan-
ciamento governamental no 
âmbito dos contratos de as-
sociação. No entanto, garan-
tem que o ano escolar irá ini-
ciar-se com toda a normali-
dade no próximo dia 15. 

António do Carmo Costa, 
director do Externato Liceal 
de Albergaria dos Doze, o nú-
mero total de alunos “man-
tém-se o mesmo do ano lec-
tivo anterior”, já que a redu-
ção do número de alunos no 
9~ano, foi “compensada pelo 
aumento do número de alu-
nos no 5º ano”. “Quanto aos 
recursos humanos, mantêm-
se os mesmos do ano ante-
rior”, afirma. 

O director espera que “não 
haja nenhuma alteração de 
última hora”, pois até ontem 
de manhã, quarta-feira, 31 de 

Agosto, “ainda falta a valida-
ção de duas turmas por par-
te da DGEstE”.

António Carmo reconhe-
ce que o processo relaciona-
do com os contratos de as-
sociação, “teve um impacto 
bastante negativo na comu-
nidade educativa”. “Ao invés 
de abordar a situação dos 
colégios caso a caso, optou-
se por uma generalização, 
criando muita confusão na 
opinião pública e instabili-
dade na comunidade educa-
tiva”, refere, adiantando que 
“alguns alunos foram enca-
minhados para escolas pú-
blicas por lhes ter sido dito 
que não podiam fazer a ma-
trícula no Externato, como 
era sua intenção” e “profes-
sores e funcionários têm vi-
vido, ao longo destes meses, 
na indefinição quanto ao seu 
posto de trabalho.”

Por sua vez, Paulo Barrei-
ra, director do Instituto D. 
João V, afirma que “face ao 

ano transacto, houve uma 
redução do número de alu-
nos”, no entanto, “o pessoal 
docente e não docente man-
tém-se em funções.”

Segundo aquele docente, 
“cada ano escolar constitui 
parte importante não só das 
aprendizagens, mas também 
do crescimento e da forma-
ção das crianças e dos jovens, 
e por isso os incitamos, des-
de Setembro, a criar expec-
tativas e a agir no sentido da 
sua concretização”. “A ligação 
família-escola tem impacto 
no sucesso escolar, pelo que 
continuamos empenhados 
em reforçá-la”, garante. 

O Pombal Jornal tentou 
obter informações junto dos 
restantes estabelecimen-
tos de ensino particulares 
do concelho, mas, apesar da 
insistência, tanto o Colégio 
Cidade Roda (Redinha) co-
mo o Colégio João de Barros 
(Meirinhas) não respondeu a 
tempo útil. 

Autarquia realça investimento feito na Educação

1,3 milhões em refeições 
e transportes este ano lectivo

A Câmara Municipal de 
Pombal prevê gastar cerca 
de 1,3 milhões de euros em 
refeições e transportes esco-
lares durante o próximo ano 
lectivo. Um ano escolar que 
contará com 2.593 alunos 
distribuídos pelo ensino Pré
-Escolar (821) e pelo 1º Ciclo 
do Ensino Básico (1.772).

A autarquia, presidida 
pelo social-democrata Dio-
go Mateus, salienta que, no 
que diz respeito aos trans-
portes escolares, o mesmo 
será gratuito para todos os 
estudantes do concelho até 
ao 12º ano de escolaridade, 
após uma decisão “inédita 
no país”. 

De acordo com a edilida-
de, o ano lectivo, que irá ar-
rancar no próximo dia 15 de 
Setembro, decorrerá em “60 
estabelecimentos de ensino, 
dos quais 51 são do ensino 
Pré-Escolar e 1º Ciclo, dis-
tribuídos pelas 13 freguesias 
que compõem o município”. 

Uma das alterações, rela-
tivamente ao ano transacto, 
prende-se com a abertura 
de uma segunda sala no Jar-
dim-de-Infância, e pelo fac-
to de o 1º Ciclo naquela fre-
guesia ir funcionar nas ins-
talações do Instituto D. João 
V, devido às obras de cons-
trução do novo Centro Esco-
lar. As crianças irão ocupar 
um dos blocos daquele esta-
belecimento de ensino par-
ticular, “que já não estava 
activo devido à redução de 
alunos dos últimos anos”, 
informa a Câmara Munici-
pal. 

Por outro lado, quanto 
às Actividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC), 
a autarquia refere que, em 
alguns estabelecimentos 
de ensino do 1º Ciclo per-
tencentes ao Agrupamento 
de Escolas de Pombal, “te-
remos a actividade Yoga, 
considerando os inúmeros 
benefícios à saúde física e 

mental das crianças, poten-
ciando o seu rendimento es-
colar e a auto-estima”. 

Em início de mais um ano 
lectivo, o executivo munici-
pal salienta o investimento 
que tem realizado na rede 
de centros escolares, “supe-
rior aos 10 milhões de euros 
e que está quase concluído”. 
Enumera os pólos educati-
vos de Almagreira (1,1 mi-
lhão de euros) e Mata Mou-
risca (um milhão de euros) 
que abriram portas no ano 
lectivo transacto, bem como 
o Centro Escolar de Pombal 
(dois milhões de euros), Ver-
moil (1,1 milhão de euros), 
Louriçal (1,5 milhões de eu-
ros) e Santiago de Litém 
(500 mil euros), que se en-
contram em construção. 

“Em breve entrará em 
obra o Centro Escolar das 
Meirinhas (1,5 milhões), en-
quanto que o da Guia (1,2 mi-
lhões) encontra-se ainda em 
fase de projecto”, adianta.

A partir do dia 15 de Setembro, milhares de alunos irão ser os protagonistas de um novo ano lectivo. Muitos entrarão, 
pela primeira vez, numa sala de aula, enquanto muitos outros regressam à escola. 

cidadãos com deficiência e in-
capacidade, com o intuito de 
assegurar a sua integração na 
vida activa e profissional”.

Fernando Mota sublinha que 
o Agrupamento aposta “na ga-
rantia da qualidade da educa-
ção e na criação de condições 
de aprendizagem em ambien-

te propício e seguro tendo em 
vista, a melhoria dos resulta-
dos e o desenvolvimento in-
tegral do aluno”. “Contamos 
com a prestimosa colaboração 
dos encarregados de educa-
ção no acompanhamento dos 
seus educandos, da associação 
de pais, bem como com as en-

tidades parceiras na educação, 
concretamente a Câmara Mu-
nicipal e juntas de freguesia, 
fundamentais no desenvolvi-
mento das Componentes So-
cial e de Apoio à Família”.

No Agrupamento de Escolas 
da Guia, o ano lectivo terá ar-
ranque no dia 13 com as diver-

sas recepções de alunos e en-
carregados de educação. Já as 
actividades lectivas terão início 
no dia 15.

Para António Duarte, direc-
tor do Agrupamento, as maio-
res dificuldades verificam-se 
ao nível dos recursos humanos 
para as escolas do 1º Ciclo, ao 

nível de assistentes operacio-
nais. “Uma situação já exposta 
junto da DGEstE”, afirma. 

Por outro lado, o docente 
refere que o Agrupamento da 
Guia continuará a apostar em 
projectos pedagógicos, agora 
contextualizados no PNPSE – 
PAE”.

 ●O maior número de alunos está concentrado no Agrupamento de Escolas de Pombal 
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Daniela Cardoso em 37º na Marcha nos Jogos Olímpicos

No meio é que está a virtude
Daniela Cardoso foi a primeira atleta pombalense a participar nos Jogos Olímpicos. Ficou na 37ª 
posição nos 20 quilómetros de Marcha, num resultado que já considerou positivo.

Ana de Jesus

No dia 19 de Agosto, os Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro tiveram um 

atractivo especial para os pombalen-
ses, pela estreia de uma atleta pomba-
lense nas provas olímpicas. A pro-
va de Marcha contou com a partici-

pação de 74 atletas, e Daniela Stoffel 
Cardoso, progredindo a cada volta do 
percurso, terminou na 37ª posição, com 
um tempo de 1h23m13s, mais 7 minutos 

e 38 segundos que a medalha de ouro 
na prova, a chinesa Liu Hong.

Com 24 anos, Daniela Cardoso é atle-
ta do Leiria Marcha Atlética Clube e uma 

das cinco portuguesas que garantiram 
os mínimos para participação nos Jogos 
Olímpicos 2016 na Marcha Atlética, mas 
só três tinham lugar, e ela conseguiu ca-
rimbar o passaporte ao ser a terceira 
melhor no Campeonato do Mundo das 
Nações. Recentemente, a juntar ao seu 
palmarés de dezenas de títulos, destaca-
se bronze nos Ibero-Americanos.

E embora tenha ficado longe das me-
dalhas, a sua participação nos Jogos 
Olímpicos é já um feito muito impor-
tante e que importa valorizar, e relati-
vamente à qual fez um balanço posi-
tivo. “Foi muito positivo. Foi uma ex-
periência muito enriquecedora e que 
me fez ambicionar outros objetivos pa-
ra o futuro. Fui para lá com 54ª marca 
em 74 atletas e consegui ficar no 37º lu-
gar, o que me deixa bastante agradada”, 
acrescentando que “seria desajustado 
para mim ambicionar melhor classifica-
ção”, até porque “em termos de grandes 
competições internacionais, este foi o 
meu melhor resultado”, reforça a atleta. 

Não esconde que “estar presente 
nuns jogos olímpicos era um sonho 
que se tornou realidade”, mas ainda 
há muito caminho a marchar. “Para 
a próxima época ambiciono melho-
rar as minhas marcas, principalmen-
te nos 20 quilómetros e também nas 
restantes distâncias”, afirma, tendo 
como objectivos “estar presente no 
Campeonato do Mundo de Londres em 
2017 e melhorar a minha classificação 
obtida nos Jogos Olímpicos”.

Além da prática e competição des-
portiva, também é aluna da Escola Su-
perior de Desporto de Rio Maior, Mes-
trado em Desporto, com especializa-
ção em Treino Desportivo. Garante que 
quer concluir o curso, mas não esconde 
que é muito importante nos próximos 
tempos investir na sua carreira despor-
tiva, melhorando as marcas já consegui-
das e alcançando ainda melhores resul-
tados.  “O meu foco está na minha car-
reira desportiva, durante os próximos 
tempos”, afirma Daniela Cardoso.
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António Sales visitou instalações em Pombal

Deputado socialista quer mais apoios 
para Centro de Alzheimer
Parlamentar realça o trabalho “incansável e inestimável” realizado pela Delegação Centro da Alzheimer Portugal 
localizada em Pombal e com abrangência regional

Orlando Cardoso

O deputado do Partido So-
cialista, eleito por Leiria, lan-
çou o “repto público” para 
que o contrato de apoio da 
Segurança Social ao Centro 
de Dia para doentes de Al-
zheimer, em Pombal, seja al-
terado para que “apoie com 
efectividade toda a activida-
de que a instituição presta à 
comunidade”. “Tudo farei pa-
ra ajudar”, afirma António Sa-
les após uma visita às instala-
ções daquela valência da De-
legação Centro da Alzheimer 
Portugal.

O parlamentar, que tam-
bém preside à Federação 
Distrital do partido de Lei-
ria, afirma que “tem plena 
consciência das dificuldades 
porque passam estes centros 
de apoio aos doentes de Al-
zheimer”, adiantando que 
conhece de perto o seu “in-
cansável e inestimável traba-
lho”. 

A visita do deputado, mé-
dico de profissão, visou to-
mar conhecimento das ins-

talações daquela instituição 
e prestar “reconhecimento 
do excelente trabalho que se 
encontra a ser desenvolvido 
por esta entidade”, bem co-
mo “a sinalização das suas 
maiores dificuldades”, refere 
numa nota de imprensa.

Segundo o deputado, 
aquela instituição “obtém o 
seu financiamento através 
de um ‘acordo típico’ com o 
Instituto da Segurança So-
cial mas, segundo os respon-
sáveis, para que a mesma te-
nha sustentabilidade finan-
ceira, este acordo deverá pas-
sar para um ‘acordo atípico’”. 
A mesma nota de imprensa 
refere que, segundo a presi-
dente da instituição, Isabel 
Gonçalves, aquela alteração 
“consideraria todas as inter-
venções que fazem e aumen-
taria a verba financeira de 
gestão da resposta, à seme-
lhança do que acontece nos 
outros centros espalhados 
pelo país”.

Uma revisão de contrato 
que já foi solicitada à Segu-
rança Social, estando a ins-

tituição a aguardar pela res-
pectiva resposta. 

Em Pombal a Delegação 
Centro da Alzheimer Portu-

gal detém o Centro de Dia 
do Marquês, a funcionar em 

instalações construídas pelo 
Lions Clube de Pombal, que 
dá resposta a 17 pessoas com 
a doença ou outras demên-
cias associadas, tendo ain-
da um centro de terapias ex-
terno, direccionado a uten-
tes dos distritos de Leiria, 
Coimbra, Viseu, Braga, Cas-
telo Branco e Guarda, locali-
dades em que tem âmbito de 
actividade.

“A resposta visitada traba-
lha diariamente as questões 
da patologia que lhe dá no-
me, seja pela intervenção di-
recta e diferenciada a uten-
tes, pelas terapias efectuadas 
nas sessões de fisioterapia, 
terapia ocupacional, psicolo-
gia ou estimulação, esta feita 
numa avançada unidade de 
‘snoezelen’ (uma sala multi-
sensorial que tem como ob-
jectivo a diminuição dos ní-
veis de ansiedade e de ten-
são) seja pela procura de co-
nhecimento constante na 
área e disseminação do pro-
blema em diversas ações mi-
nistradas pelo seu centro de 
formação”, refere.

 ●António Sales e Isabel Gonçalves, presidente da direcção

Proposta apresentada à Câmara Municipal

PSD defende a criação de 
gabinete para apoiar associações

A Concelhia do Partido 
Social Democrata (PSD) de 
Pombal vai propor à Câma-
ra Municipal a criação de um 
Gabinete Local de Apoio ao 
Desenvolvimento do Asso-
ciativismo Local. Uma deci-
são tomada na sua reunião 
do passado 24 de Agosto e, 
após a realização do Seminá-
rio do Associativismo organi-
zado, em Maio, pelo Núcleo 
do Oeste daquela estrutura 
partidária. 

Segundo os social-demo-
cratas, aquele Gabinete, ao 
ser implementado pelo exe-
cutivo municipal liderado 
pelo social-democrata Diogo 
Mateus, terá como objecti-
vo “ajudar os dirigentes asso-

ciativos no desempenho das 
suas funções”, assim como 
“promover o desenvolvimen-
to das nossas colectividades 
que desempenham um papel 
muito importante na dinami-
zação das comunidades onde 
estão integradas”.

Naquela mesma reunião da 
Comissão Política Concelhia, 
o partido salientou “a presen-
ça e participação assídua [dos 
seus dirigentes e militantes] 
em vários eventos de Verão 
que animaram as várias fre-
guesias e localidades do con-
celho, o que evidencia o dina-
mismo das diversas colectivi-
dades”. E, destacou “o impac-
to positivo” que todos os anos 
os emigrantes “trazem ao de-

senvolvimento local”, bem co-
mo “toda a carga efectiva e in-
teresse que demonstram pela 
sua terra e suas gentes”.

Por outro lado, a Concelhia 
dirigida por Pedro Pimpão, 
destacou de “forma muito 
positiva” e deliberou aprovar 
uma “nota de congratulação” 
pela participação da marcha-
dora pombalense, Daniela 
Cardoso, nos jogos Olímpicos 
de 2016, realizados no Rio de 
Janeiro. “Foi a primeira pom-
balense a participar numas 
olimpíadas e desejando que 
seja um exemplo e uma fonte 
de inspiração para que mais 
atletas pombalenses possam, 
no futuro, seguir as suas pisa-
das”, afirma o partido.  

 ●BREVE Terramoto de Lisboa em exposição

A exposição temporária “O Grande 
Terramoto de Lisboa (1755-2015)” está 
patente na Capela da Misericórdia, no 
Centro Cultural de Pombal, até 30 de 
Setembro. 
A exposição pretende evocar o 
terramoto de 1 de Novembro de 
1755, uma das maiores catástrofes 
naturais ocorridas em Portugal, que 

levou ao desaparecimento de Lisboa, e 
que marcou para sempre a história de 
Portugal. Para além de serem recriados 
diferentes cenários nesta exposição, 
estarão patentes diversas obras per-
tencentes ao acervo do Museu Mar-
quês de Pombal, que até agora apenas 
integraram o seu Fundo de Reservados 
e o Centro de Documentação. 

Deputado ao lado de autarcas e população

Pedro Pimpão 
reforça 
reivindicação 
de obras no IC2
Orlando Cardoso

O deputado social-demo-
crata, Pedro Pimpão, man-
tém a sua “defesa intransigen-
te” pela requalificação do tro-
ço que liga Leiria e o limite do 
distrito com Coimbra, do Iti-
nerário Complementar nº 2 
(IC2, ex-EN1). Após  uma reu-
nião com a Junta de Fregue-
sia de Vermoil (Pombal), a pe-
dido do seu presidente Ilídio 
da Mota, Pedro Pimpão assu-
miu o “compromisso” de se 
manter ao lado da população 
naquela reivindicação.

No encontro com o par-
lamentar, o autarca de Ver-
moil manifestou as “preocu-
pações” das populações rela-
tiva à “necessidade urgente” 
de ser realizada uma inter-
venção no troço do IC2, que 
atravessa o concelho de Pom-
bal, “que há muitos anos não 
é alvo de qualquer repara-
ção”. A equipa liderada por 
Ilídio Manuel da Mota alerta-

ram para o “péssimo estado 
do pavimento” naquela estra-
da e para a urgência de uma 
intervenção que evite os aci-
dentes de viação, com “mui-
tos feridos graves e várias ví-
timas mortais”.

Numa nota de imprensa, o 
deputado, também presiden-
te da Concelhia de Pombal 
do PSD, refere que “há vários 
anos” que vem exigindo ao 
Governo que “seja tida como 
prioridade a intervenção no 
troço do IC2 entre a Boa Vista 
e a Redinha, por ser uma das 
vias com maior sinistralidade 
rodoviária em Portugal”. Pe-
dro Pimpão exige que a inter-
venção realizada no períme-
tro da cidade de Leiria seja 
alargada até ao limite do dis-
trito de Coimbra.

Pedro Pimpão garante que 
irá “insistir” junto do Ministé-
rio do Planeamento e das In-
fraestruturas e da própria em-
presa pública Infraestruturas 
de Portugal, para que requa-

lificado aquele troço do IC2, 
com vista a garantir maior se-
gurança, combatendo a sinis-
tralidade rodoviária. 

Por outro lado, o deputado 
ouviu da Junta de Vermoil a 
“preocupação” relativa ao “co-
mércio e serviços” instalados 
ao longo do IC2, “apelando 
a que qualquer intervenção 
que seja promovida nesta via 
tenha em consideração esta 
realidade importante para a 
economia local.”

Outra das reivindicações re-
fere-se à necessidade de cons-
trução de um nó de acesso à 
A1 (Auto-Estrada do Norte) na 
zona do Barracão/ Meirinhas, 
considerando que aquela in-
fraestrutura “será muito im-
portante para o desvio dos 
veículos pesados do IC2, con-
tribuindo para a diminuição 
da sinistralidade rodoviária, 
assim como, seria um impor-
tante contributo para a pró-
pria dinamização económico-
social desta região.”
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Intermarché deu um euro por cada atleta inscrito

Corridas do Bodo 
ajudam Centro Social do Carriço
Instituição Particular de Solidariedade Social recebeu um euro por cada atleta que participou nas 
provas de atletismo integradas nas festas do Bodo

Orlando Cardoso

O Centro Social do Carriço foi a 
instituição particular de solidarie-
dade social que benefi ciou da verba 
atribuída pela superfície comercial 
“Intermarché”, de Pombal, tendo em 
conta o número de participantes nas 
provas de atletismo integradas nas 
festas do Bodo. 

À semelhança dos anos anterio-

res, o “Intermarché” doou um euro 
por cada atleta inscrito na “Corri-
da do Bodo”, “Corrida das Farturas” 
e “Caminhada do Bodo”. Este ano a 
verba totalizou 2.500 euros e foi en-
tregue, recentemente, numa breve 
cerimónia realizada no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. 

No mesmo momento, a Câmara 
Municipal, presidida por Diogo Ma-
teus, entregou os prémios de parti-

cipação às duas equipas com maior 
número de participantes inscritos 
na “Caminhada do Bodo”, prova que, 
este ano, registou um número recor-
de de 1.236 inscrições. A equipa “Os 
Bons Pombalenses”, com 546 par-
ticipantes, recebeu um prémio de 
500 euros, verba que os seus res-
ponsáveis entregaram à Cooperativa 
de Educação e Reabilitação de Cida-
dãos Inadaptados de Pombal (Cerci-

PUB

Vítor Pote informa os seus clientes que deixou de ser fornecedor dos leitões 
consumidos no Restaurante O Pote, 

não tendo a partir de agora qualquer ligação àquele espaço de restauração 

PSD arranca 
com Academia 
Mota Pinto
A Concelhia de Pombal do 
Partido Social Democrata 
(PSD) vai arrancar, no dia 17 
de Setembro, com a primeira 
edição da Academia Mota 
Pinto. “Um evento de forma-
ção e refl exão cívica que se 
pretende anual e que recorda 
o pombalense Carlos Alberto 
da Mota Pinto”, refere aquela 
estrutura partidária. 
Segundo Pedro Pimpão, líder 
concelhia do partido, a ideia 
passa por promover “vários 
painéis que se debrucem 
sobre temas importantes da 
nossa sociedade, relaciona-
dos com as áreas económica, 
social e política”. Para o efei-
to, “serão convidados orado-
res que tenham uma relação 
com o meio académico” mas 
também “apresentar alguns 
testemunhos, na primeira 
pessoa, das grandes decisões 
e desafi os lançadas quando 
Carlos Alberto da Mota Pinto 
exerceu as funções de primei-
ro-ministro de Portugal”.
A primeira edição da Acade-
mia Mota Pinto será dirigida 
por Paulo Mota Pinto, um 
dos fi lhos do antigo “distinto 
académico e destacado polí-
tico português, que desem-
penhou a honrosa função de 
primeiro-ministro de Portu-
gal”, refere o PSD. 

pom). 
O segundo prémio, no valor de 

250 euros, foi atribuído à equipa 
“Desporto para Todos”, que partici-
pou na prova com 192 participantes. 
Uma verba que, como tem aconteci-
do em anos anteriores, será aplicada 
na aquisição de equipamentos para 
a actividade daquele grupo de pom-
balenses que, aos domingos da ma-
nhã, se juntam para a prática de ac-
tividade desportiva. 

O Centro Social do Carriço foi 
criado em 1998 no âmbito de um 
protocolo celebrado entre a Junta 
de Freguesia do Carriço, a Câmara 
Municipal de Pombal e a empresa 
“Transgás”. Um documento que es-
tabeleceu um conjunto de contra-
partidas pela instalação das reser-
vas de gás natural naquela fregue-
sia. Contrapartidas que seriam uti-
lizadas para fi ns de carácter social. 
Tem como projecto futuro a cons-
trução de um lar, que se juntará às 
actuais valências de Creche, Centro 
de Dia, Serviço de Apoio Domiciliá-
rio e Centro de Convívio. 

 ●Diogo Mateus e Tomé Lopes (ao centro) ladeados por representantes da instituição benefi ciada
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Seguir o exemplo 
da seleção portuguesa 
de futebol…

1.O recente êxito da nossa 
seleção de futebol, na 
conquista do Campeo-

nato da Europa, encheu-nos 
de orgulho e trouxe um 
ambiente de felicidade de 
que os Portugueses estavam 
a precisar. Muito se escreveu, 
ouviu e viu sobre este suces-
so, aprofundando as razões, 
o modo como foi consegui-
do, num ambiente difícil, 
contra adversários mais 
fortes, mais bem preparados 
e organizados. Foi notável 
o modo como os represen-
tantes de um país pequeno e 
com demasiadas limitações, 
se conseguiram superiorizar 
aos de países muito maiores, 
mais fortes e mais ricos.

2. Não será difícil encon-
trar os fatores-chave 
que contribuíram para 

este sucesso. Desde logo, 
encontrou-se um líder, o 
selecionador, que de modo 
competente, perseverante, 
humilde e independente, 
foi escolhendo os melhores 
futebolistas portugueses. 
Reuniu uma boa equipa 
técnica que o assessorou e 
que teve o mérito de saber 
descobrir os melhores, ou 
seja, baseou a sua escolha na 
meritocracia. O objetivo era 
construir uma equipa homo-
génea, coesa, competente 
e dedicada. Outra palavra-
chave foi o trabalho. Na fase 
de preparação trabalhou-se 
arduamente para organizar a 
equipa, mecanizá-la, torná-la 
eficaz. Trabalhou o capital 
humano, analisou as suas po-
tencialidades e capacidades, 
aperfeiçoou os processos, 
optimizou a harmonia do 
conjunto. Finalmente, fixou 
objetivos e trabalhou afinca-
damente para os atingir.

3.A capacidade de lide-
rança do selecionador 
permitiu atingir níveis 

de confiança que levaram 
ao sucesso. Acreditou que 
podíamos ganhar e isso foi 
afirmado categoricamente 
desde a fase de preparação 

até ao último jogo. Eviden-
ciando sapiência, espírito de 
servir e confiança nos seus 
jogadores, conseguiu que 
se ultrapassassem algumas 
limitações que o confronto 
com estrelas de outras galá-
xias necessariamente traria. 
Foi assumida a regra de 
nunca desistir, porfiar sem 
desânimos, lutar sempre até 
ao limite das forças, para ga-
nhar. E vimos isto em muitos 
dos jogos da nossa equipa. 
Trata-se, sem dúvida, de um 
“case study” de sucesso, que 
fez com que os pequenos se 
tornassem gigantes.

4.E se na política as 
regras fossem iguais às 
do futebol ao nível das 

seleções nacionais? Desde 
logo escolhendo os melho-
res, não por serem do par-
tido, amigos ou familiares, 
mas por serem competentes, 
fixando a meritocracia 
como regra. Isto em todos os 
lugares da administração pú-
blica, central, local, empresas 
públicas, etc. Dar primazia à 
competência, à capacidade, 
ao mérito. Trabalhar para ga-
nhar, continuando o trabalho 
dos antecessores e não des-
fazendo ou criticando esse 
trabalho, mas aproveitando 
os seus aspetos positivos. Dar 
o melhor para ter sucesso, 
para vencer. Fixar objetivos 
e trabalhar para os atingir. 
Ter capacidade de liderança: 
tratar todos por igual, fazer 
justiça social. Não esquecer 
a concorrência dos outros 
países e tentar vencê-los. 
Falar verdade, andar para 
a frente e marcar golos, em 
vez de esperar que os outros 
façam o nosso trabalho. Ser 
eficaz: poupar, diminuir a 
despesa pública, aliviar a car-
ga fiscal, evitar desperdícios, 
gerir racionalmente a coisa 
pública. Também aqui as 
vitórias não são apenas dos 
craques da equipa, mas de 
todos. Uns ficam na História, 
mas todos querem ser felizes. 
E ganhar. Porque o futuro é 
dos vencedores.

Luísa venturini

Juan Pinilla – 
o flamenco ou uma 
forma de amar

Ainda com um magnífico serão de Agosto a saltitar-
me na memória e amante do cante flamenco desde 
que me recordo de ser gente, não resisti a contar-

vos um pouco sobre o cantaor Juan Pinilla que nessa noite 
nos visitou, integrando a LuasIberika Orkestra, muito bem 
acompanhado por Elena Floris, Manecas Costa, Celina da 
Piedade e (o nosso) Ricardo Silva, num concerto do Festival 
Sete Sóis Sete Luas.

Começando pelo princípio, dir-vos-ei, então, que Juan 
Pinilla nasceu em Granada, numa casa onde o flamen-
co impregnava as paredes, fosse pela voz da sua avó ou 
pela paixão que o pai tinha pelo cante jondo. A sedução 
começou no berço e tornou-se cada vez mais irresistível 
na juventude, ao familiarizar-se com o ambiente e com os 
grandes cantaores que passam a ser os seus mestres.

A carreira como jornalista proporciona-lhe entrevistar 
inúmeras personalidades do flamenco e da cultura e pu-
blicar artigos de opinião e investigação em El País, ABC, El 
Mundo e no diário Granada Hoy, entre outros. Convidado 
regularmente como palestrante, as suas intervenções são 
frequentes na televisão e na rádio, quer como tertuliano 
quer como guionista e apresentador. 

Não é raro referirem-se-lhe como “cantaor intelectual”. A 
estreita relação com a literatura levou-o a trazer para o fla-
menco poetas como Antonio Machado, Baudelaire, Garcia 
Lorca ou José Saramago.O Diario Público (Março de 2012) 
descreveu-o assim: “Juan Pinilla não é apenas um escritor, 
investigador, tradutor, actor e cantor excepcional (...) é, 

sobretudo, um intelectual excepcional, uma referência 
para todos quantos queremos manter vivo o compromisso, 
o activismo e a arte.”

Espanha reconhece-lhe o talento com mais de uma vintena 
de prémios, incluindo o maior galardão do Cante Jondo. Ao 
lado de Paco de Lucía e Enrique Morente, em 2014, foi no-
meado, com Fernando Valverde, para os Prémios Grammy 
Latinos, pelo álbum “Jugar con Fuego”. O seu segundo 
álbum-livro, “Voces que no Callaron”, junta um estudo das 
vidas dos artistas flamencos que lutaram pela liberdade 
e pela democracia a uma viagem pelo rico mundo do 
flamenco. 

Quanto à sua voz, a especialista Estela Zatania, depois de o 
ter visto actuar, afirmou: “Poucos cantaores poderiam inte-
grar um tal reportório, muito menos alguém tão jovem. E o 
público respondeu com a maior ovação que alguma vez vi 
neste salão do Palácio de Villavicencio desde que venho ao 
Festival del Jerez.” 

Digamos que não me surpreende este comentário, pois é 
o próprio Juan Pinilla quem nos segreda: “O flamenco não 
é apenas uma arte, uma música. É um modo de ser, um 
modo de sentir, uma forma de ver o mundo, uma forma de 
amar e de interpretar o que nos rodeia.”

Quem quiser revê-lo, poderá ter essa oportunidade já no 
dia 3 de Setembro de 2016, na Festa do Avante. Quem qui-
ser ouvi-lo, se ainda não tiver os seus álbuns, pode sempre 
recorrer à facilidade do youtube e regalar a alma! 

Justiça, 
justiça inimigos à parte

Há alguns dias numa reportagem feita por uma 
estação de televisão sobre uma sentença judicial 
em que um individuo de origem africana e de 

nacionalidade portuguesa fora condenado a quatro anos 
de prisão efectiva por, segundo opinião do senhor juiz, ter 
furtado um telemóvel. Pese embora a conclusão que dessa 
mesma reportagem se tirou indiciar que tal decisão é um 
manifesto erro judicial, uma vez que foram entrevistados 
os confessados autores e testemunhas alegarem que o con-
denado no dia e hora em que ocorreu o delito se encontra-
va a trabalhar, a pena foi aplicada e cumprida na totalidade 
sem qualquer perdão, sendo pelo contrário agravada pela 
condenação que havia ficado suspensa por prática de actos 
relacionados com estupefacientes. A convicção do senhor 
magistrado não foi essa e um indivíduo, que tudo indica es-
tar inocente, vê-se privado da liberdade por quatro anos.

Esta situação não pode deixar de criar uma certa revolta 
quando a justiça do nosso país é tão célere e pesada peran-
te os pequenos e benevolente até à bondade extrema com 
os poderosos.

São tantos os casos que abundam neste pequeno e belo 
país da periferia ocidental da Europa. São os banqueiros 
que cometem as maiores vigarices, que roubam escandalo-
samente o estado e os pobres depositantes, que fogem com 
avultadas quantias em dinheiro para os paraísos fiscais 
com cumplicidade de quem deveria ter mais zelo pela coi-
sa pública. São os gestores que nas instituições do estado, 
com vencimentos e gratificações principescos, delapidam 
o seu capital com prejuízos acumulados em mais meia 
dúzia de milhões de euros em apenas cinco exercícios, 
resultante de péssima gestão e de favores feitos a amigos e 
compadres com negócios especulativos, tudo isto com san-
ta bênção e cumplicidade dos que nos têm (des)governado. 
Atenda-se que apenas em sete anos, entre 2008 e 2015, o 
estado português foi ao bolso dos contribuintes sacar cerca 
de vinte mil milhões de euros para apoio aos senhores 

banqueiros do BANIF, BPN, BES, BPP o correspondente a 
mais de 11% do PIB Português. A CGD, invejosa, vem logo 
a seguir. E ninguém é responsável. Que maravilha! São os 
próprios governantes que despudoradamente saltam para 
as empresas privadas e destas para o governo, numa dança 
de interesses que o Zé Povinho aceita feliz e obediente. 
E não é que a nossa justiça permite que tudo isto se faça 
na maior das tranquilidades? Os processos abundam e 
arrastam-se penosamente pelas secretárias das diferentes 
secções judiciais e os prazos para conclusão prolongam-se 
“ad eterno” até caducarem ou que os presumíveis culpados 
entreguem a alma ao criador de quem são devotos servido-
res, por certo mais hipócritas que devotos.

Nestas linhas não existe o menor propósito de culpar a 
magistratura portuguesa, porquanto é seu dever respeitar 
os diferentes códigos judiciais, embora por vezes possam 
cometer erros visto ser exercida por humanos e o erro, 
como em todas as actividades, é possível. As leis que cons-
tam dos referidos códigos e elaboradas na Assembleia da 
República são francamente favoráveis aos detentores dos 
diversos poderes e carrascas para com os mais humildes e 
são estas que todos, se calhar nem todos, desejaríamos ver 
melhoradas e mais justas. 

E é neste cenário que aqueles insatisfeitos que nos põem o 
garrote e nos alimentam a dívida querem impor mais res-
trições no mundo do trabalho e a quem aufere pouco mais 
de quinhentos euros mensais que mal chega para as migas 
do prato de amanhã, porque estes, segundo eles, já estão 
esquecidos dos bons tempos em que se contentavam com um 
prato de sopa e uma camisa lavada ao domingo.

Já basta, dizem uns, outros, na mira de um poiso mais 
bondoso e confortável num qualquer Goldman Shachs 
acompanham os tubarões com a sua batuta. Enfim… 

A.Araujo/2016
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Inauguração aconteceu no dia 17 de Agosto

CILAS com sala para todos nos Netos
O Centro de Interesses Locais Associativos e Sociais Netense (CILAS) dispõe agora de uma sala multiusos, que pretende 
colocar à disposição de todos. Esta sala constitui a segunda fase de uma obra muito desejada.

Ana de Jesus

O CILAS Netense inaugurou 
no passado dia 17 de Agosto, 
em cerimónia com forte pre-
sença da população do lugar 

de Netos, Freguesia de Alma-
greira, uma sala multiusos. O 
presidente do CILAS, Aníbal 
Ferreira Andrade, fez um re-
sumo do trabalho desenvol-
vido pelo centro e de todo o 

processo que levou à constru-
ção deste espaço, adjacente à 
fábrica da Igreja, sublinhan-
do mesmo que “a Fábrica da 
Igreja e o CILAS são, na ver-
dade, dois parceiros que têm 

 ●População garante que há médico e não compreende decisão

 ●  O presidente da associação disse na inauguração que esta é um espaço ao dispor de todos os pombalenses

Freguesia e à Câmara Munici-
pal, e ainda um peditório em 
França. Ainda assim, “foi ne-
cessário recorrer a emprés-
timos particulares, que ac-
tualmente se encontram to-
dos reembolsados”, afirmou 
Aníbal Andrade, que se mos-
trou muito satisfeito porque a 
“17/08/2016, temos a honra de 
apresentar a V. Exas este espa-
ço, com janelas desmontáveis 
para todos os fins, concluído 
e construído a 100% com di-
nheiro privado”. Informou 
que, na segunda fase da obra 
do Centro, foram investidos 
25180 euros, face a um orça-
mento inicial de 23800 euros. 

Denomina-se sala multiu-
sos, porque “é de todos os 
pombalenses e servirá tan-
to para reuniões camarárias, 
concelhos unidos da Sicó, in-
ter-freguesias e Freguesia de 
Almagreira, como para reu-
niões profissionais, culturais, 
folclore, formação, convívios 
e casamentos civis”, explicou 
Aníbal Andrade, acrescentan-
do que também é a sala do 

“Bom Pastor”, onde será dada 
pousada aos peregrinos e po-
derá ser celebrada a “divina 
eucaristia campal”.

Nesta cerimónia, estiveram 
presentes muitos netenses, 
bem como vereadores da Câ-
mara Municipal, representan-
tes da Assembleia e da Junta 
de Freguesia de Almagreira, 
bem como o Presidente da 
Câmara Municipal de Pom-
bal. Diogo Mateus elogiou o 
espaço e o cuidado demons-
trado com todos os pormeno-
res decorativos e simbólicos, 
agradecendo a disponibilida-
de demonstrada para que es-
te possa ser usado por todos, 
considerando-o mesmo “o es-
paço mais acolhedor no con-
celho de Pombal”.

Diga-se que esta inaugura-
ção acontece sensivelmen-
te treze anos depois da pri-
meira reunião realizada na 
sala do rés-do-chão (primei-
ra fase), na altura ainda ina-
cabada, e que foi inaugurada 
somente a 22 de Agosto de 
2004.

Concertos finais na Guia e Pombal

Filarmónica da Guia 
dá curso intensivo 
a 130 músicos

Cerca de 130 músicos, 
oriundos de vários pontos 
do país, estão desde a pas-
sada segunda-feira, a parti-
cipar na décima edição do 
Curso Intensivo de Música, 
promovido pela Filarmónica 
da Guia. Uma iniciativa que 
conta com o apoio da Câma-
ra Municipal que, “reconhe-
cendo a mais valia” daquele 
evento, que conta com a rea-
lização de uma MasterClas-
se, uma Orquestra de Sopros 
e uma outra de Cordas, deci-
diu comparticipar o valor da 
inscrição dos músicos das fi-
larmónicas do concelho de 
Pombal.

O curso, que está a decor-
rer nas instalações da Escola 
Básica e Secundária da Guia 
até ao próximo sábado, inclui 
aulas de violino, viola d’ar-
co, violoncelo, contrabaixo, 
piano, guitarra, flauta, oboé, 
fagote, clarinete, saxofone, 

trompete, trompa, trombone, 
eufónio/ tuba e percussão. 

De acordo com a direc-
ção da Filarmónica da Guia, 
aquele Curso Intensivo nas-
ceu há dez anos com o objec-
tivo de “desenvolver as capa-
cidades técnicas dos músicos 
das filarmónicas do conce-
lho”. Contudo, o interesse dos 
músicos de outras bandas, 
designadamente da região, 
contribuiu para que hoje se-
ja “um dos principais cursos 
de cariz formativo dentro da 
linguagem musical da região, 
transformando-se num curso 
de escala nacional”.

No âmbito deste curso o 
público será presenteado 
com três concertos. O pri-
meiro, na noite desta quinta-
feira, 1 de setembro, às 21:30 
horas, apresentará a Ensemb-
le de Violinos, Guitarra e Pia-
no, na sede da Filarmónica da 
Guia.

930 assinam para manter extensão aberta

Saúde mobiliza população da Ilha

Ana de Jesus

No início da semana passa-
da foi enviado a diversas en-
tidades com responsabilida-
des políticas, um abaixo-as-
sinado que defende que seja 
mantida em funcionamento 
a Extensão de Saúde da Ilha, 
o qual foi assinado por 930 
pessoas. A possibilidade de 
encerramento dos referidos 
serviços tem vindo a merecer 
cada vez mais atenção e preo-
cupação por parte dos ilhen-
ses, que “dispõem de médi-
co de família, mas, por razões 
que não conseguem alcançar, 
estão em vias de verem fecha-
do o mesmo”.

Como se pode ler no docu-
mento, e de acordo com as pa-
lavras de uma das mobiliza-
doras da acção, Anália Cruz, 
a situação acarreta grandes 
dificuldades, principalmente 
para as pessoas mais velhas, 
cujas dificuldades de desloca-
ção são uma realidade, e não 
têm ao dispor um serviço de 
transportes públicos que pas-
sível de colmatar essas difi-
culdades. Considera-se que 
“é incomparavelmente mais 
eficiente e sustentável a des-
locação de um profissional 
de saúde para a Ilha, do que 
forçar a deslocação diária de 
todos os utentes da mesma”, 
acrescentando que esta ex-
tensão de saúde “possui to-
das as condições, em termos 
de instalações, equipamentos 
e meios tecnológicos para a 
prestação de cuidados primá-
rios de saúde”.

No mesmo documento, 
composto por uma deze-
na de pontos, afirma-se ain-

da que se tem procurado “de 
forma demagógica, associar 

a centralização dos serviços 
à criação da USF”, o que, no 

um único sentido: melhorar o 
quotidiano do povo”.

Com o intuito de concreti-
zar esta “grande obra aldeã”, 
foram feitos peditórios lo-
cais, mas também à Junta de 

entender dos subscritores, “é 
uma ideia falaciosa que im-
porta contrariar”, sublinhan-
do que um grande número 
de Unidades de Saúde Fami-
liar (USF).

“Não somos contra a USF”, 
afirma Anália Cruz, reconhe-
cendo a necessidade de me-
lhor serviço e outras condi-
ções, mas entende que a pos-
tura não deve ser de “fechar 
e pronto”. Assim, “nem que 
não seja diariamente, é fun-
damental que as pessoas que 
não tenham possibilidade de 
deslocação sejam atendidas 
na Ilha”, atenta a ilhense, con-
siderando que mesmo que se 
coloque a possibilidade de 
transporte a estas pessoas, 
não será fácil gerir todas as si-
tuações, diariamente. 

“Este abaixo-assinado é da 
população, das 930 pessoas 
que quiseram assinar”, rema-
tou ainda Anália Cruz, tendo 
sido enviado para diversas 
entidades, nomeadamente 
Presidente da República, Pri-
meiro-Ministro, Ministro da 
Saúde, ACES Pinhal Litoral, 
órgãos autárquicos, tendo 
ainda sido entregue em mãos 
ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Pombal. 

Para já, a Extensão de Saú-
de da Ilha esteve fechada des-
de Julho, por motivos de fé-
rias do pessoal, esperando-se 
a sua normal abertura a 16 de 
Setembro.

Amanhã, dia 2, também às 
21:30 horas, o Teatro-Cine de 
Pombal recebe o Concerto de 
Orquestra, enquanto o encer-
ramento do curso acontece-
rá no sábado, às 22 horas, no 
Largo do Rossio, na Guia. 

 ●O curso nas instalações da escola da Guia
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Orlando Cardoso

Começa a funcionar hoje, dia 1 de 
Setembro, na sede da Associação de 
Industriais do Concelho de Pombal 
(AICP), no Parque Industrial Manuel 
da Mota, um Posto dos Correios. 
“Uma reivindicação antiga da AICP, 
esta medida é agora implementada, 
pretendendo dar resposta às neces-
sidades das empresas que se senti-
ram prejudicadas com o encerra-
mento do posto existente na Zona 
Industrial da Formiga”, refere aque-
la associação presidida por João Ma-
tias. 

Numa nota de imprensa, a AI-
CP “congratula os CTT pela pronta 
disponibilidade na resolução deste 
problema e pela colaboração activa 
que têm demonstrado na prestação 
de serviços aos seus associados”. 

Aquele serviço “visa servir as em-
presas” instaladas no Parque Indus-
trial Manuel da Mota e na Zona In-
dustrial da Formiga, “mas também 
as empresas e a população da zona 

oeste da freguesia de Pombal, que 
têm assim um posto numa localiza-
ção mais acessível e com maior faci-
lidade de estacionamento”, refere a 
instituição.

Por outro lado, a AICP realça a sua 
“localização privilegiada” e as “boas 
condições das suas instalações” pa-
ra acolher aquele posto de Correios, 
e anuncia que pretende “dinamizar 
um conjunto de serviços e iniciati-
vas que sirvam as empresas e as pes-
soas”.

Aquele Posto irá prestar todos 
os serviços de Correio e Encomen-
das (Correio normal; Correio Azul; 
Correio registado; Registo; Contra 
reembolso; Seguro extra; Correio In-
ternacional; Envio de encomendas 
nacionais e internacionais; venda 
de selos; venda de pré-pagos - Cor-
reio Azul e Correio Verde; venda de 
embalagens postais e saquetas al-
mofadadas; mas, também, serviços 
fi nanceiros e pagamentos: Envio de 
Vales nacionais e internacionais; Pa-
gamento de Vales; e, Pagamento de 

Serviços (facturas).
O atendimento, a cargo da equipa 

de colaboradores da AICP, funcio-
nará diariamente, durante os dias 
úteis, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas.

A AICP adianta, ainda, que irão 
ser instalados Apartados nas suas 
instalações, mas só no início do ano, 
quando terminarem os actuais con-
tratos em vigor.  

Recorde-se que o posto de Cor-
reios situado na Zona Industrial da 
Formiga, nas instalações do Centro 
de Distribuição Postal de Pombal, 
encerrou no passado mês de Maio. 
Um encerramento que, na ocasião 
levou alguns empresários a levanta-
rem a sua voz de descontentamento 
pela decisão dos CTT, já que o fun-
cionamento daquele posto estava 
associado a uma melhor rapidez de 
atendimento e de estacionamento. 

Desde aquele fecho, que as em-
presas das duas zonas industriais 
têm de se deslocar ao centro da ci-
dade, onde não há estacionamento 
acessível.

Dia 10 na antiga escola dos Ramalhais

PSD de Abiul debate 
potencialidades 
da serra de Sicó 

Dar a conhecer as potencialida-
des da Serra de Sicó, um dos “princi-
pais activos da freguesia”, é um dos 
objectivos do Núcleo de Abiul do 
PSD Pombal ao promover o Dia de 
Sicó. Uma iniciativa agendada para o 
dia 10 na antiga escola primária dos 
Ramalhais.

Do programa da actividade desta-
ca-se uma conferência “Serra de Si-
có e as suas Potencialidades”, que 
contará com oradores representan-
tes de vários sectores económicos e 
sociais do território, como é o caso 
de Rui Rocha, presidente da Câma-
ra de Ansião, de Rui Rua, animador 
turístico, e representante do Grupo 
Protecção Sicó, entre outros. 

O evento contará ainda com uma 
caminhada na serra e lanche parti-
lhado, com degustação de produtos 
Sicó. 

De acordo com Nuno Carrasquei-
ra, do Núcleo de Abiul do PSD Pom-
bal, “este evento surge no contexto 

de uma abordagem às áreas estra-
tégicas para o desenvolvimento da 
freguesia, como o turismo e a fl o-
resta, que o PSD tem vindo a seguir 
em Abiul”. “A Serra de Sicó é consi-
derada um dos principais ativos da 
freguesia para a promoção do de-
senvolvimento económico e social”, 
adianta. 

Para o dirigente social-democra-
ta, “a organização de eventos nas 
áreas consideradas estratégicas pa-
ra a freguesia é uma das prioridades 
do PSD Abiul que assim pretende 
mobilizar a população em torno das 
mesmas e, simultaneamente, prepa-
rar a sua própria estratégia para a 
freguesia”. “A estrutura entende que 
o papel das juntas de reguesia deve 
ser cada vez mais activo e que, para 
isso, é essencial que existam estraté-
gias de longo prazo para o desenvol-
vimento do território, aproveitando 
as suas potencialidades naturais”, 
frisa.

Curso de iniciação é este domingo

Crianças à descoberta 
da Espeleologia

É já este domingo, dia 4, que o 
Grupo Protecção Sicó (GPS) organi-
za o 7º Curso de Descoberta da Es-
peleologia, de nível I “XXS”, dirigido 
especialmente aos mais novos, entre 
os três e os 14 anos.

Ao longo do dia, os participantes 
desenvolverão actividades orienta-
das para o conhecimento do meio 
subterrâneo, numa perspectiva edu-
cativa, onde se inclui a visita a uma 
cavidade na serra de Sicó. Após esta 
visita, terá lugar um piquenique nas 

imediações da cavidade, devendo os 
inscritos levar o seu próprio farnel. 
Para a tarde estão reservadas algu-
mas surpresas para os mais novos.

Além do farnel, a organização su-
gere, ainda, que os participantes le-
vem uma muda de roupa e calçado, 
de preferência anti-derrapante.

Os interessados podem fazer a 
sua inscrição, com um custo de 7,5 
euros (inclui seguro, capacete e ilu-
minação individual), para o email 
gps@gmail.com.

Alguns meses depois de os CTT terem encerrado o Posto dos Correios na 
Zona Industrial da Formiga, a Associação de Industriais (AICP) começa 
hoje, quinta-feira, dia 1, a prestar o serviço postal

No Parque Industrial Manuel da Mota

Posto de Correios abre 
hoje na Associação 
de Industriais

Bodas de Ouro 
Vitória & Fernando Carrasqueira

Realizaram-se dia 20/08/2016 na capela do Mogadouro (San-
tiago da Guarda) as nossas Bodas de ouro. 

Para que este ato se realiza-se, ouve grande empenho dos seu 
fi lhos Fernanda & Victor, e dos netos  Daniela , Michael e Lena 
aos quais nós  agradecemos  todo o seu esforço e disponibilida-
de. Organizaram as suas férias de acordo com esta data, desloca-
ram-se ao país de origem para festejarem connosco. Agrade-
cemos a todos os convidados que nos acompanharam nesta 
cerimónia, alguns deles que se deslocaram a grande distância.

O nosso muito obrigado também ao senhor padre Fernando 
Carvalho, pela bonita cerimónia que nos celebrou. 
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Instituição vai colocar 220 veículos eléctricos à disposição de estudantes e colaboradores

Politécnico incentiva alunos 
a deslocarem-se de bicicleta 

O Politécnico de Leiria vai dispo-
nibilizar 220 bicicletas eléctricas aos 
estudantes e colaboradores das suas 
escolas e centros de investigação, 
com o objectivo de “promover a mo-
bilidade sustentável junto da comu-
nidade académica”, refere uma nota 
de imprensa. Para Rui Pedrosa, vice
-presidente da instituição e respon-
sável pela candidatura, o “projecto 
encontra-se em linha com as inicia-
tivas que o Politécnico de Leiria tem 
vindo a desenvolver junto das co-
munidades onde as suas escolas es-
tão inseridas”, inseridas numa estra-
tégia de “promoção de uma cultura 
de mobilidade mais sustentável para 
as pessoas e para o ambiente”. 

O projecto, desenvolvido no âmbi-
to de uma candidatura apresentada 
à operação U-Bike Portugal, realiza-
da em consórcio com o Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes (IMT), 
representa um investimento per-
to dos 660 mil euros, mas foi co-fi-
nanciado, em 85 por cento, pelo PO 
SEUR – Programa Operacional Sus-
tentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos. “Identificámos, no âmbito 
da U-Bike Portugal, uma oportuni-
dade para disponibilizar aos nossos 
estudantes e colaboradores veículos 
capazes de proporcionar uma ‘mo-
bilidade em modos suaves’, também 
capaz de envolver a comunidade 
académica com as regiões onde se 

inserem e demonstrar o seu poten-
cial em termos de sustentabilidade 
ambiental”, acrescenta Rui Pedrosa. 

As 220 bicicletas serão distribuí-
das pelas diferentes escolas e infra
-estruturas científicas, designada-
mente em Leiria, Marinha Grande, 
Caldas da Rainha e Peniche. Na ce-
dência dos veículos aos utilizadores, 
a instituição terá em conta períodos 
de longa duração (seis ou 12 meses), 
mas nos critérios de atribuição se-
rão tidos em conta o número de qui-
lómetros percorridos por mês e que 
cada um se compromete efetuar, o 
tipo de transporte normalmente uti-
lizado nas deslocações entre casa e 
escola/trabalho, mas também se o 
utilizador é estudante ou colabora-
dor.

Além das bicicletas eléctricas, se-
rão também disponibilizados pos-
tos de amarração com carregamen-
to em todos os campi e nos restantes 
edifícios associados ao Politécnico 
de Leiria, como as residências e cen-
tros de investigação. 

Segundo o Politécnico, o projecto 
foi “formalmente apoiado pelas au-
tarquias e está alinhado com os pla-
nos de mobilidade dos municípios 
onde estão localizadas as escolas e 
infraestruturas científicas” da insti-
tuição de ensino superior. Contou 
ainda com o apoio estratégico dos 
municípios de Alcobaça e Óbidos 

e com o apoio formal das agências 
regionais de energia, ENERDURA e 

Oeste Sustentável, lê-se na nota de 
imprensa.

Sessões de divulgação já agendadas

Estão abertas candidaturas para o sector agrícola

Nos critérios de atribuição serão tidos em conta, por exemplo, os quilómetros percorridos por 
mês. Projecto representa investimento próximo dos 660 mil euros.

A TERRAS DE SICÓ – Associação 
de Desenvolvimento iniciou um ca-
lendário de sessões municipais de 
apresentação dos concursos para 
recepção de candidaturas no âmbi-
to do DLBC – Desenvolvimento Lo-
cal de Base Comunitária, destinado a 
promover e reforçar abordagens in-
tegradas no desenvolvimento terri-
torial, assente em estratégias de de-
senvolvimento com parcerias locais 
amplas, que promovam a competiti-
vidade e o emprego nas áreas rurais.

Neste contexto, estão disponíveis 
até ao próximo dia 15 de Setembro 
dois avisos para recepção de candi-
daturas para as primeiras duas ope-
rações associadas à Medida 10.LEA-
DER: “Pequenos investimentos na 

exploração agrícola” e “Pequenos 
investimentos na transformação e 
comercialização de produtos agrí-
colas”. Em breve, abrirá também o 
concurso para a operação “Diversi-
ficação de actividades na explora-
ção agrícola”, cuja informação se-
rá  divulgada a partir da sessão em 
Soure.

Depois de Penela, Condeixa e 
Soure, as próximas sessões de divul-
gação de concursos estão marcadas 
para Alvaiázere, já amanhã, dia 02, 
no Museu Municipal, das 19h00 às 
20h30, seguindo-se Pombal, dia 07, 
no mini-auditório do Teatro-Cine, 
também das 19h00 às 20h30, e por 
fim em Soure, no salão nobre, dia 16, 
das 18h00 às 19h30. 

Seminário aborda 
ameaças à floresta
O Município de Penela organi-
za na manhã deste sábado, 3 
de Setembro, a 10ª edição do 
Seminário Florestal, subordina-
do ao tema “Ameaças à Fileira 
Florestal”. Um evento integra-
do no programa da XXVII Feira 
do Mel da Vila do Espinhal 
e que pretende, segunda a 
autarquia, dotar os produtores 
e proprietários florestais de co-
nhecimentos e de mecanismos 
fundamentais à gestão ade-
quada do espaço florestal num 
quadro de gestão equilibrada 
do território, de competitivi-
dade e de responsabilidade 
social. A sessão de abertura 
está marcada para as 10h00 e 
conta com as intervenções de 
António Alves, presidente da 
Junta de Freguesia do Espinhal, 
de Rafael Baptista, vereador do 
Ambiente e Protecção Civil, de 
Luís Henrique Dias, presidente 
da FLOPEN, e de Rui Pombo, 
vogal do Conselho Directivo 
do ICNF. A sessão conta com 
três painéis:  “Agentes Bióticos 
– Sanidade Florestal”, “Agentes 
Abióticos” e “Estrutura Fundiá-
ria”. A participação é gratuita, 
mas sujeita a inscrição para 
manuela.ferraz@cm-penela.pt.

Bienal de Humor e 
Feira do Mel 
no Espinhal
A Bienal de Humor Luiz 
D’Oliveira Guimarães regressa 
ao Espinhal, no concelho de 
Penela, este fim-de-semana, 3 
e 4 de Setembro.
O evento já vai na quinta 
edição e é aberto à participa-
ção de artistas gráficos com 
humor, profissionais ou ama-
dores. A Bienal de Humor, com 
inauguração marcada para as 
17h00 de sábado, integra a 
programação da XXVII Feira 
do Mel, que decorre a partir 
de amanhã e até domingo, na 
vila do Espinhal, sendo uma 
das mais importantes feiras do 
género realizadas na região 
centro, desde 1989. Para além 
do mel, é possível ali encontrar 
outros produtos derivados da 
actividade apícola, como os 
licores, a cera ou até mesmo 
os favos. A estes juntam-se a 
doçaria regional, vinho Terras 
de Sicó, queijo Rabaçal e arte-
sanato, mas também espe-
táculos musicais. O certame 
é organizado pelo Município 
de Penela em parceria com a 
Junta de Freguesia do Espinhal 
e a Serramel.

 ● BREVES

 ●A cedência das bicicletas será feita por seis ou 12 meses

 ●Em Pombal, a sessão decorrerá no dia 7, no Mini-Auditório do Teatro-Cine
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Comunidade aplaudiu 
inauguração 

de sala multi-usos
A inauguração de uma sala multi-usos na Associação 

C.I.L.A.S, no lugar de Netos, freguesia de Almagreira, reuniu 
dezenas de convidados e representantes das autarquias 
locais. O espaço polivalente, apresentado à comunidade 

no dia 17 de Agosto, está à disposição de todos os cidadãos, 
instituições e empresas deste e de concelhos vizinhos, tendo 

merecido rasgados elogios de quem passou por lá 
(ver notícia pág. 11).

Ilha com festa 
pujante na zona Oeste

Dizer que no último fim-de-semana de Agosto todos os 
caminhos vão dar à Ilha, não estará longe da realidade 

para milhares de pessoas. Foi com fortes elogios e muita 
adesão que decorreu, entre os dias 25 e 28 de Agosto, 

a 21ª edição das Tasquinhas da Ilha, envolvendo as 
diversas instituições locais, e promovendo o artesanato 
e a gastronomia. O dia que mais visitantes atraiu para a 
animação nocturna foi certamente o de abertura, em 
virtude do espectáculo do Canário e Amigos, que já é 
uma marca desta iniciativa. Mas as noites foram todas 

longas, sinónimo de muita animação.
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Mostra de Alitém 
fiel às origens

Foi em 2011 que as ex-freguesias de Santiago de Litém, 
São Simão de Litém e Albergaria dos Doze se juntaram 
pela primeira vez para organizar, através da Associação 

Alitém, a primeira mostra gastronómica desta região. 
Na XVI edição, em Santiago de Litém, foi mantida a tra-
dição de divulgar a gastronomia, as associações locais 
e promover o que há de melhor na chamada Região 

Alitém. A animação foi uma constante, não só em palco, 
mas também no percurso efectuado pelo comboio 

turístico que percorreu a agora União de Freguesias.

Waveform Pool Party 
voltou a juntar centenas 

no Aquaparque
Pombal corre o risco de se transformar rapidamente numa 
das principais rotas de Verão dos apreciadores de música 

electrónica. Com uma vista imponente sobre a cidade, a 2ª 
edição da Waveform Pool Party tinha todos os ingredientes 
para repetir o sucesso. E as expectativas não foram defrau-
dadas, com centenas de pessoas, muitas da Figueira da Foz 
e Leiria, a dançarem ao som da melhor música, tendo como 
cenário o Panorâmico Aquaparque. A festa reuniu um leque 
de conhecidos DJ’s, com destaque, este ano, para a presença 
de Fauvrelle, cabeça-de-cartaz do evento e um dos melhores 

produtores nacionais nesta área. 
Eduardo Simões (DJ Ed Simon) e Humberto Pereira 

(Aquaparque) foram os rostos da organização, aos quais se 
juntou o contributo do Buda Bar e do Black & White.

No final, Eduardo Simões não podia estar mais satisfeito, 
até porque os comentários recebidos foram todos positivos, 
inclusivamente de Fauvrelle. “O feedback dele foi fantástico. 
Ele próprio agradeceu, de várias maneiras, a recepção que a 
pista de dança lhe fez”, tendo-se mostrado surpreendido, na 

sua página oficial, “com o dancefloor que teve aqui”.
Depois de dois anos de êxito, a terceira edição do evento está 

já a ser delineada com o objectivo de “surpreender tudo e 
todos”, remata Eduardo Simões. 
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Encontre as melhores marcas, todas num só local 

e descubra as promoções que temos para si!

O melhor da perfumaria 

e cosmética...

www.balvera.pt

Loja Online

Alcanena - Algés - Amadora - Coimbra - Condeixa - Cantanhede - Covilhã - Entroncamento
 Figueira da Foz - Figueiró dos Vinhos - Gândara dos Olivais - Infantado(Loures) - Leiria - Lousã

 Marinha Grande - Marinha da Guia - Moscavide - Ourém - Pombal - Santarém - Setúbal 
Soure - Tomar - Torres Novas - Vila Real - Viseu 

Onde nos pode encontrar:

São Mateus de 15 a 21 de Setembro

Soure recebe maior e mais representativo 
evento cultural, económico, social e concelhio
Orlando Cardoso

A vila de Soure vai estar em 
festa, de 15 a 21 deste mês de 
Setembro, ao receber a fei-
ra anual do São Mateus, “o 
maior e mais representativo 
evento de cariz cultural, eco-
nómico, social e recreativo do 
concelho desde há vários sé-
culos”, como afi rma o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Mário Jorge Nunes. 

Apesar de ser tradicional-
mente uma feira franca de ca-
rix medieval, o certame adap-
tou-se à realidade económica 
da região e nas últimas duas 
décadas, a FATACIS – Feira de 
Artesanato, Turismo, Agricul-
tura, Comércio e Indústria de 
Soure - é o espelho da dinâ-
mica do artesanato, turismo, 
agricultura, comércio, indús-
tria e serviços. 

Para o autarca socialista, “o 
impacto decorrente da rea-
lização deste evento assume 
uma particular relevância 
para os agentes económicos, 
com grande signifi cado na di-
nâmica concelhia”. 

Mário jorge Nunes destaca 
o facto de, nos últimos anos, 
a Associação Empresarial de 
Soure ter assumido a respon-
sabilidade pela organização 

da Fatacis, “tendo-se tornado 
uma mais-valia a sua parceria 
com a Câmara Municipal”. 

O edil não tem dúvidas de 
que serão “seis dias de festa 
e de envolvência de todo o 
concelho de Soure”. “Todos 
podem e devem participar”, 
afi rma, sublinhando a apre-
sentação de uma “programa 
vasto e diversifi cado, procu-
rando ser abrangente e agre-
gador”. Por outro lado, segun-
do Mário Jorge Nunes, o São 
Mateus “sempre foi e conti-
nuará a ser um ponto de en-
contro das gentes de Soure e 
um reencontro com a sua tra-
dição e a sua cultura”. 

Por sua vez, a organização 
destaca o facto de, ano após 
ano, ter havido um cresci-
mento do número de expo-
sitores, fruto do trabalho de 
prospecção e promoção do 
evento junto dos expositores. 

No espaço da FATACIS es-
tarão presentes mais de uma 
centena de expositores, sen-
do uma “zona dedicada aos 
empresários do concelho pa-
ra que possam demonstrar 
o ramo de actividade a que 
se dedicam e também tentar 
realizar negócio com os visi-
tantes da feira”, refere a co-
missão organizadora, acres-

centando que naqueles ex-
positores, “podemos encon-
trar todo o tipo de empresas, 
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Programa
15 SETEMBRO QUINTA -FEIRA
18:30h - Abertura da feira das Freguesias e da feira de 
artesanato | Parque dos Bacelos  
19:30h - Abertura Ofi cial da FATACIS - Feira de Arte-
sanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de 
Soure
Espaço Multiusos Soure 1111
Participação da Banda do Cercal
Praça da República - Espaço Multiusos Soure 1111
20:00h - DRAGON FIRE
               Deusa do fogo – Mulher de branco
                   Parque dos Bacelos    
22:00h - Concerto
               ANA MARIA 
               MEZCLA 
               GMB
              PALCO PRINCIPAL - Parque dos Bacelos

16 SETEMBRO SEXTA -FEIRA
08:00h - Alvorada de 21 tiros
09:30h - Abertura ofi cial da tradicional 
FEIRA DA MADEIRA
               Várzea das Mós
               Abertura da FEIRA DAS CEBOLAS
               Praça Miguel Bombarda

14:00h - Reabertura da FATACIS
               Espaço Multiusos Soure 1111
14:30h - Animação de Rua | Grupo de Gaiteiros
18:00h - Abertura da FEIRA DAS FREGUESIAS
               Parque dos Bacelos
                Animação de Rua
               Grupo de Gaiteiros
18:30h - ARRUADA | Banda de Soure
21:00h - NOITE DE SOURE - Café à Moda Antiga
               Colaboração – ADPCNS – Associação de Defesa 
do Património Natural  Cultural de Soure
              Participação do Rancho das Ceifeirinhas da Casa 
do Povo de Vila Nova de Anços e
   Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços     
                 Praça Heróis Coutinho e Cabral
22:00h - Baile Popular
               BIG BANDA 
                  Palco 2 – Praça Heróis Coutinho e Cabral
               Espetáculo
22:30h - RICHIE CAMPBELL 
               SEM BATUTA 
                   DJ´s
                   PALCO PRINCIPAL - Parque dos Bacelos

17 SETEMBRO SÁBADO
08:00h - Alvorada de 21 tiros
09:00h - Abertura da FEIRA DAS NOZES 
               Rua do Cais
              Reabertura da FEIRA DAS CEBOLAS
              Praça Miguel Bombarda
               Reabertura da FEIRA DA MADEIRA
    Várzea da Mós    
09:00h - Encontro Temático (sujeito a inscrições)
              Património Turístico
               Espaço Finisterra
09:30h - Atividade Desportiva
               Concurso de Pesca Juvenil
   Colaboração do Clube de Pesca Desportiva de Soure
     Represa dos Rios Anços e Arunca
10:00h - Arruada
                  Grupo Musical Gesteirense
                  Ruas de Soure
                  II Mostra I Exposição 
                   “Carros Antigos”
                   Parque dos Bacelos
11:00h - Animação de Rua    
12:00h - Abertura da FEIRA GENERALISTA
                     Ruas do Centro Urbano de Soure I Bacelos
                    Reabertura da FATACIS 
14:00h - Atividade Desportiva
                   Stand Up Paddle (14:00h às 19:00h)
                   Represa dos Rios Anços e Arunca
14:30h - Atividade Desportiva
               Escalada I Slyde 
               Colaboração do Agrupamento de Escolas Mar-
tinho Árias Soure | Rios Anços e Arunca
15:00h - Reabertura da FEIRA DAS FREGUESIAS
               Parque dos Bacelos
               Animação de Rua
              Grupo de Gaiteiros
              Atividade Desportiva
15:00h - Cycling
15:30h - Body Pump
16:00h - Jump
16:30h - CX Work (localizada)
17:00h - Corpo e Mente
               (By Academia Clube Desportivo de Soure)
               Parque dos Bacelos
16:00h - Animação de Rua
Grupo de Percussão “Os Batokes” 
da APPACDM de Soure
17:00h - Arruada pela Vila de SOURE
   Fanfarra da A. H. dos Bombeiros Voluntários do Con-
celho de Soure 
17:30h - Atividade Desportiva
               Mega Aula de Zumba 
              (By Ficha Tripla)
                Parque dos Bacelos
18:00h - Arruada
                 Soc. Filarmónica R. B. Vilanovense
                 Ruas de Soure
18:30h - Animação
                Grupo de Marchas “Manjericos 
       de Santo António” da Freguesia de Vinha da Rainha
              Parque dos Bacelos
19:30h - Animação
Grupo de Marchas do GAP 
- Casa do Povo de Vila Nova de Anços
Parque dos Bacelos
20:00h - Animação - Hip-Hop Participação da Escola 
de HIP-POP da Santa Casa da                                       

    Misericórdia de Soure e do Grupo OOSFERA
    PALCO 3 – Praça da República
21.30h - Ruizinho de Penacova
                  PALCO 2 – Praça da República
22:30h - Baile Popular
              JOHNNY & EMILIE
    PALCO 2 – Praça Heróis Coutinho e Cabral
     Espetáculo
23:00h - FISCHER-Z 
01:00h - BALBÚRDIA
               PALCO PRINCIPAL - Parque dos Bacelos
00:30h - Animação 
               SHOW PIRO ÁQUA
                   Parque dos Bacelos

18 SETEMBRO DOMINGO
08:00h - Alvorada de 21 tiros
08:00h - Reabertura da FEIRA DAS NOZES 
                   Rua do Cais
              Reabertura da FEIRA DAS CEBOLAS
                   Praça Miguel Bombarda
              Reabertura da FEIRA DA MADEIRA
                   Várzea da Mós
               Reabertura da FEIRA GENERALISTA
                   Ruas do Centro Urbano de Soure I Bacelos
09:30h - Animação de Rua         
09:30h - MISSA
    Capela de São Mateus - São Mateus
10:00h - Arruada
               Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense  
              Ruas de Soure
10:30h - Atividade Desportiva
              Zumba
                   (By Academia Clube Desportivo de Soure)
                Parque dos Bacelos
11:00h - Reabertura da FATACIS 
               Espaço Multiusos Soure 1111
11:30h - Animação de Rua
11:30h - MISSA 
              Capela de São Mateus - São Mateus
14:00h - Abertura da FATACIS
               Espaço Multiusos Soure 1111
14:30h -Tarde de Folclore do Concelho de Soure
Grupo Folclórico e Etnográfi co de Alfarelos 
Rancho Folclórico do Cercal                                                                       
Grupo Folclórico e Etnográfi co do Cimeiro                         
Rancho Folclórico “Papoilas da Serra” de Degracias         
Grupo Folclórico e Etnográfi co da Granja do Ulmeiro 
Grupo de Folclore do Melriçal                
Rancho Folclórico da A.S.R.C. de Pouca Pena 
Rancho Folclórico da Ribeira da Mata                            
Grupo Etnográfi co de Samuel 
Rancho Folclórico St. Casa da Misericórdia de Soure 
Rancho Típico de Paleão 
Rancho Folclórico da Freguesia de Tapéus                              
PALCO 2 – Praça da República (Paços do Concelho) 
15:30h - MISSA
              Capela de São Mateus - São Mateus
16:00h - Animação 
              Grupo de Concertinas PUXÓFOLE 
                  Parque dos Bacelos
18:00h - Animação
   Grupo de Concertinas Sons da Sicó
    Parque dos Bacelos
22:00h - Baile Popular
   THEMA 1
     PALCO 2 – Praça Heróis Coutinho e Cabral
 Espetáculo
22:30h - DENGAZ
               DMK
               DAMA DE PAUS
               PALCO PRINCIPAL - Parque dos Bacelos
  
19 SETEMBRO SEGUNDA 
08:00h - Reabertura da FEIRA DA MADEIRA
    Várzea da Mós
10:00h - Atividade Desportiva
17.º Torneio de Remo Adaptado “Sem Limites”
Co-organização da APPACDM de Soure / CM Soure
Praça da República
14:00h - Reabertura da FATACIS
21:30h - Espetáculo
   KIND OF MAGIC & THE FLASHING VOICES 
   ROCKLUSO 
   PALCO PRINCIPAL- Parque dos Bacelos
22:00h - Baile Popular
BIG JOVEM
     PALCO 2 – Praça Heróis Coutinho e Cabral

20 SETEMBRO TERÇA
DIA DA FAMÍLIA SOURENSE

15:30h - MISSA de Encerramento das festas 
              Capela de São Mateus - São Mateus
16:30h -Tradicional PIC-NIC Popular
              Participação do Grupo da Sagrada Família  
   e do Rancho Folclórico da A.S.R.C. de Pouca Pena
    Olival de São Mateus
21:00h - Baile 
               BANDAZONA
              PALCO 2 – Praça da República

21 SETEMBRO QUARTA-FEIRA  
FERIADO MUNICIPAL

11:00h - MISSA - DIA LITURGICO DE SÃO MATEUS 
              Capela de São Mateus - São Mateus
15:30h - Cerimónia Solene do Dia do Município
    Atribuição de Prémios a Alunos do Ensino Secun-
dário
    Salão Nobre dos Paços do Concelho
17:00h - Apresentação do livro “Gente de Soure – Me-
mórias evocativas de cidadãos falecidos” da autoria de 
António Santos Mota      
               Salão Nobre dos Paços do Concelho

Bilheteira
Espetáculos I bilhete diário – 3,00€ (sexta-feira, 16 e 

domingo, 18)
bilhete diário - 4,00€ (sábado, 17)

 ●Um pouco por toda a vila, estarão instalados centenas de expositores,
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São Mateus de 15 a 21 de Setembro

Soure recebe maior e mais representativo 
evento cultural, económico, social e concelhio

como negócios de carros, 
tractores, vestuário, calçado, 
energias renováveis, cosmé-

SÃO MATEUS
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FEIRA DAS CEBOLAS  |  FEIRA DAS NOZES | FEIRA DA MADEIRAFEIRA DAS FREGUESIAS

15 a 21 de Setembro 2016

Crédito Agrícola

FATACIS

PUB

tica, imobiliário, entre muitos 
outros.”

Por outro lado, a Rua do 

Cais, em pleno centro histó-
rico da vila, será palco da tra-
dicional Feira das Nozes. Uma 
feira habitualmente “mui-
to concorrida por pequenos 
agricultores, principalmente 
da zona serrana do concelho, 
que se dedicam ao comércio 
de frutos secos”. Já, na Praça 
Miguel Bombarda (frente à 
Igreja), podemos encontrar 
a Feira das Cebolas, que se 
transforma numa “boa opor-
tunidade de negócios para os 
agricultores que se dedicam 
ao cultivo de cebolas”.

Também, um pouco por 
toda a vila, estarão instalados 
centenas de expositores, com 
todo o tipo de produtos para 
venda, “tornando-se inclusi-
ve num espaço multi-cultu-
ral devido a toda a diversida-
de de culturas que podemos 
encontrar nas ruas por esta 
altura”, refere a organização. 

Entre os outros diversos es-
paços que constituem a Fei-
ra de São Mateus, destaca-se 
a zona de restauração, “on-
de algumas colectividades e 
restaurantes criam um espa-
ço de convívio, onde se pode 
fazer refeições com petiscos 
muito habituais na zona do 
concelho”. 

Programa com inúmeras atracções

“Fischer-Z” são cabeça 
de cartaz dos espectáculos

“Fischer-Z”, a banda que 
encheu o Estádio de Alvalade 
há 35 anos, é apontada como 
uma das atracções do progra-
ma de espectáculos para a 
feira de São Mateus, em Sou-
re. A banda actuará no dia 17 
de Setembro com um preço 
de quatro euros por pessoa. 
Será, não só uma oportuni-
dade para reviver os sons dos 
anos 80, mas também o tra-
balho que constitui o seu ál-
bum “This is My Universe”, 
lançado já em 2016, por aque-
la banda de rock inglesa, que 
teve o seu auge de carreira 
entre 1979 e 1981. 

Para Mário Jorge Nunes, 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Soure, a aposta nos 
“Fischer-Z” levou em conta “o 
espírito revivalista que agora 
se vive com o reaparecimen-
to de bandas dos anos 80”. 

Mas, outros nomes sobres-
saem do vasto cartax de es-
pectáculos da Feira de São 
Mateus. No dia 19, haverá um 
espectáculo de tributo aos 
“Queen”, uma banda imortal, 
enquanto no dia anterior, do-
mingo, 18 de Setembro, subi-
rá ao palco “Dengaz”. Por sua 
vez, no dia 16 de Setembro, 
Soure Richie Campbell, um 
dos maiores nomes do Reg-
gae Nacional. Um artista que 
tem esgotado salas de Norte a 
Sul do país, e que vê o seu no-

me a “dar nas vistas”, em vá-
rios países da Europa. 

No entanto, se o São Ma-
teus é a festa da família sou-
rense, outros momentos cul-
turais serão vividos durante 
os seis dias dos festejos. Daí 
que a noite de sexta-feira, 
dia 16, seja dedicada a Soure 
com a participação do Ran-
cho das Ceifeirinhas da Casa 
do Povo de Vila Nova de An-
ços e do Grupo de Pauliteiros 
de Vila Nova de Anços. No dia 
seguinte, entre outras par-
ticipações, destaca-se as ac-
tuações da Sociedade Filar-

mónica R. B. Vilanovense, do 
Grupo de Marchas “Manjeri-
cos de Santo António” da Fre-
guesia de Vinha da Rainha, 
do Grupo de Marchas do GAP 
– Casa do Povo de Vila Nova 
de Anços, e da Escola de HIP
-POP da Santa Casa da Miseri-
córdia de Soure.

Já no domingo, dia 18, des-
taque para a tarde de folclore 
do concelho de Soure, com os 
grupos de Alfarelos, Cercal, 
Cimeiro, “Papoilas da Serra” 
de Degracias, Granja do Ul-
meiro, Melriçal, Pouca Pena, 
Ribeira da Mata, Samuel, Mi-
sericórdia de Soure, Paleão e 
Tapéus.

Os últimos dias de festa, 
são tradicionalmente dedica-
dos à “família sourense”. Na 
terça-feira, dia 20, será cele-
brada missa na Capela de São 
Mateus (15 horas), seguida da 
realização do tradicional pi-
c-nic Popular, abrilhantado 
pelo Grupo da Sagrada Famí-
lia e do Rancho Folclórico de 
Pouca Pena. No dia seguinte, 
feriado municipal, às 11 ho-
ras será celebrada missa por 
ocasião do Dia Litúrgico de 
São Mateus, enquanto à tarde 
haverá a sessão solene do Dia 
do Município e o lançamen-
to do livro “Gente de Soure – 
Memórias evocativas de cida-
dãos falecidos”, de autoria de 
António Santos Mota. 

 ●Um pouco por toda a vila, estarão instalados centenas de expositores,
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Novo espaço foi inaugurado no domingo

Harpa: loja de roupa 
para os mais novos
Ana de Jesus

A cidade de Pombal aco-
lheu, oficialmente, no passa-
do dia 29 de Agosto, uma no-
va loja de vestuário para bebé, 
criança e jovem, cuja inaugu-
ração foi marcada pelos “mi-
minhos” para os mais peque-
nos e pela presença de muitos 
familiares e amigos. “Era um 
sonho antigo, que agora con-
segui concretizar”, começou 
por dizer Dina Neves, que an-
tes trabalhava na área dos se-
guros, tendo um forte gosto 
pelas relações pessoais e aten-
dimento ao público.

A residir em Folgado, na 
Machada, abraça agora es-
te novo desafio, procurando 
responder a algumas lacunas 
que identificou no mercado 
pombalense nesta área. “Nós 
temos um Município muito 
bom, para termos que ir para 
fora comprar aquilo que que-
remos”, assinalou, entenden-
do que, apesar de já existirem 
lojas de roupas muito boas, 
era importante trazer para 
Pombal outras marcas.

A Harpa, assim foi baptiza-
da a nova loja, apresenta ves-
tuário para bebés, crianças 
e jovens, desde a nascença 
até aos 18 anos, das marcas 3 
Pommes, Absorba, B-Karo, Le-
vis e Desigual. Além das peças, 
uma das características que 
Dina Neves quer como mar-
ca é o atendimento persona-
lizado e um serviço ao encon-

tro das necessidades do clien-
te. “Cada vez mais, temos que 
prestar um serviço personali-
zado”, atenta. O próprio nome 
do espaço, embora não tenha 
sido das suas primeiras op-
ções, acabou por enquadrar-
se na perfeição naquilo que 
pretende transmitir. Harpa é 
um instrumento musical pau-
tado pela suavidade e “tem a 
ver com aquilo que quero que 

as pessoas sintam quando en-
tram aqui, harmonia, tranqui-
lidade, paz, num local onde se 
é bem atendido”, sublinhou, 
dizendo ainda que tem um ca-
rinho ainda mais especial por 
ser um projecto seu, uma coi-
sa “feita com muito amor e 
com muito trabalho”. A Harpa 
situa-se na Rua José Santos Al-
ves, perpendicular à rua que 
ladeia o parque de estaciona-

mento do Centro de Saúde de 
Pombal, estando aberta de se-
gunda a sexta (10h00 às 15h30; 
16h20 às 19h30) e aos sábados 
(9h00 às 13h00).

Também está presente nas 
redes sociais, em facebook.
com/Harpa, onde vão sendo 
divulgados alguns dos artigos 
disponíveis e as promoções 
que os clientes podem apro-
veitar.

 ●Dina Neves é o rosto do novo espaço

Cabeleireira e estética comemoraram com os clientes 

Márcia & Ana há cinco anos na Pelariga

Ana de Jesus

Foi no passado dia 20 de 
Agosto que Márcia Joaquim e 
Ana Ramos comemoraram, 
junto dos seus clientes, cinco 
anos de trabalho em comum 
na Pelariga. O início foi natural 
e feito de pequenas coincidên-
cias, que fizeram com que Már-

cia Joaquim regressasse à Pe-
lariga, desta feita para exercer 
a sua actividade profissional 
como cabeleireira, fazendo-se 
acompanhar da esteticista Ana 
Ramos.

No balanço destes cinco 
anos, “eu acho que temos vin-
do sempre a crescer e dedica-
mo-nos cada vez mais a isto”, 

afirmou Márcia, não sem recor-
dar que, apesar dos sucessos, 
esta actividade não é “um mar 
de rosas” e é preciso dedica-
rem-se muito. O grande objecti-
vo passa por “oferecer um bom 
serviço ao cliente, também ao 
nível do produto, e tentamos 
ter um bom ambiente aqui no 
nosso espaço, para que o clien-

NERLEI promove 
acções colectivas de 
internacionalização

A NERLEI – Associação 
Empresarial da Região de 
Leiria apresentou uma 
candidatura ao Sistema de 
Apoio às Acções Colecti-
vas – Internacionalização, 
projecto que recebeu luz 
verde.

Com a designação LINK 
LUSA, o projecto “preten-
de capitalizar o potencial 
das comunidades emigran-
tes e luso-descendentes, 
no âmbito da internacio-
nalização das empresas 
nacionais”, explica a NER-
LEI. Para isso, será criada 
uma rede de agentes ex-
portadores, ou seja, “per-
sonalidades relevantes nas 
comunidades emigrantes 
que sejam agentes facilita-
dores de contactos e troca 
de informações nas expor-
tações”.

A associação reforça esta 
ideia, acrescentando que o 

LINK LUSA pretende “de-
senvolver acções no senti-
do de criar mais informa-
ção que facilite o acesso a 
mercados internacionais, 
aproveitando o potencial 
das comunidades emigran-
tes”. Neste sentido, será 
desenvolvida “uma rede 
colaborativa em larga esca-
la que potencie as expor-
tações para países com for-
tes comunidades emigran-
tes portuguesas”.

A executar até Maio de 
2018, o projecto é finan-
ciado pelo Portugal 2020, 
no âmbito do Programa 
Operacional Regional do 
Centro – Centro 2020, com 
uma despesa elegível total 
aprovada de perto de 240 
mil euros, dos quais cerca 
de 200 mil são provenien-
tes do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regio-
nal.

te se sinta bem”, complemen-
tou Ana Ramos.

“Trabalhamos muito e faze-
mos sempre o nosso melhor”, 
garantiu Márcia Joaquim, des-
tacando a importância da re-
lação de proximidade com os 
clientes, mas também da ofer-
ta diversificada e actualizada 
que disponibilizam. O certo é 
que ambas estão frequente-
mente em formação, para con-
seguir corresponder às neces-
sidades dos clientes e estarem 
sempre actuais no conheci-
mento dos novos tratamentos. 
E vão procurando ter novos 
serviços que complementam, 
de que é exemplo o facto de 
mais recentemente terem tam-
bém ao dispor dos seus clien-
tes o tratamento de drenagem 
linfática.

Quanto ao futuro, esperam 
que seja “juntas, mas num es-
paço maior”. De qualquer for-
ma não se imaginam a sair da 
Pelariga, apesar de uma viver 
no Mogadouro (Soure) e ou-
tra na Charneca da Redinha. 
“Nós gostamos da Pelariga, 
gostamos deste meio mais aco-
lhedor, e não nos vemos, por 
exemplo, em Pombal”, assegu-
ra Ana Ramos.

Mas para já, vão continuar 
no mesmo espaço, na Rua dos 
Gregórios, bem próximo do 
centro da Pelariga.

 ●Márcia Joaquim e Ana Ramos comemoraram cinco anos de trabalho em conjunto

Crédito Agrícola 
com ofertas 
especiais 
no Crédito Pessoal

O Crédito Agrícola lan-
çou no dia 29 de Agosto 
uma nova campanha com 
soluções de Crédito Pes-
soal, que incluem ofertas 
especiais ao nível dos Se-
guros Vida e Não Vida.

Nos Seguros Vida, na 
contratação dos seguros 
de Protecção Crédito Pes-
soal ou CA Protecção Livre, 
existe um desconto de 15 
por cento no prémio para 
clientes associados e de 10 
por cento para clientes não 
associados. 

Nos Seguros Não Vida, 
a contratação do Seguro 
CA Automóvel contempla, 
para clientes associados, a 
oferta de um livro de vou-
chers Gold, com descon-
tos em produtos e serviços 
numa rede de oficinas. Pa-
ra os clientes não associa-
dos é oferecido um livro de 
vouchers Silver.  

Em nota de imprensa, a 
instituição bancária real-
ça, ainda, as vantagens na 
subscrição do Seguro CA 
Habitação, evidenciando o 
desconto de 40 por cen-
to sobre o prémio comer-
cial nos riscos delegados. 
Os clientes associados têm 
como oferta a primeira 
anuidade do Seguro de Re-
cheio com capital seguro 
de 25.000 euros. No caso 
de clientes não associa-
dos esse valor é de 20.000 
euros.

No que toca às soluções 
de Crédito Pessoal, o Cré-
dito Agrícola explica que 
estas se destinam a qual-
quer finalidade, desde, 
por exemplo, aquisição de 
electrodomésticos, até des-
pesas escolares e remode-
lações, passando por mo-
biliário, entretenimento e 
viagens.

PSIKE abre filial na 
cidade de Pombal

O Centro de Psicologia 
e Apoio Educativo PSIKE 
abre este mês uma filial 
em Pombal, em parceria 
com o Externato A Falinha. 
Com sede na Figueira da 
Foz desde 2005 e gabine-
tes em Condeixa e Viseu, 
a PSIKE, com espaço na 
Rua Saul Pires de Macha-
do, junto ao Continente, 
disponibilizará serviços de 
Psicologia, Psicopedagogia, 
Terapia da Fala, Terapia 
Ocupacional, Terapia da 
Integração Sensorial, Fisio-
terapia Pediátrica, Massa-
gem para Bebés, Terapia 
Aquática, Equitação tera-
pêutica/hipoterapia, Yoga 

e meditação para crianças. 
Proporciona ainda o curso 
de preparação para o par-
to e pós-parto, em formato 
individual ou grupal, sob 
marcação. Dos serviços 
destaca-se, ainda, a imple-
mentação do novo progra-
ma para o autismo (Autis-
mo 3D). O objectivo é “dar 
resposta terapêutica e pe-
dagógica a bebés, crianças 
e adolescentes que apre-
sentam dificuldades no 
seu percurso de desenvol-
vimento ou escolar, bem 
como actuar na preven-
ção, no concelho de Pom-
bal e arredores”, refere a 
equipa da PSIKE.
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Presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira traça expectativas

Fesmonte espera cerca de 50 mil visitantes  
Aquele que é um 
dos maiores 
eventos da região 
espera receber 
cerca de 50 mil 
visitantes entre os 
dias 8 e 12 deste 
mês. Ao recin-
to da Fesmonte 
regressa um pro-
grama ambicioso 
que inclui muita 
música, a melhor 
gastronomia, 
expositores e 
muitos momentos 
de animação que 
hão-de preencher 
os cinco dias de 
festa. 
A presidente da 
União de Fregue-
sias de Monte 
Redondo e Carrei-
ra, Céline Gaspar, 
destaca o gradual 
crescimento do 
certame, realizado 
de dois em dois 
anos, mas apro-
veita para traçar 
as linhas mestras 
do actual executi-
vo, até ao final do 
mandato.
 
Manuela Frias

POMBAL JORNAL - Estamos 
em contagem decrescente 
para mais uma edição da 
Fesmonte. Que expectati-
vas tem a União de Fregue-
sias, enquanto organizado-
ra do certame? Quantos vi-
sitantes são esperados?
CÉLINE GASPAR - O objec-
tivo da organização da Fes-
monte é consolidar a imagem 
que tem vindo a afirmar-se 
do evento. Trabalhámos pa-
ra que a Fesmonte - Feira de 
Gastronomia e Actividades 
Económicas de Monte Re-
dondo e Carreira se tornasse 
um dos maiores eventos do 
concelho de Leiria e da Re-
gião, e essa vontade tem vin-
do a ser reforçada de edição 
para edição. Contamos que a 
aposta da edição de 2016 dig-
nifique ainda mais este cer-
tame que tem vindo a cres-
cer significativamente desde 
2010. Esperamos contar com 
a presença de cerca de 40 a 
50 mil pessoas. 

 
Qual o peso do evento 

no orçamento anual da fre-
guesia?

O peso da Fesmonte no or-
çamento de 2016 é cerca de 
20% do total de despesas e 
receitas.

 Os valores para esta edi-
ção estão em linha com os 
de anos anteriores, ou so-
freram alterações significa-
tivas?

Não, os valores estão em li-
nha com os valores finais de 
2014. 

 
De que a forma o executi-

vo consegue fazer face aos 
custos?

A Fesmonte é um evento 
muito acarinhado pelo teci-
do empresarial, não só da fre-
guesia como também da re-
gião. Além dos apoios finan-
ceiros temos diversos apoios 
logísticos que nos permitem 
trabalham com algum à von-
tade financeiro. Depois, há a 
acrescentar a receita da bi-
lheteira e da tenda eletróni-
ca, que está a cargo da orga-
nização. 

 
Os artistas nacionais vol-

tam a ser o cartão-de-visita 
das festas?

 No entanto, há muito mais 
para ver na Fesmonte, no-
meadamente no campo da 
gastronomia, do associativis-
mo ou das actividades econó-
micas, certo?

Já que fala nas activida-
des económicas, quantos 
expositores são aguarda-
dos?

A exposição da Fesmon-
te está fechada e contamos 

com a participação de cerca 
de 100 organizações, nomea-
damente empresas e associa-
ções. 

 
Perante esta envolvência 

do tecido empresarial e as-
sociativo, não há dúvidas 
de que o certame se assume 
como um retrato da fregue-
sia e da região?

A evolução que a Fesmonte 
tem tido ao longo das edições 
realizadas espelha a capaci-
dade e orgulho dos montere-
dondenses e carreirenses em 
viver nesta freguesia. A par-
ticipação de voluntários no 
evento demonstra esta garra 
que valorizo acima de tudo. A 
Fesmonte é um sucesso pelo 
capital humano que envolve. 

Ainda que a Fesmonte se-
ja um ponto alto da vida da 
freguesia a que preside des-
de 2009, haverá certamen-
te muitas outras priorida-
des na vida do executivo. A 
pouco mais de um ano de 
novas eleições, o que con-
sidera ainda fundamental 
concretizar?

Os objectivos do executivo 
até ao final do mandato são, 
sem dúvida, continuar a lutar 
pela melhoria das condições 
de vida da população, nomea-
damente melhorar, ainda, al-
guns pontos da rede viária, 
continuar a pressionar para 
que o Parque Empresarial se-

ja uma realidade, ver concre-
tizada a obra de saneamen-
to na Carreira e na Sismaria. 
Além disso, pretendemos ini-
ciar projectos integrados nas 
Salinas da Junqueira, bem co-
mo o Complexo Desportivo 
de Monte Redondo, liderado 
pelo Motor Clube. Pretendía-
mos, também, tornar o Ca-
beço de Monte Redondo um 
ponto de atracção turística e 
contamos com a população e 
os amigos de Monte Redondo 
para votar neste projecto, no 
âmbito do Orçamento Parti-
cipativo da Câmara Munici-
pal de Leiria. Para isso bas-
ta votar na proposta através 
de SMS para o número 4343 
com o texto LEIRIA NRCON-
TRIBUINTE op199, respeitan-
do letras maiúsculas, minús-
culas e espaços.

Destacamos 
a concre-
tização de 
um projeto 
cuja ideia 
já existia 

há mais de 20 anos: 
a Praça Central de 
Monte Redondo e 
remodelação do 
Mercado da Vila

“

Apoveitando que fala no 
Parque Empresarial, como 
está o processo? O que tem 
impedido a sua concretiza-
ção?

Neste momento, estou cer-
ta que se chegará a um pon-
to de entendimento com a to-
talidade dos proprietários e 
que isso irá permitir arran-
car com parte deste projecto. 
Enquanto autarca considero 
fundamental a concretização 
do Parque Empresarial para 
que a Freguesia possa cres-
cer e oferecer condições de 
fixação de pessoas e empre-
sas, que é fundamental para 
o desenvolvimento local.  

Para lá do que espera fa-
zer, o que há a destacar do 
trabalho que já foi feito, até 
à data, pelo executivo?

Destacamos a concretiza-
ção de um projeto cuja ideia 
já existia há mais de 20 anos: 
a Praça Central de Monte Re-
dondo e remodelação do 
Mercado da Vila. Esta obra 
permitiu oferecer à popula-
ção um local de lazer, para 
crianças (parque infantil) e 
para adultos (ginásio sénior 
ao ar livre), e a remodelação 
do Mercado permitiu dar a 
oportunidade a vários pe-
quenos produtores agrícolas 
de terem um espaço onde to-
dos os dias vendem os seus 

produtos. A esta obra acres-
centamos a concretização da 
beneficiação das margens do 
Rio da Carreira, no centro da 
povoação, que oferece não só 
segurança como também um 
espaço de passagem magnífi-
co e de grande ligação com a 
natureza. 

A Fesmonte é também 
uma oportunidade para 
dar a conhecer Monte Re-
dondo e Carreira. Aos que 
não conhecem a freguesia, 
que sugestões, em jeito de 
roteiro, deixa aos visitan-
tes?

A Freguesia de Monte Re-
dondo e Carreira, além das 
suas gentes extraordinárias, 
tem locais extremamente in-
teressantes, nomeadamente 
a Igreja Matriz da Paróquia 
de Monte Redondo, o Museu 
do Casal de Monte Redondo, 
a paisagem dos Campos do 
Lis, a antiga Casa da Criança 
da Fundação Bissaya Barre-
to, agora sede da Filarmónica 
Nossa Senhora da Piedade, 
filarmónica mais antiga do 
concelho de Leiria, a Estação 
de Monte Redondo, sede da 
Associação Ecológica “Os De-
fensores”, o Cabeço de Mon-
te Redondo, a margem do Rio 
Lis na Carreira, no centro de 
povoação e a Praça Central 
da Vila Monte Redondo.  

 ●Céline Gaspar, presidente da União de Freguesias
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Calendário de Jogos - Época 2016/2017

Divisão de Honra
1.ª jornada - 25/09/2016

16.ª jornada - 05/02/2017
Peniche - Vieirense

Marrazes - GRAP/Pousos
Sp. Pombal - AE Óbidos
Guiense - Moita do Boi
Marinhense - Pelariga

Beneditense - Portomosense
Maceirinha - ‘Os Nazarenos’

C.C Ansião - Atouguiense

2.ª jornada - 02/10/2016
17.ª jornada - 12/02/2017

Vieirense - C.C Ansião
GRAP/Pousos - Peniche
AE Óbidos - Marrazes

Moita do Boi - Sp. Pombal
Pelariga - Guiense

Portomosense - Marinhense
‘Os Nazarenos’ - Beneditense

Atouguiense - Maceirinha

3.ª jornada - 09/10/2016
18.ª jornada - 19/02/2017
Vieirense - GRAP/Pousos 

Peniche - AE Óbidos 
Marrazes - Moita do Boi 

Sp. Pombal - Pelariga
Guiense - Portomosense 

Marinhense - ‘Os Nazarenos’ 
Beneditense - Atouguiense

C.C Ansião - Maceirinha

4.ª jornada - 16/10/2016
19.ª jornada - 05/03/2017
GRAP/Pousos - C.C Ansião 

AE Óbidos - Vieirense 
Moita do Boi - Peniche 

Pelariga - Marrazes
Portomosense - Sp. Pombal 

‘Os Nazarenos’ - Guiense 
Atouguiense - Marinhense
Maceirinha - Beneditense

5.ª jornada - 23/10/2016
20.ª jornada - 12/03/2017
GRAP/Pousos - AE Óbidos 
Vieirense - Moita do Boi

Peniche - Pelariga 
Marrazes - Portomosense

Sp. Pombal - ‘Os Nazarenos’
Guiense - Atouguiense 

Marinhense - Maceirinha
C.C Ansião - Beneditense

6.ª jornada - 30/10/2016
21.ª jornada - 19/03/2017

AE Óbidos - C.C Ansião 
Moita do Boi - GRAP/Pousos

Pelariga - Vieirense 
Portomosense - Peniche

‘Os Nazarenos’ - Marrazes
Atouguiense - Sp. Pombal 

Maceirinha - Guiense
Beneditense - Marinhense

7.ª jornada - 06/11/2016
22.ª jornada - 26/03/2017
AE Óbidos - Moita do Boi
GRAP/Pousos - Pelariga
Vieirense - Portomosense
Peniche - ‘Os Nazarenos’
Marrazes - Atouguiense

Sp. Pombal - Maceirinha
Guiense - Beneditense
C.C Ansião - Marinhense

8.ª jornada - 13/11/2016
23.ª jornada - 02/04/2017
Moita do Boi - C.C Ansião

Pelariga - AE Óbidos
Portomosense - GRAP/Pousos

‘Os Nazarenos’ - Vieirense
Atouguiense - Peniche
Maceirinha - Marrazes

Beneditense - Sp. Pombal
Marinhense - Guiense

9.ª jornada - 27/11/2016
24.ª jornada - 09/04/2017

Moita do Boi - Pelariga 
AE Óbidos - Portomosense 

GRAP/Pousos - ‘Os Nazarenos’ 
Vieirense - Atouguiense

Peniche - Maceirinha
Marrazes - Beneditense

Sp. Pombal - Marinhense
C.C Ansião - Guiense

10.ª jornada - 04/12/2016
25.ª jornada - 23/04/2017

Pelariga - C.C Ansião 
Portomosense - Moita do Boi 

‘Os Nazarenos’ - AE Óbidos
Atouguiense - GRAP/Pousos

Maceirinha - Vieirense
Beneditense - Peniche
Marinhense - Marrazes
Guiense - Sp. Pombal

11.ª jornada - 11/12/2016
26.ª jornada - 30/04/2017
Pelariga - Portomosense 

Moita do Boi - ‘Os Nazarenos’
AE Óbidos - Atouguiense

GRAP/Pousos - Maceirinha
Vieirense - Beneditense
Peniche - Marinhense
Marrazes - Guiense

C.C Ansião - Sp. Pombal

12.ª jornada - 18/12/2016
27.ª jornada - 07/05/2017
Portomosense - C.C Ansião 
‘Os Nazarenos’ - Pelariga

Atouguiense - Moita do Boi
Maceirinha - AE Óbidos

Beneditense - GRAP/Pousos
Marinhense - Vieirense

Guiense - Peniche
Sp. Pombal - Marrazes

13.ª jornada - 08/01/2017
28.ª jornada - 14/05/2017

Portomosense - ‘Os Nazarenos’ 
Pelariga - Atouguiense

Moita do Boi - Maceirinha
AE Óbidos - Beneditense

GRAP/Pousos - Marinhense
Vieirense - Guiense

Peniche - Sp. Pombal
C.C Ansião - Marrazes

14.ª jornada - 15/01/2017
29.ª jornada - 21/05/2017
C.C Ansião - ‘Os Nazarenos’ 

Atouguiense - Portomosense
Maceirinha - Pelariga

Beneditense - Moita do Boi
Marinhense - AE Óbidos
Guiense - GRAP/Pousos
Sp. Pombal - Vieirense

Marrazes - Peniche

15.ª jornada - 22/01/2017
30.ª jornada - 28/05/2017

‘Os Nazarenos’ - Atouguiense
Portomosense - Maceirinha

Pelariga - Beneditense
Moita do Boi - Marinhense

AE Óbidos - Guiense
GRAP/Pousos - Sp. Pombal

Vieirense - Marrazes
Peniche - C.C Ansião

Calendário de Jogos - Época 2016/2017

Primeira Divisão - Zona Norte
1.ª jornada - 25/09/2016
12.ª jornada - 11/12/2016

Carnide - Ilha
Chão de Couce - Fig. Vinhos
Ranha - Matamourisquense

Almagreira - Caseirinhos
Meirinhas - Alvaiázere

Folga - Avelarense

2.ª jornada - 02/10/2016
13.ª jornada - 18/12/2016

Figueiró dos Vinhos - Carnide 
Matamourisquense - Chão de Couce

Caseirinhos - Ranha 
Alvaiázere - Almagreira
Avelarense - Meirinhas

Folga - Ilha

3.ª jornada - 09/10/2016
14.ª jornada - 08/01/2017
Ilha - Figueiró dos Vinhos

Carnide - Matamourisquense
Chão de Couce - Caseirinhos

Ranha - Alvaiázere
Almagreira - Avelarense

Folga - Meirinhas

4.ª jornada - 16/10/2016
15.ª jornada - 15/01/2017
Matamourisquense - Ilha

Caseirinhos - Carnide
Alvaiázere - Chão de Couce

Avelarense - Ranha
Meirinhas - Almagreira

Folga - Figueiró dos Vinhos

5.ª jornada - 23/10/2016
16.ª jornada - 22/01/2017

Fig. Vinhos - Matamourisquense 
Ilha - Caseirinhos

Carnide - Alvaiázere
Chão de Couce - Avelarense

Ranha - Meirinhas 
Folga - Almagreira

6.ª jornada - 30/10/2016
17.ª jornada - 05/02/2017

Caseirinhos - Figueiró dos Vinhos
Alvaiázere - Ilha

Avelarense - Carnide
Meirinhas - Chão de Couce

Almagreira - Ranha 
Folga - Matamourisquense

7.ª jornada - 06/11/2016
18.ª jornada - 12/02/2017

Matamourisquense - Caseirinhos
Fig. Vinhos - Alvaiázere

Ilha- Avelarense
Carnide - Meirinhas

Chão de Couce - Almagreira 
Folga - Ranha

8.ª jornada - 13/11/2016
19.ª jornada - 19/02/2017

Alvaiázere - Matamourisquense 
Avelarense - Figueiró dos Vinhos 

Meirinhas - Ilha
Almagreira - Carnide

Ranha - Chão de Couce
Folga - Caseirinhos

9.ª jornada - 27/11/2016
20.ª jornada - 05/03/2017

Caseirinhos - Alvaiázere
Matamourisquense - Avelarense 
Figueiró dos Vinhos - Meirinhas 

Ilha - Almagreira
Carnide - Ranha 

Folga - Chão de Couce

10.ª jornada - 01/12/2016
21.ª jornada - 12/03/2017
Avelarense - Caseirinhos

Meirinhas - Matamourisquense 
Almagreira - Figueiró dos Vinhos 

Ranha - Ilha 
Chão de Couce - Carnide

Folga - Alvaiázere

11.ª jornada - 04/12/2016
22.ª jornada - 19/03/2017

Alvaiázere - Avelarense
Caseirinhos - Meirinhas 

Matamourisquense - Almagreira
Figueiró dos Vinhos - Ranha

Ilha - Chão de Couce 
Folga - Carnide

NOTA: São apurados os três primeiros classifi cados de cada série, originando um campeona-
to com seis equipas a duas voltas, subindo automaticamente os dois primeiros classifi cados. As 

equipas não apuradas jogam o Grupo ‘B’, dividido em duas séries de oito, apenas a uma volta.
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NACIONAL
JUNIOres - sÉrIe C
1.ª jornada 
Almeida - Tondela     1-7
Anadia - Repesenses     1-1
Sp. Pombal - académico Viseu 0-1
Eirense - Benfica Castelo Branco 2-1
Vigor Mocidade - Beira Mar (adiado 3 Set.)

                                J     V    E     D     M/S     P
1 Tondela 1 1 0 0 7-1 3
2 Acad.º Viseu 1 1 0 0 1-0 3
3 Eirense 1 1 0 0 2-1 3
4 Anadia 1 0 1 0 1-1 1
5 Repesenses 1 0 1 0 1-1 1
6 Vigor Mocidade 0 0 0 0 0-0 0
7 Beira Mar 0 0 0 0 0-0 0
8 B.C Branco 1 0 0 1 1-2 0
9 Sp. Pombal 1 0 0 1 0-1 0
10 Almeida 1 0 0 1 1-7 0

2.ª jornada - 10/09
Tondela - Anadia
Repesenses - Beira Mar
Vigor Mocidade - Sp. Pombal (17h)
Académico Viseu - Eirense
Benfica Castelo Branco - Almeida

3.ª jornada - 17/09
Beira Mar - Tondela
Almeida - Anadia
Sp. Pombal - repesenses (17h)
Benfica Castelo Branco - Académico Viseu
Eirense - Vigor Mocidade

Meirinhas 
organiza 
quadrangular
As Meirinhas que 
estreará o treinador 
Marco Ferreira, joga 
este sábado, dia 3, com 
o Sp. Pombal, para 10 
e 11, disputar o torneio 
do GRAP/Pousos. Para 
o dia 18 (domingo), as 
Meirinhas organiza o 
seu quadrangular com 
jogos de 45 minutos 
seguidos, contan-
do com as equipas, 
Portomosense, Santo 
Amaro e Mirandense 
(AF Coimbra).

 ● BREVES

Guiense joga em casa
no próximo domingo 
José Godinho vai cumprir a oitava temporada no 
Guiense, que teve o seu primeiro teste da pré-epoca 
em Faíscas - Arazede - Montemor-o-Velho, frente 
a ‘Os Águias’. Um triunfo por 2-0, com golos de 
Ezequiel (ex-Matamourisquense) e Loic (ex-junior). O 
grupo de trabalho que vai ainda contar com os pro-
movidos, Gonçalo, Tiago e André, Brunito (ex-Mata-
mourisquense), o lateral esquerdo, Mota e o guarda
-redes, Ivo (ambos, ex-Cova Gala). Da época passada 
estão confirmados, Sérgio (guarda-redes), Fábio, 
João Diogo, Tarafa, Monteiro, Pedrito, Felix, Rafa, 
Joni, Gato e Canas. Domingo, dia 4, o Guiense recebe 
em casa, o Torres Novas, com início às 17 horas. Dia 
11, joga na Maceirinha, dia 14 (quarta-feira), recebe 
o Alcobaça e no dia 18 (domingo), o Alvaiázere, às 17 
horas, seguindo-se o início do campeonato.

Ranha luta 
para manter 
a equipa 
A Associação Desportiva 
da Ranha através da 
sua página no facebook 
continua a apelar para 
que apareçam jogado-
res e patrocinadores, 
de forma a evitar um 
vazio na colectivida-
de. Actualmente, sem 
uma direcção, mas com 
um grupo de atletas 
motivados em levar o 
“barco para a frente”, 
o treinador Francisco 
Galvão que se mantém, 
espera por mais reforços 
nas próximas semanas, 
de forma a participar no 
distrital.

Derrota nos descontos com a Naval e infelicidade frente ao Viseu

Pombal desencontrado 
com os resultados

O Pombal perdeu por 1-0, 
na jornada inaugural do na-
cional da segunda divisão de 
juniores, frente ao Académi-
co de Viseu. A equipa treina-
da por Márcio Rocha come-
çou de início com cinco atle-
tas de segundo ano, Luís Fer-
nandes (gr), Leonardo, Paulo, 
Marcos Maia e kevin, sendo 
os restantes de primeiro ano 
que transitaram da equipa 
de juvenis que na temporada 
passada disputaram o nacio-
nal, Gil, Luís Carlos, Mendes 
e Francisco Simões, a que se 
juntaram dois reforços, Diogo 
Gomes (ex-Naval 1.º Maio) e 
Rafa (ex-União de Leiria), am-
bos ainda de primeiro ano ju-
venil. Ou seja, um Pombal ain-
da bastante verde perante um 
Viseu que se revelou ao longo 
do desafio, muito mais ‘madu-
ro’. Logo no primeiro lance de 
ataque, numa bola em pro-
fundidade na ponta direita, 

os visitantes chegam ao golo 
de uma forma muito simples 
e bastante vulgar. E digamos 
que o encontro terminou logo 
nesse momento. O Viseu nun-
ca mais se importou em jogar, 
dava a iniciativa e jogava no 
erro do opositor e na boa fé 
do árbitro, que por duas vezes 
poderia ter assinalado grande 
penalidade a favor dos locais. 
Na primeira situação, ainda 
na primeria parte, o fiscal de 
linha começou por dar essa 
indicação, contudo, o árbitro 
mostrava que estava dispos-
to a colaborar com o anti-jogo 
do Viseu. Por sua vez, o Pom-
bal não conseguia ligar o seu 
jogo no último terço do cam-
po, falhando no passe de tran-
sição para o golo. O treinador 
Márcio Rocha, arriscava tudo, 
colocava em campo mais três 
atletas que transitaram do na-
cional de juvenis, Mesquita, 
Chuiquinho e Tiago Ferreira 

que foi decisivo em muitos 
encontros da época passada, 
mas agora, ainda sem ritmo, 
para um Viseu que se limitou 
a dar espaço ao seu autocarro, 
que, digamos, na fase decisiva 
da partida, quase descobria o 
caminho para o golo, não fos-
se a total desafinação dos seus 
atletas.

No entanto, o Pombal mos-
trou muita qualidade e capa-
cidade para gerir um campeo-
nato tranquilo. No próximo 
fim-de-semana não joga, vol-
tando no dia 10 de Setembro, 
com encontro em Coimbra, 
frente ao Vigor e Mocidade. 
Mais um desafio perante um 
adversário experiente que na 
temporada passada teve uma 
participação tranquila no na-
cional. Nesta ronda, o Vigor 
não jogou. No dia 17, regressa 
a casa, para defrontar o cam-
peão distrital de Viseu, ‘Os Re-
pesenses’.

Juvenis obRiGados 
a GanhaR
Os juvenis orientados por 

Pateiro voltaram a ser infeli-
zes, agora, no reduto da Naval, 
sofrendo o golo da derrota em 
tempo de descontos. Para este 
encontro alinharam: Moital; 
Alex, Xavier, Afonso, Daniel, 
Mini, Nuno, André (Leo, 56m), 
Gonçalo (Rodolfo, 40m)(Ed-
gar, 74m), Duarte e Vasco. O 
Pombal esteve em vantagem 
com golo de Duarte aos 21 mi-
nutos, contudo, a Naval em-
patava logo na resposta. Nu-
ma partida equilibrada, a sor-
te sorria aos locais. Com duas 
jornadas e dois resultados ne-
gativos, num campeonato que 
apenas se joga a uma volta, é 
necessário que no próximo 
domingo, dia 4, com início às 
11 horas, o Pombal confirme 
o seu primeiro triunfo frente 
ao União de Tomar, que foi go-
loeado nesta ronda.

Tudo menos sorte. Na Figueira da Foz, os juvenis perderam em tempo de descon-
tos, em casa, os juniores sem ideias para o murro defensivo do Académico Viseu

Pelariga com plantel definido 
joga este sábado 
Nuno Pereira vai continuar no comando da Pelariga 
tendo já alinhavado o seu grupo de trabalho. Assim, 
como reforços, Digo, Frade, André Gaspar, Camisas 
e Poeta (ex-Sp. Pombal), Damiem (ex-Matamou-
risquense), Rua (ex-Caseirinhos), Xano e Sanches 
(ex-juniores) e o guarda-redes, Rois (ex-Alqueidão 
da Serra), o avançado Stephane regressa ao clube 
depois de uma paragem, enquanto que se mantém 
da época passada, Nuno Viseu, Miguel, Zé Pedro, 
Joel, Gui, Ivo, Edi, Linas, Tiago e Sami. A equipa joga 
este sábado, dia 3, em casa, frente ao Penelense com 
início às 17 horas. No fim-de-semana seguinte, 10 e 
11, é a vez do torneio do Pelariga, em memória do 
ex-presidente, António Leitão.

Moita do boi volta a apostar 
numa temporada tranquila
A Moita do Boi que voltará a contar com Ricardo Silva 
no comando técnico da equipa, já tem o grupo de 
trabalho praticamente definido. Terá como reforços, 
Alexi (ex-Sp. Pombal), Rodolfo (ex-Matamourisquen-
se), João do Toco (ex-Unidos), Pedro Roma (ex-Ilha), 
Daniel Mendes e David Cardoso (ex-GD Pelariga) e 
Jani (ex-Alegre Unido). Mantém-se no plantel, Pesca, 
Paulito, Fábio Ferreira, Micael, Zezito, Giló, Calixto, 
Micael Santos, Dani, Sandro, Rodrigo, Pato, Diogo 
Ribeiro e Fred. Este sábado, dia 3, a Moita do Boi joga 
em Carnide com início às 17 horas. Dia 7 e 14, em casa 
com o Ançã e Ilha. Para 17 e 18, está agendado do seu 
torneio, com Matamourisquense e Carnide, faltando 
ainda uma equipa. A fechar os jogos da pré-época, o 
encontro no dia 21, com os juniores.

NACIONAL
JUVeNIs - sÉrIe D
2.ª jornada 
Sporting C.P - Marinhense   3-0
Borbense - Sintrense     4-4
Real Massamá - União de Leiria  1-4
naval 1.º Maio - Sp. Pombal  2-1
União Tomar - Sacavenense   0-9
Elvas - DC Castelo Branco    2-1

                                J     V    E     D     M/S     P
1 União Leiria 2 2 0 0 8-1 6
2 Sporting C.P 2 2 0 0 5-1 6
3 Naval 1.º Maio 2 2 0 0 4-2 6
4 Sacavenense 2 1 0 1 10-2 3
5 Castelo Branco 2 1 0 1 4-3 3
6 ‘O Elvas’ 2 1 0 1 3-3 3
7 Real Massamá 2 1 0 1 3-4 3
8 Marinhense 2 1 0 1 2-4 3
9 Sintrense 2 0 1 1 5-6 1
10 Borbense 2 0 1 1 4-8 1
11 Sp.Pombal 2 0 0 2 1-4 0
12 União Tomar 2 0 0 2 1-12 0

3.ª jornada - 04/09
Sporting C.P - Borbense
Sintrense - Real Massamá
União Leiria - Naval 1.ºMaio
Sp. Pombal - União Tomar (11h)
Sacavenense - ‘O Elvas’
Marinhense - DC Castelo Branco

4.ª jornada - 10/09
Borbense - Marinhense
Real Massamá - Sporting C.P
Naval 1.º Maio - Sintrense
União Tomar - União Leiria
‘o Elvas’ - Sp. Pombal
DC Castelo Branco - Sacavenense

José augusto continua 
no comando do almagreira
José Augusto mantém-se como treinador do Alma-
greira, que iniciou os trabalhos no passado dia 30 
de Agosto. A apresentação da equipa que sofrerá 
uma profunda reformulação será no dia 18, frente ao 
Motor Clube.

 ●Marcos Maia, capitão de equipa do Pombal, em vantagem sobre o jogador de Viseu

 ●O onze inicial do Pombal frente ao Viseu. Pateiro e Márcio ainda à procura do primeiro triunfo



  POMBAL JORNAL | 01 SETEMBRO | SAÚDE | 25

20 AG. A 4 SET.
BARROS
ZONA HISTÓRICA
Tel: 236 212 037

05 A 11 SETEMBRO
TORRES
AV.HERÓIS ULTRAMAR
Tel: 236 207 325

12 A 18 SETEMBRO
VILHENA
RUA DO LOURIÇAL
Tel: 236 212 067

PUB

MUNICÍPIO DE POMBAL
  Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Luis Diogo de Paiva Morão Alves Mateus, Presidente da Câmara 

Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições 
do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autori-
zada a ocupação da via pública e suspensão provisória do trânsito 
de vias municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Convívio Anual das Rotundas
2. Promotor do evento: Comissão de Moradores dos Alhais
3. Local do evento: Alhais, Carriço
4. Designação das vias: Rua Osso da Baleia
5. Período de Encerramento: entre as 10H00 do dia 10 de Setem-

bro e as 02H00 do dia 11 de Setembro de 2016
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 

das alternativas de circulação rodoviária. 
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas refe-

ridas Ruas, ficando a cargo da Entidade Organizadora o pagamen-
to de eventuais prejuízos causados nas mesmas.

Município de Pombal, 30 de Agosto de 2016.
O Presidente da Câmara, (Diogo Mateus – Dr.)

Daniel Martins
Psicólogo/Neuropsicólogo

PREVENÇÃO 
do SUICÍDIO

No próximo dia 10 de 
Setembro assinala-
se o Dia Mundial da 

Prevenção do Suicídio. E, de 
acordo com os recentes da-
dos da Organização Mundial 
de Saúde, a cada 40 segun-
dos existe uma pessoa que 
comete suicídio, são mais de 
800 mil que cometem este 
acto. ACTO? Sim, acto. O SUI-
CÍDIO, é um acto de causar 
intencionalmente a própria 
morte. NÃO é uma DOENÇA. 
NÃO é um DIAGNÓSTICO. 
NÃO é uma SINDROME (con-
junto de sinais e sintomas). 
É um COMPORTAMENTO! 
E, como qualquer compor-

tamento humano, as suas 
determinantes serão, neces-
sariamente, multifactoriais, 
ou seja, envolvem factores 
individuais (biológicos e/
ou psicológicos), familiares, 
sociais, económicos, entre 
outros. 

Os comportamentos suicidá-
rios são pensamentos, ideias 
e/ou acções que, se levadas a 
cabo, podem causar autole-
são grave ou a morte. Esses 
comportamentos apresen-
tam múltiplos significados e 
intenções na forma como a 
criança/jovem/adulto comu-
nica as suas dificuldades, o 

seu sofrimento e desespero. 

O suicídio nos jovens, tal 
como nos adultos, é com-
plexo e multideterminado, 
com uma tal interligação dos 
vários fatores que, em cada 
pessoa, podem enredar-se 
de forma fatal. O jovem que 
tenta o suicídio fracassou 
em algum ponto do seu pro-
cesso de desenvolvimento, 
numa perspectiva individual, 
familiar e social, determi-
nando uma visão negativa 
de si próprio. O idoso que 
tenta o suicídio relaciona-se 
com acontecimentos de vida 
adversos e marcantes, como 
a reforma, o isolamento 
social, a viuvez, a perda de fa-
miliares próximos e a perda 
progressiva de autonomia.

A maioria das pessoas 
suicidas comunica os seus 
pensamentos e intenções 
suicídas. Frequentemen-
te, dão sinais como, por 
exemplo, comportamento 
retraído, inabilidade para se 
relacionar com a família e 
amigos, ansiedade, mudança 
na personalidade, irritabi-
lidade, mudança no hábito 
alimentar e de sono; e fazem 
comentários sobre “querer 
morrer”, “sentimento de não 
valer para nada”, “de não 

aguentar mais esta vida”. 
Apresentam sentimentos de 
tristeza profunda, solidão, 
desampara, desesperança, 
de auto-desvalorização. 
Estes “pedidos” de ajuda não 
podem ser ignorados!

Todavia, a melhor maneira 
de descobrir se uma pessoa 
tem pensamentos de suicídio 
é perguntar. Ao contrário da 
crença popular, falar sobre 
o suicídio não provoca a sua 
concretização. Não obstante, 
o indivíduo fica aliviado por 
poder falar abertamente 
sobre os assuntos e ques-
tões com as quais se está 
a debater. Neste sentido, 
todos nós podemos ter um 
papel fulcral na prevenção 
do suicídio, adoptando um 
comportamento de saber 
ouvir atentamente o que a 
pessoa está a exprimir de 
forma tranquila, entendendo 
os seus sentimentos, mostrar 
preocupação, cuidado e 
afeição e expressar respeito 
pelas opiniões e valores do 
indivíduo. Esta abordagem 
calma, aberta, de aceita-
ção e de não-julgamento é 
fundamental para facilitar a 
comunicação. Após esta pre-
ciosa ajuda deverá ajudá-lo 
a ser encaminhado para um 
profissional de saúde mental.

A Síndrome de Apneia 
Obstrutiva do Sono (SAOS) 
constitui um grupo de 
perturbações graves em que 
a respiração se suspende re-
petidamente durante o sono, 
num tempo suficientemente 
prolongado para provocar 
uma desoxigenação sanguí-
nea e cerebral.

Durante a apneia o coração 
bate mais lentamente e 
quando a apneia termina há 
um acordar transitório, com 
um movimento de todo o 
corpo, o ressonar e o aumen-
to dos batimentos cardíacos.

Segundo alguns estudos, a 
prevalência desta doença 
na população pode variar 
entre 3 e 28%, estimando-se 
uma elevada prevalência de 
doença não diagnosticada 
que varia entre 0,3 e 5%.

Existe um maior risco de 
SAOS com o aumento da 
idade, em indivíduos obesos 
e fumadores, do sexo mas-
culino e no caso de haver 
familiares já com apneia. As 
características da face tam-
bém estão muito relaciona-
das com o desenvolvimento 
da doença, nomeadamente 
em indivíduos com o palato 
arqueado, com obstrução na-
sal e assimetria das narinas, 
com aumento do tamanho 
da língua, com aumento das 
amígdalas ou com o pescoço 
largo e curto.

Em termos de quadro clíni-
co, estes indivíduos podem 
apresentar os seguintes 
sintomas:

Ressonar: os doentes 
ressonam há vários anos 
com queixas dos familiares 
próximos;

Nictúria: o doente levanta-
se para urinar várias vezes 
durante a noite, o que geral-
mente atribui a problemas 
de próstata, mas que resulta 
dum aumento da pressão 
abdominal durante a apneia, 

com compressão da bexiga;

Refluxo gastro-esofágico: 
muitos doentes apresentam 
queixas de azia;

Agitação: surge em casos 
mais graves, em que o sono 
para além de ruidoso é 
agitado;

Sudorese: o excesso de trans-
piração nocturna está relacio-
nado com essa agitação;

Ao acordar de manhã o 
doente pode apresentar a 
boca seca, sente a “cabeça 
pesada”, e está cansado, com 
falta de forças para enfrentar 
um novo dia;

Sonolência diurna excessiva: 
que é um dos sintomas mais 
incapacitante;

Lapsos de memória: os 
doentes podem apresentar 
dificuldades de concentra-
ção, que se vão agravando 
progressivamente.

Em relação ao tratamento, 
existem medidas gerais 
que devem ser adotadas, 
nomeadamente a elevação 
da cabeceira, dormir de lado, 
evitar bebidas alcoólicas e 
sedativos à noite e perder 
algum peso. Frequentemen-
te, utiliza-se o chamado CPAP 
como é mais conhecido, e 
que em português significa 
pressão positiva contínua 
nasal (PPCN), que consiste 
na utilização regular de uma 
máscara nasal que comunica 
através de um tubo com uma 
máquina que envia ar para 
a máscara. Esse fluxo de ar, 
com uma pressão positiva, 
não permite a obstrução das 
vias aéreas durante o sono. 
A escolha da pressão deverá 
ser individualmente determi-
nada e depende do grau de 
apneia. Estes aparelhos por-
táteis deverão acompanhar 
o doente mesmo em viagem, 
pois só através do seu uso 
diário durante a noite se 
consegue a manutenção de 
uma via aérea permeável.

Marco Ant. Gonçalves
Enfermeiro 

Síndrome 
de Apneia
Obstrutiva 
do Sono
(SAOS)



PROCURA-SE EMPREGADA 
DE BALCÃO com experiência 
para pastelaria em Pombal.
Enviar candidatura para pombal-
jornal@gmail.com ou contactar 
236 023 075 | 965 449 868

SERRALHEIRO, COM ALGUMA 
EXPERIÊNCIA, para montagem 
de estruturas metálicas, cobertu-
ras e fachadas. Cont.: 918 016 230

 

ADMITE
 Empregado de Mesa (M/F)

Cont.: . 965 872 410

EMPREGADA PARA 
TRABALHAR EM FÁBRICA, 
EM MEIRINHAS, com conheci-
mentos de costura. 
Cont.: 236 948 720

PROCURA-SE PESSOA PARA 
TRABALHOS INFORMÁTICOS 
(M/F). Trabalhos feitos na própria 
casa. Cont.: 917 843 772

MOTORISTA com carta de pesa-
dos, mas com conhecimentos de 
servente ou pedreiro.
Cont.: 919 918 245

VENDE-SE

MOTOS
MARCA -  ANO - CILINDRADA

YAMAHA - 2002 - 1298 
MACAL M2.3 - 1993 -  0049
CASAL M 70 - 1988 -  0049

VESPA SPRINT - 1970 -  0123
MAYAL 404 - 1989 -  0050

LIGEIROS
MARCA -  ANO - CILINDRADA

MINI 1000 - 1975 -  0998
PEUGEOT 106 - 1993 -  0945
OPEL MANTA - 1974 -  1196

TRACTOR
MARCA -  ANO - CILINDRADA

NEW HOLLAND - 2002 - 2189
  Charrua / Corta Matos / Frese
  Rachador  / Cilindrada: 

CONT.: 963 487 872

1ª VEZ, llinda 
morena, sexy, 
atraente, mamas 
48, bom 69. Beijo 
na boca, quente, 
fogosa, adora 
tudo, acessórios, 
boa espanholada, 
min., adoro uma 
boa lín., sem pressas, completa.
Cont.: 916 914 477

BOMBOM, 
Novinha. Linda, 
gostosa, mamas XL, 
bumbum durinho, 
perna grossa. Bom 
69, faço gostoso, 
nas calmas. Beijo-
queira
Cont.: 919 256 632

LUANA, morena, 
gostosa, corpo 
delicioso, bela 
perna, coxa grossa, 
bumbum médio 
sensual, boca gulo-

sa, o. delirante, acessórios, adoro um 
bom 69, beijoqueira, muito carinhosa, 
100% de prazer, atendo sozinha, em 
lingerie, sem pressas.
Cont.: 919 121 970

SENHORA VIÚVA pretende 
encontrar cavalheiro para assunto 
sério e honesto.
Cont.: 910 287 883
EMIGRANTE com 53 anos procura 
senhora para fazer vida a dois, entre 
os 45 e os 50 anos.Cont.: 964 352 787 
/ 914 719 418

CAVALHEIRO divorciado, novo, 
com casa, carro, deseja conhecer 
senhora para uma vida a dois. 
Assunto Sério. Cont: 914  708 354

CAVALHEIRO DIVORCIADO 
DESEJA CONHECER SENHORA, 
dos 35 aos 55 anos, para um futuro 
compromisso. 
Cont.:967 493 798 | 914 626 415

JORGE DUARTE PROCURA UMA 
SENHORA PARA FAZER VIDA A 
DOIS. Tenho casa de habitação pró-
pria. Cont.: 964 352 787 | 914 719 418

PROCURO SENHORA ENTRE OS 50 E 
OS 55 ANOS PARA TOMAR CONTA DE 
UMA IDOSA AO DOMICÍLIO. A TEMPO 
COMPLETO. COM URGÊNCIA. 
CONT.: 236 951 163 (A PARTIR DAS 21H00)
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MUNICÍPIO DE POMBAL
  Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Luis Diogo de Paiva Morão Alves Mateus, Presidente da Câmara 

Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições 
do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autori-
zado o encerramento do trânsito de vias municipais, nos seguin-
tes termos:
1. Fundamento de facto: Festas em Honra de Nossa Senhora da 

Luz
2. Promotor do evento: Comissão de Festas de Nossa Senhora da 

Luz
3. Local do evento: Marinha da Guia, Carriço
4. Designação das vias: Rua do Casal Velho ( junto à Igreja)
5. Período de Encerramento: entre as 20H00 do dia 10 de Setem-

bro e as 05H00 do dia 11 de Setembro e das 17H00 do dia 11 de 
Setembro e as 05H00 do dia 12 de Setembro de 2016
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 

das alternativas de circulação rodoviária. 
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas refe-

ridas Ruas, fi cando a cargo da Entidade Organizadora o pagamen-
to de eventuais prejuízos causados nas mesmas.

Município de Pombal, 26 de Agosto de 2016.
O Presidente da Câmara, (Diogo Mateus – Dr.)

MUNICÍPIO DE POMBAL
  Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Luis Diogo de Paiva Morão Alves Mateus, Presidente da Câmara 

Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições 
do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi auto-
rizada a suspensão provisória do trânsito de vias municipais, nos 
seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Festas em Honra de Nossa Senhora 

dos Milagres
2. Promotor do evento: Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago 

de Litém
3. Local do evento: Santiago de Litém - Pombal
4. Designação das vias: E.N. 1-6
5. Período de Encerramento: no dia 8 de Setembro de 2016 das 

16H00 às 17H00
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 

das alternativas de circulação rodoviária. 
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas refe-

ridas Ruas, fi cando a cargo da Entidade Organizadora o pagamen-
to de eventuais prejuízos causados nas mesmas.

Município de Pombal, 26 de Agosto de 2016.
O Presidente da Câmara, (Diogo Mateus – Dr.)

ARRENDA-SE

APARTAMENTOS T0, T1, T2, mo-
bilados, com electrodomésticos, 
no centro da cidade. 
Cont.: 915 002 633

T1, mobilado e remodelado, no 
Largo de São Sebastião, na cida-
de de Pombal. Cont.: 968 301 919

T3 + 1 (2º ANDAR),  junto ao 
Mercado Municipal de Pombal, 
com garagem e sótão. 
Cont.: 960 426 455 | 963 439 231

QUARTO com recibo a senhora 
ou menina estudante, com serven-
tia de cozinha, em prédio novo.
Cont.: 236 094 360 | 962 574 950

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

CASA ISOLADA, T3. 
Com garagem, alumínio com vidro 
duplo, lareira e arrecadação. Quin-
tal, poço/água pública, tanque e 
pátio. Excelente exposição solar. 
Em Rua Padre João Santos, nº9, 
Relvas, a 2,5km da vila de Alvaiáze-
re e a 1.800m do Barqueiro. 
Renda mensal:195€.
Cont.: 919 725 343

FÉRIAS NO ALGARVE. Arrenda-
se apartamento T1 na Praia da 
Rocha.
Cont.: 924 411 158

COMÉRCIO de produtos alimen-
tares na localidade de Pinheiri-
nho, na Rua Principal, nº67.
Cont.:919 806 598 / 236 213 266

   CONVÍVIO

1x EM POMBAL , Espanhola + Amiga, 
meiguinhas, completíssimas, pelu-
das, com acessórios, fazemos tudo, 
o.nat. até à última gota. 
Cont.: 920 154 274

TRINTONA, mamas 40, adora min. 
69, louca por sexo, o.gostoso, te leva 
ao delírio. Os três pratos bem servi-
dos, totalmente nas calmas.    
Cont.: 916 082 279

1ª VEZ NOVIDADE, Portuguesa, 
Alentejana, cheia de tes., beijoqueira, 
língua afi ada, cheia de amor, gosto de 
dar prazer, chup. chup. até ao fi m, nas 
calmas. Faço tudinho..
Cont.: 913 634 890

1ª X, NOVIDADE, 28 anos, taradona, 
cheia de tes., adora atrás, 4pratos, lei-
te na boca, adora ch., língua afi ada. 
Sou uma máquina.  
Cont.: 913 921 496

CARTÓRIO NOTARIAL MARGARETH M. BRITO, 
EM LEIRIA

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO
----Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura de 
vinte e seis de Agosto de dois mil e dezasseis, lavrada a folhas cento e vinte 
e três do livro de notas para escrituras diversas número UM-C, JORGE MA-
NUEL MELO MAIA E SÁ, divorciado, natural da freguesia de Coimbra (Sé 
Nova), concelho de Coimbra, residente habitualmente na Rua dos Sapatei-
ros, número 4, Galiana, freguesia de Redinha, concelho de Pombal, declarou 
que é dono e legítimo proprietário, com exclusão de outrem, do seguinte imó-
vel:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prédio rústico, composto de terra de cultura, com a área de setecentos e 
cinquenta e um metros quadrados, a confrontar a norte com Rua dos Sapa-
teiros, a sul e a poente com Maria Elisa das Neves Ferreira, e a nascente com 
Joaquim Simões, sito na Rua dos Sapateiros, freguesia de Redinha, conce-
lho de Pombal, omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal, ins-
crito na matriz em nome do justifi cante sob o artigo 15 323. ----------------- 
Que o imóvel acima identifi cado lhe pertence por compra verbal feita a 
António Mendes Antunes e mulher Maria Fernanda Caetano da Silva, 
casados que foram sob o regime da separação de bens e a Guilhermina 
Cordeiro Mendes, viúva, todos residentes em Porto Coelheiro, Soure, já 
falecidos, no ano de mil novecentos e oitenta, e, portanto, há mais de vinte 
anos. Que à data da referida compra o primeiro outorgante se encontrava 
no estado civil de casado com Maria Elisa das Neves Ferreira Maia e Sá sob 
o regime da comunhão de adquiridos, encontrando-se actualmente dela 
divorciado. Que o preço da referida compra foi pago com dinheiro próprio 
do justifi cante, pelo que o imóvel constitui um bem próprio dele.---------  
Que desde que a mesma foi efectuada até esta data, sempre ele justifi cante 
usufruíu o citado imóvel, ininterruptamente à vista de toda a gente, sem 
oposição de quem quer que seja, com a consciência de utilizar e fruir coisa 
exclusivamente sua, adquirida de anteriores proprietários, cultivando, lim-
pando-lhe o mato e retirando os seus normais frutos, produtos e utilidades. 
Que em consequência de tal posse, em nome próprio, pacífi ca, pública e 
contínua, adquirira sobre o dito imóvel o direito de propriedade por usuca-
pião, não tendo em face do modo de aquisição, documento que lhe permita 
comprovar o seu direito de propriedade perfeita.----------------------------------  
Está conforme.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Cartório Notarial em Leiria, a cargo da Notária da Bolsa da Ordem dos No-
tários, Margareth Moutinho Brito, em Substituição nos termos da alínea c) 
do n.º 3 do artigo 9º do Estatuto do Notariado, vinte e seis de Agosto de dois 
mil e dezasseis --------------------------------------------.-----------------------------------------------

A Notária
Margareth Moutinho Brito 
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MUNICÍPIO DE POMBAL
  Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Luis Diogo de Paiva Morão Alves Mateus, Presidente da Câmara 

Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições 
do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi auto-
rizada a suspensão provisória do trânsito de vias municipais, nos 
seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Festas em Honra de Nossa Senhora 

das Dores
2. Promotor do evento: Fábrica da Igreja Paroquial da Fregue-

sia de Pombal
3. Local do evento: Casal Fernão João - Pombal
4. Designação das vias: Rua Sr. das Almas
5. Período de Encerramento: entre as 18H00 do dia 3 de Setembro 

e as 05H00 do dia 4 de Setembro e entre as 12H00do dia 4 de Se-
tembro e as 03H00 do dia 5 de Setembro de 2016
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 

dasalternativas de circulação rodoviária. 
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas refe-

ridas Ruas, fi cando a cargo da Entidade Organizadora o pagamen-
to de eventuais prejuízos causados nas mesmas.

Município de Pombal, 26 de Agosto de 2016.
O Presidente da Câmara, (Diogo Mateus – Dr.)

 

O POMBALjornal é uma publi-
cação de periodicidade quinze-
nal, promotora de informação de 
qualidade, de uma cidadania par-
ticipativa, de uma identidade só-
cio-cultural, imperativas no desen-
volvimento individual e colectivo 
dos cidadãos.
O POMBALjornal é um projecto 
profi ssional de informação gener-
alista e diversifi cada, do Concelho 
de Pombal e da região em que este 
se insere.
O POMBALjornal respeita em 
absoluto as normas éticas e de-
ontológicas do jornalismo e dos 
jornalistas.
O POMBALjornal pauta-se pela 
verdade, integridade, justiça, rigor 
e honestidade intelectual.
O POMBALjornal é independente 
dos poderes políticos, económicos 
e religiosos, honrando os valores 
da democracia pluralista, iguali-
tária e solidária.
O POMBALjornal destrinça fac-
tos e opiniões, comprovando os 
primeiros e liberalizando os seg-
undos, sem nunca esquecer o di-
reito ao contraditório.
O POMBALjornal é amplamente 
receptivo à colaboração de todos, 
tendo apenas como limite a Carta 
Internacional dos Direitos Hu-
manos.   

Estatuto Editorial

VENDE-SE

MORADIA com cerca de 30 anos 
e óptima localização. A cinco 
minutos a pé do centro da cidade 
de Pombal.
De tipologia T5, cave/garagem, R/
Chão, 1º andar, sótão, 3 wc, um 
escritório, sala de jantar e sala 
de estar com lareira. Possui boas 
áreas e um grande terraço nas 
traseiras. Preço: 160.000 euros 
(negociável).Cont.: 916 938 610

TRESPASSA-SE 
Restaurante no centro 
da cidade com boa 
clientela.
Cont.: 917 444 054

MUDANÇAS LOW COST
 Todos os dias incluindo fi ns de 
semana. Cont.: 965 609 348 /
913 689 878

VENDE-SE
- Vinho do lavrador a 4€ e 5€ / 5L
- Feno enfardado a 3,5€ / fardo
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 20€/ 5L
Cont: 965 510 507

PRECISA-SE

MOTORISTAS (M/F) para 
transporte com carrinhas. Salário 
acima da média. Entrada imediata.
Cont.: 962 329 797

Família de 
acolhimento 
para idoso 
ou casal

Boas condições. 
Zona de Pombal
Cont: 915843390
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CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL A CARGO DA NOTÁRIA 
PAULA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS 

Certifico que por escritura de dezassete de agosto de dois mil e dezasseis, 
no Cartório Notarial de Pombal, sito na Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, 
número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina Rocha Teixeira de 
Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas vinte e sete do livro de notas duzentos 
e dois – G, Maria de Lourdes da Ponte Ferreira, que também usa 
graficamente, Maria de Lurdes da Ponte Ferreira, NIF 212 910 604, viúva, 
natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, onde reside na Rua 
Central, n.º 74, no lugar de Gafaria, declarou que é, com exclusão de ou-
trém, dona e legítima possuidora dos seguintes prédios, sitos na dita fre-
guesia de Vermoil, não descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Pombal, não contíguos a outros que lhe pertença: ----------------------------------
------ Um – Prédio rústico, sito no lugar de Mengas, composto de pinhal e 
mato, com a área de mil e novecentos metros quadrados, a confrontar do 
norte com Joaquim Brito, do sul com Manuel da Costa, nascente com Ma-
nuel da Ponte Júnior e de poente com Manuel Gaspar Mendes, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo 7.421, com o valor patrimonial para efeitos de 
Imposto Municipal de Transmissões de €220,61, e atribuído de seiscentos 
euros; e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Dois – Prédio rústico, sito no lugar de Atrás do Lagar, composto de 
terra de semeadura, com a área de mil e trezentos metros quadrados, a 
confrontar do norte com rego de rega, do sul com vala de esgoto, nascen-
te com Manuel Lopes e de poente com Manuel da Costa, inscrito na respe-
tiva matriz sob o artigo número 739, com o valor patrimonial para efeitos 
de Imposto Municipal de Transmissões de € 622,03, a que atribui o valor de 
seiscentos euros. --------------------------------------------------------------------------------------------
------ Que os bens vieram à sua posse por volta do ano de mil novecentos e 
setenta, em data que não sabe precisar, no estado solteira, vindo posterior-
mente a casar com Manuel da Silva Ferreira sob o regime da comunhão de 
adquiridos, de quem se encontra atualmente viúva, por doação meramen-
te verbal que lhes fizeram seus pais, António Alberto e mulher Conceição 
da Ponte, residentes que foram no lugar de Tiroeira, na dita freguesia de 
Vermoil, doação essa de que não ficou a dispor de título formal, após o que, 
de facto, passou a possuir os prédios em nome próprio, avivando-lhes as 
extremas, cultivando-os, colhendo os seus frutos e produtos, roçando o 
mato, cortando os pinheiros, posse que sempre foi por si exercida, durante 
mais de vinte anos, sem interrupção ou oposição de ninguém, à vista de 
toda a gente da região, sendo por isso uma posse pacífica, contínua, pública 
e de boa-fé, que conduz à aquisição por usucapião, não lhe sendo possí-
vel 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 
142/6 e com autorização de 26.02.2013 publicada em www.notarios.pt
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CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL A CARGO DA NOTÁRIA 
PAULA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS 

Certifico que por escritura de vinte e quatro de agosto de dois mil e dezas-
seis, outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor Carlos 
Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina 
Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas setenta e seis, do li-
vro de notas número duzentos e dois – G, Maria de Lurdes Henriques 
Martins, NIF 169 929 248 e marido Clementino Marques Martins, 
NIF 169 929 256, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais 
da freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, onde residem na Rua de 
Santa Eufémia, n.º 30, no lugar de Gregórios, declararam que são, com exclu-
são de outrem, donos e legítimos possuidores dos seguintes prédios, a que 
atribuem os respetivos valores patrimoniais, num total de trezentos e treze 
euros e quinze cêntimos, sitos na dita freguesia de Almagreira: -------------------
------ Um – Uma terça parte do prédio rústico, sito no lugar de Zambunal, 
composto de terra de cultura com árvores de fruto, videiras e um poço, 
com a área de mil quatrocentos e cinquenta e cinco metros quadrados, 
a confrontar do norte e nascente com Manuel dos Santos, sul com cami-
nho e de poente com Aires da Silva Ferreira, inscrito na respetiva matriz 
sob o artigo 10.326, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto 
Municipal de Transmissões, correspondente à fração, de €194,08, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o número nove mil 
quinhentos e cinquenta e três/Almagreira, não tendo a referida fra-
ção qualquer inscrição em vigor, de que já são donos da restante parte do 
imóvel conforme apresentação mil e cinquenta e oito, de vinte e dois de 
setembro de dois mil e dez; e ------------------------------------------------------------------------
------ Dois – Uma terça parte do prédio rústico, sito no lugar de Lagoinha, 
composto de pinhal, mato e terra de cultura de milho, com a área de qua-
tro mil trezentos e vinte metros quadrados, a confrontar do norte com 
Encarnação Ferreira e outros, sul com caminho, nascente com Augusto 
Martins e de poente com Joaquim Martins, inscrito na respetiva matriz sob 
o artigo 11.248, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Munici-
pal de Transmissões, correspondente à fração, de €119,07, descrito na dita 
Conservatória sob o número sete mil setecentos e oitenta e seis/Al-
magreira, não tendo a referida fração qualquer inscrição em vigor, de que 
já são donos da restante parte do imóvel conforme apresentação dezas-
sete, de oito de outubro de dois mil e oito. --------------------------------------------------
------ Que os prédios referidos vieram à sua posse, já casados, por volta de
mil novecentos e oitenta, em data que não sabem precisar, da seguinte
forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ A verba referida sob o número um, por doação meramente verbal que lhes 
fizeram os antepossuidores, pais da justificante, José Martins e mulher Conceição 
Henriques, residentes, ele que foi e ela que é, no lugar de Gregórios; e ----------------
 ------ A restante verba, por compra meramente verbal que dele ajustaram fazer 
aos antepossuidores, Armando Cordeiro e mulher Lucinda Domingues Cordeiro, 
residentes, ela que foi e ele que é, no lugar de Paço, na referida freguesia de Alma-
greira, doação e compra essas de que não ficaram a dispor de título formal, após 
o que, de facto, passaram a possui-los em nome próprio, cultivando-os, avivando 
as estremas, colhendo os seus frutos e produtos, roçando o mato, cortando os 
pinheiros, posse que sempre foi por si exercida, durante mais de vinte anos, de 
forma a considerarem tais prédios como seus, sem interrupção, ou oposição de 
ninguém, à vista de toda a gente da região, sendo por isso uma posse pacífica, 
contínua, pública e de boa-fé, que conduz à aquisição por usucapião, não lhes 
sendo possível provar o seu direito de propriedade pelos meios normais
Conferido. Está conforme-------------------------------------------------------------------------------
A Colaboradora da Notária,_____________________________________________________________
Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 
142/5 e com autorização de 26.02.2013 publicada em www.notarios.pt
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CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL A CARGO DA NOTÁRIA 
PAULA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS 

Certifico que por escritura de vinte e três de agosto de dois mil e dezasseis, 
outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor Carlos Al-
berto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina Ro-
cha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas quarenta e oito, do livro 
de notas número duzentos e dois – G, Leonel Gonçalves Raimundo, 
NIF 201 863 480, solteiro, maior, natural de França, residente na Rua das 
Pereiras, número 8, Boldradrias, Santiago de Litém, freguesia de Santiago e 
São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, declarou 
que é  com exclusão de outrém, dono e legítimo possuidor do metade do 
prédio rústico, sito no lugar de Pinheirinho, na referida freguesia de San-
tiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, composto de pinhal, 
com a área de mil quatrocentos e noventa metros quadrados, a confron-
tar do norte com António Sizudo, de sul com Albertino da Graça Neves, 
nascente com Manuel Marques Leocádio e de poente com Joaquina Ga-
meiro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 18.549, a que cor-
responde o artigo 8.025, da extinta freguesia de Albergaria dos Doze, com 
o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões 
correspondente à fração, de € 66,10, que também lhe atribui, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o número três mil tre-
zentos e sessenta e nove / Albergaria dos Doze, não tendo a referida 
fração qualquer inscrição de aquisição, de que já é dono da restante parte 
do imóvel, conforme escritura de Compra e Venda, outorgada hoje, neste 
Cartório, iniciada a folhas imediatamente anteriores a estas. -------------------
------ Que o bem veio à posse dele justificante, na indicada proporção, por 
volta de mil novecentos e noventa e quatro, em data que não sabe preci-
sar, por compra meramente verbal que dele ajustou fazer ao antepossui-
dor, António Malho, solteiro, residente no lugar de Mata da Ruge Água, na 
dita freguesia de Pombal, compra essa de que não ficou a dispor de título 
formal, após o que, de facto, passou a possuir o aludido prédio em nome 
próprio, avivando-lhe as extremas, cortando os pinheiros, posse que sem-
pre foi por si exercida durante mais de vinte anos, de forma a considerar 
tal prédio como seu, sem interrupção, ou oposição de ninguém, à vista de 
todos da região, 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,_____________________________________________________________
Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 
142/5 e com autorização de 26.02.2013 publicada em www.notarios.pt
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CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL A CARGO DA NOTÁRIA 
PAULA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS 

Certifico que por escritura de dezanove de agosto de dois mil e dezasseis, 
outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor Carlos 
Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina 
Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas trinta e nove, do li-
vro de notas número duzentos e dois  – G, Manuel Joaquim Sebastião, 
NIF 289 404 940, solteiro, maior, natural da dita freguesia de Pelariga, onde 
reside no lugar de Machada, na Rua Vale do Ninho, n.º 13, declarou que é 
com exclusão de outrém, dono e legítimo possuidor dos seguintes prédios, 
sitos na dita freguesia de Pelariga: -----------------------------------------------------------
 ------ Um – Uma terça parte, única que lhe pertence, do prédio rústico, 
sito no lugar de Fonte, limite dos Matosos, composto de terra de cultura com 
oliveiras, uma tancha e uma figueira, com a área de quinhentos e noven-
ta metros quadrados, a confrontar do norte com António da Silva, do sul 
com Maria da Estrela, nascente com caminho e de poente com Aristides, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo 9.018, com o valor patrimonial 
para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspondente à fra-
ção, de €52,90, e atribuído de mil euros, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Pombal sob o número três mil novecentos e setenta 
e seis/Pelariga, não tendo a referida fração qualquer inscrição em vigor; --
------ Dois – Uma terça parte, única que lhe pertence, do prédio rústico, 
sito no lugar de Feteira, composto de terra de cultura, pinhal e mato, euca-
liptal e um poço, com a área de cinco mil seiscentos e trinta metros qua-
drados, a confrontar do norte com José Pereira Novo, do sul com Manuel 
José Martins, nascente com João Gonçalves e de poente com caminho pú-
blico, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2.898, com o valor patrimo-
nial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspondente à 
fração, de €298,42, e atribuído de mil euros, descrito na dita Conservatória 
sob o número três mil novecentos e setenta e cinco/Pelariga, não 
tendo a referida fração qualquer inscrição em vigor; --
------ Três – Uma terça parte, única que lhe pertence, do prédio rústico, 
sito no lugar de Raposeiros, composto de terra de cultura com oliveiras, 
uma figueira e um poço, com a área de dois mil novecentos e quarenta 
metros quadrados, a confrontar do norte com Manuel Gaspar, do sul com 
António Lourenço, nascente com António Inácio e de poente com cami-
nho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 9.626, com o valor patrimo-
nial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspondente à 
fração, de €211,77, e atribuído de mil euros, descrito na dita Conservatória 
sob o número três mil novecentos e setenta e sete/Pelariga, não 
tendo a referida fração qualquer inscrição em vigor; ----
------ Quatro – Metade, única parte que lhe pertence, do prédio rústico, 
sito no lugar de Cavada, limite dos Matosos, composto de terreno de pinhal 
e mato, com a área de mil trezentos e vinte metros quadrados, a confrontar 
do norte com serventia, do sul com António Ferreira, nascente e de poen-
te com Joaquim Cordeiro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 9.430, 
com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmis-
sões, correspondente à fração, de €46,20, e atribuído de cinco mil euros, 
descrito na dita Conservatória sob o número seis mil oitocentos e 
cinquenta/Pelariga, não tendo a referida fração qualquer inscrição em 
vigor; ------------------------------------------------------------------------
------ Cinco – Metade, única parte que lhe pertence, do prédio rústico, 
sito no lugar de Carregal, composto de vinha, com a área de oitocentos e 
cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com Manuel João, do 
sul com caminho público, nascente com Gonçalves Francisco e de poente 
com Joaquim José Novo, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2.805, 
com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmis-
sões, correspondente à fração, de €92,62, e atribuído de quinhentos euros, 
omisso na dita Conservatória; e -------------------------------------------------------------------
------ Seis – Prédio urbano, sito no lugar de Matosos, composto de casa de 
habitação de um piso, com a superfície coberta de quarenta e cinco me-
tros quadrados, a confrontar do norte, sul e nascente com Manuel Sebas-
tião e de poente com caminho público, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo número 247, com o valor patrimonial de €2.850,00, e atribuído de 
cinco mil euros, não descrito na dita Conservatória. ----------------------------------
------ Que são comproprietários do prédio acima identificado sob o número 
um, Aristides Sebastião Joaquim e mulher Maria de Lurdes Inácio e Maria 
Cristina da Conceição Cordeiro; da verba número dois, o referido Aristides 
Sebastião Joaquim e mulher, Cristina Susana de Oliveira Cordeiro, Sílvia de 
Oliveira Cordeiro e João Joaquim; da verba número três o referido Aristi-
des Sebastião Joaquim e mulher e Jorge da Conceição Cordeiro,;da verba 
número quatro Sérgio Manuel Cordeiro Mendes e Vitor Manuel Cordeiro 
Mendes e da verba número cinco Manuel Rodrigues Martins, prédios estes 
que têm sido possuídos dentro de um espírito de compropriedade, parti-
cipando nas suas vantagens e nos encargos, na proporção das suas quotas, 
verificando-se, assim, uma situação de composse. --------------------------------------
------ Que os bens vieram à sua posse por volta de mil novecentos e setenta 
e três, por doação meramente verbal que lhe fizeram os antepossuidores, 
pais do justificante, José Joaquim e mulher Maria da Conceição, casados 
que foram sob o regime da comunhão geral de bens e residentes que foram 
no lugar de Matosos, na dita freguesia de Pelariga, doação essa de que não 
ficou a dispor de título formal, após o que, de facto, passou a possuir os pré-
dios em nome próprio, designadamente quanto ao urbano, utilizando-o 
como habitação secundária, conservando-o e melhorando-o, quanto aos 
rústicos avivando-lhes as extremas, cultivando-os, colhendo os seus frutos 
e produtos, roçando o mato, cortando os pinheiros, posse que sempre foi 
por si exercida, durante mais de vinte anos, sem interrupção ou oposição 
de ninguém, à vista de toda a gente da região, sendo por isso uma posse 
pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que conduz à aquisição por usuca-
pião, não sendo possível ao justificante provar o seu direito de proprieda-
de pelos meios extrajudiciais normais.
Conferido. Está conforme. ----------------------------------------------------------------------------
A Colaboradora da Notária,_____________________________________________________________
Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 
142/5 e com autorização de 26.02.2013 publicada em www.notarios.pt
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CARTÓRIO NOTARIAL DE LEIRIA 
A CARGO D0 NOTÁRI0 PEDRO TAVARES

----Certifico, para fins de publicação, que neste Cartório e no Livro de Notas 
para Escrituras Diversas nº 270 – A, de folhas oitenta e sete a folhas oitenta 
e oito verso encontra exarada uma escritura de Justificação Notarial no 
dia vinte e quatro de Agosto de 2016.--------------------------------------------------
--------Outorgada por Manuel da Mota Francisco e mulher Joaquina Jacin-
ta dos Santos, casados em comunhão geral de bens, naturais de Vermoil, 
Pombal, residentes na Rua Casal da Areia n.º 1, Carnide de Cima, Carnide, 
Pombal, nif 115 167 439 e 115 167 447, na qual disseram----------------------------------
---Que que com exclusão de outrem são donos e legítimos possuidores dos se-
guintes imóveis:---------------------------------------------------------------------------------------------  
----dois: prédio rústico composto por terra de semeadura, pinhal e mato com 
a área de dois mil trezentos e quinze metros quadrados, a confrontar norte 
com vala de esgoto, sul com caminho, nascente com Luís Padeiro e poente 
com caminho e Joaquim Gaspar sito em Casal Velho, na freguesia de Carni-
de, do concelho de Pombal não descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial, inscrito na matriz sob o artigo 3300, com o valor patrimonial tributário 
251,55€, igual ao atribuído;-----------------------------------------------------------------------------
----Que os referidos prédios vieram à sua posse por doação meramente ver-
bal dos pais dele Manuel Francisco e Maria da Mota residentes que foram 
em Carnide, Pombal, feita por volta de mil novecentos e oitenta e quatro.-
--Que, assim, vêm possuindo os referidos prédios, como seus, há mais de 
vinte anos, como proprietários e na convicção de o serem, plantando e 
vendendo árvores, cortando o mato, cultivando-os e colhendo os seus fru-
tos, cumprindo as respectivas obrigações fiscais, posse que vêm exercendo 
ininterrupta e ostensivamente, com conhecimento de toda a gente e sem 
oposição de quem quer que seja, assim de modo pacífico, contínuo, públi-
co e de boa-fé, pelo que adquiriram por usucapião a propriedade sobre 
os aludidos imóveis.-------------------------------------------------------------------------------------
---Que dada a forma de aquisição originária não têm documentos que a 
comprovem.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---Que para suprir tal título vêm pela presente escritura prestar estas decla-
rações de justificação com o fim de obterem no registo predial a primeira 
inscrição de aquisições dos imóveis.-----------------------------------------------------------
--Vai conforme ao original na parte fotocopiada não havendo na parte omi-
tida nada que amplie restrinja, modifique ou condicione a parte fotocopia-
da.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Maria de Leonor de Almeida Pereira, funcionária do Cartório em epígra-
fe, no uso de competência cuja autorização pelo Notário respectivo foi pu-
blicado nos termos da Lei sob o número 128/6 a 23/01/2014, em Leiria, vinte 
e quatro de Agosto de dois mil e dezasseis.-----------------------------------------------
--------A Funcionária Leonor Pereira 

Pombal Jornal, n.º 89 de 01 de Setembro de 2016

VENDE-SE ARMAZÉM
Área Total 521m2  | Área Coberta 333m2

Área Descoberta 193 m2
C: 37 M // L: 14 M

Entrada por duas ruas: Rua António Champalimaud
Rua Comendador Manuel da Mota 
COM TODO O RECHEIO
Automóveis, peças, ferramentas, Empilhadora, etc...

Contacto: 917 588 340

PRECISA-SE
AJUDANTE DE PASTELEIRO Ou DE PADEIRO. Os interessados devem 

enviar o currículo para este jornal: pombaljornal@gmail.com 
236 023 075 / 965 449 868
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Telefones
Úteis

POMBAL
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais: 
236 244 050
Agrupamento de Escolas de Pombal: 
236 212 169
Biblioteca Municipal: 236 210 521
Bombeiros Voluntários: 236 200 920
Câmara Municipal: 236 210 500
Gabinete Inserção Profi ssional: 
961 027 020
Centro de Saúde: 236 200 970
CP Estação: 808208208
CTT – Correios: 236 209 520
GNR: 236 212 011
Hospital Distrital: 236 210 000
Junta de Freguesia: 236 212 552
PSP: 236 210 190
Registo Civil: 236 214 341
Rodoviária: 236 216 175
Segurança Social: 236 210 690 
Taxis: 236 219 915
Tribunal de Círculo e de Comarca 
de Pombal:
236 209 110

ABIÚL
Extensão de Saúde: 236 921 132
Junta de Freguesia: 236 921 206

ALBERGARIA DOS DOZE
Bombeiros Voluntários: 236 931 343
Extensão de Saúde: 236 931 404
Externato Liceal de Albergaria dos Doze: 
236 931 224
Junta de Freguesia: 236 931 865

ALMAGREIRA
Extensão de Saúde: 236 219 238
Junta de Freguesia: 236 219 139

CARNIDE
Extensão de Saúde: 236 947 315
Junta de Freguesia: 236 946 130

CARRIÇO
Extensão de Saúde: 236 951 552
Junta de Freguesia: 236 951 431

GUIA 
Agrupamento de Escolas da Guia: 
236 959 340
Extensão de Saúde: 236 951 147
GNR: 236 951 544
Junta de Freguesia: 236 951 659

ILHA
Extensão de Saúde: 236 950 345
Junta de Freguesia: 236 950 536

LOURIÇAL
Bombeiro Voluntários: 236 961 188
Extensão de Saúde: 236 961 125
Instituto D. João V: 236 960 200
Junta de Freguesia: 236 961 416

MATA MOURISCA
Extensão de Saúde: 236 951 551
Junta de Freguesia: 236 951 242

MEIRINHAS
Colégio João de Barros: 236 948 225
Extensão de Saúde: 236 948 490
Junta de Freguesia: 236 948 787

PELARIGA
Extensão de Saúde: 236 212 7343
Junta de Freguesia: 236 244 642

REDINHA
Colégio Cidade Roda: 236 218 577
Extensão de Saúde: 236 910 510
Junta de Freguesia: 236 912 340

SANTIAGO DE LITÉM
Extensão de Saúde: 236 921 676
Junta de Freguesia: 236 939 699

SAO SIMÃO DE LITÉM
Extensão de Saúde: 236 939 474
Junta de Freguesia: 236 393 699

VERMOIL 
Extensão de Saúde: 236 941 227
Junta de Freguesia: 236 941 756

VILA CÃ
Extensão de Saúde: 236 921 676
Junta de Freguesia: 236 922 424 

FARMÁCIAS

Abiul: Popular - 236 922 002
Alb. dos Doze: Albergariense - 236 931 186
Alb. dos Doze: Santa Maria - 236 931 280
Carnide: Bajouca - 236 947 276
Carnide: Gonçalves - 236 947 276
Carriço: Carriço - 236 951 173
Guia: Pinho - 236 951 109
Ilha: Ilha - 236 950 678
Louriçal: Leonel Soares - 236 961 116
M. Mourisca: Mata Mourisca - 236 951 533
Meirinhas: Mota - 236 948 265
Pelariga: Ribeiro Correia - 236 218 730
Pombal: Barros - 236 212 037
Pombal: Paiva - 236 212 013
Pombal: Torres e Correia  - 236 218 730
Pombal: Vilhena - 236 212 067
Redinha:  Redinha - 236 911 145
Santiago Litém: Margarida Domingues  
- 236 939 605
Vermoil: Mendes - 236 941 115

CARTÓRIO NOTARIAL DE LEIRIA 
A CARGO D0 NOTÁRI0 PEDRO TAVARES

----Certifi co, para fi ns de publicação, que neste Cartório e no Livro de No-
tas para Escrituras Diversas nº 270 – A, de folhas quarenta e seis a folhas 
quarenta e sete verso encontra exarada uma escritura de Justifi cação No-
tarial no dia vinte e três de Agosto de 2016.--------------------------------------------------
--------Outorgada por Albino Gaspar Freire e mulher Deolinda de Souza 
Dias, casados em comunhão geral de bens, naturais de Vermoil, Pombal, 
residentes na Rua do Areeiro nº4, Meirinhas de Cima, Meirinhas, Pombal, 
nif 139 261 117 e 132 787 385,---------------------------------------------------------------------------
---Que com exclusão de outrem são donos e legítimos possuidores de um 
quarto indiviso do prédio rústico composto por terra de semeadura, com 
oliveiras, tanchas, fruteiras, pousio com dois carvalhos e eucaliptos, sito 
em Cova, na freguesia de Vermoil, do concelho de Pombal descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Pombal sob o número sete mil quinhentos 
e noventa e nove, sem qualquer inscrição de aquisição desta quota-par-
te, inscrito na matriz sob o artigo 13314, com o valor ptrimonial tributário 
308,70€, igual ao atribuído (PP-1318-80780-101513-007599);-------------------------  
----Que a parte restante do imóvel pertence aos titulares inscritos no registo 
onde se incluem eles próprios que já têm outra quarta parte indivisa re-
gistada em seu nome.-----------------------------------------------------------------------------------
----Que o referido quarto indiviso que falta registar veio à sua posse por 
partilha meramente verbal por óbito do pai dele José Gaspar Freire, feita 
por volta de mil novecentos e setenta e quatro.--------------------------------------------
----Que assim com os demais comproprietários vêm possuindo o prédio 
como seu, há mais de vinte anos, como proprietários e na convicção de 
o serem cultivando-o e colhendo os seus frutos, cumprindo as respectivas 
obrigações fi scais, posse que vêm exercendo ininterrupta e ostensivamen-
te, com conhecimento de toda a gente e sem oposição de quem quer que 
seja, assim de modo pacífi co, contínuo, público e de boa fé, pelo que ad-
quiriram por usucapião a quarte parte indivisa do imóvel.--------------------------
--Que dada a forma de aquisição originária não têm documentos que a 
comprovem.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---Que para suprir tal título vêm pela presente escritura prestar estas de-
clarações de justifi cação com o fi m de obter no registo predial a primeira 
inscrição de aquisição da referida quota-parte.---------------------------------------------
---Vai conforme ao original na parte fotocopiada não havendo na parte 
omitida nada que amplie restrinja, modifi que ou condicione a parte foto-
copiada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Maria de Leonor de Almeida Pereira, funcionária do Cartório em epí-
grafe, no uso de competência cuja autorização pelo Notário respectivo foi 
publicado nos termos da Lei sob o número 128/6 a 23/01/2014, em Leiria, 
vinte e três de Agosto de dois mil e dezasseis.-----------------------------------------------
--------A Funcionária Leonor Pereira 

Pombal Jornal, n.º 89 de 01 de Setembro de 2016

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

Certifi co que por escritura de vinte e seis de agosto de dois mil e dezasseis, 
outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor Carlos 
Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina 
Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas noventa e cinco, do 
livro de notas número duzentos e dois – G, Adelino da Ponte Alberto, 
NIF 178 643 165 e mulher Emília de Jesus Mota, NIF 197 793 053, ca-
sados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia de 
Vermoil, concelho de Pombal, onde residem no lugar de Calvaria, na Rua 
da Esperança, n.º 20, declararam que são, com exclusão de outrem, donos 
e legítimos possuidores do prédio rústico, sito no lugar de Gafaria, na dita 
freguesia de Vermoil, composto de terra de semeadura, com a área de 
trezentos e oitenta e quatro metros quadrados, a confrontar do norte com 
caminho público, sul com Luís da Ponte, nascente com rego de rega e de 
poente com estrada pública, inscrito na matriz sob o artigo 217, com o 
valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de 
€198,50, a que atribuem o valor de duzentos e oitenta euros, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Pombal. ---------------------------------------------
------ Que o bem veio à sua posse em mil novecentos e noventa e quatro, 
por doação meramente verbal que lhes fi zeram os pais dele justifi cante, 
António Alberto e mulher Conceição da Ponte, residentes que foram no 
lugar de Tiroeira, na referida freguesia de Vermoil, doação essa de que não 
fi caram a dispor de título formal, após o que, de facto, passaram a possuir o 
prédio em nome próprio, avivando-lhe as extremas, cultivando-o, colhen-
do os seus frutos e produtos, posse que sempre foi por si exercida, durante 
mais de vinte anos, de forma a considerarem tal prédio como seu, sem in-
terrupção ou oposição de ninguém, à vista de toda a gente da região, sendo 
por isso uma posse pacífi ca, contínua, pública e de boa-fé, que conduz à 
aquisição por usucapião, não lhes sendo possível provar o seu direito de 
propriedade pelos meios extrajudiciais normais.  ---------------------------------------
Conferido. Está conforme-------------------------------------------------------------------------------
A Colaboradora da Notária,_____________________________________________________________
Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 
142/5 e com autorização de 26.02.2013 publicada em www.notarios.pt

Pombal Jornal, n.º 89 de 01 de Setembro de 2016

FALECIMENTOS
Rui Manuel 
Alves Marques
Faleceu no Hospital do Funchal
com 49 anos
Residente que foi na Rua da 
Barranha, nº.7-Silveirinha 
Pequena  Carriço.

 Marido da Sr.ª Licínia Almeida Gonçalves.
Pai da menina Fernanda Daniela Alves Marques  

Artur Carvalho
Faleceu no Hospital 
de Figueira da Foz.
com 88 anos
Residente que foi na Rua do 
Cemitério, nº1-Claras-Carriço

Marido da Sr.ª Lucília Catarino 
e pai do Sr. Artur Catarino Carvalho. 

Tratou a Agência Rolo & Ferreira

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

Certifi co que por escritura de trinta de agosto de dois mil e dezasseis, outorgada no Cartório Notarial em Pombal, 
sito na Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina Rocha Teixei-
ra de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas cento e sete, do livro de notas número duzentos e dois – G, José Bernar-
dino, NIF 166 087 840, divorciado, natural da freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, onde reside no lugar de 
Vérigo, no Largo da Portela, número 1, declarou que é, com exclusão de outrem, dono e legítimo possuidor dos se-
guintes prédios, a que atribui os respetivos valores patrimoniais, num total de mil oitocentos e vinte e dois euros e trin-
ta e quatro cêntimos, sitos na dita freguesia de Pelariga, e à excepção dos indicados, omissos na Conservatória do 
Registo Predial de Pombal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Um – Prédio rústico, sito no lugar de Serradito, composto de terra de cultura com oliveiras, vinha e mato, com 
a área de quinhentos e quarenta metros quadrados, a confrontar do norte com João Bernardino, sul com Joaquim 
Bernardino, nascente com caminho e de poente com Manuel Bernardino, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
7.000, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €145,45;-------------------------------- 
------ Dois – Prédio rústico, sito no lugar de Fundo das Ladeiras, composto de terra de cultura com tanchas, atraves-
sado por um caminho, com a área de trezentos e setenta metros quadrados, a confrontar do norte com Joaquim 
Bernardino, sul com Manuel Mendes Bernardino, nascente com estrada e de poente com serventia, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo 7.010, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões 
de €57,47; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Três – Prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de vinha e mato, com a área de trezentos e 
oitenta metros quadrados, a confrontar do norte com Manuel Bernardino, sul e nascente com Joaquim Bernardino 
e de poente com caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7.078, com o valor patrimonial para efeitos de 
Imposto Municipal de Transmissões de €75,16; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Quatro – Prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de vinha e oliveiras, com a área de cento 
e quarenta e quatro metros quadrados, a confrontar do norte com Joaquim Bernardino, sul e poente com João 
Bernardino e de nascente com herdeiros de José Nunes, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7.094, com o 
valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €35,37; ------------------------------------------------------
------ Cinco – Prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de terra de cultura com fi gueiras e vinha, com 
a área de mil e vinte metros quadrados, a confrontar do norte com José António, sul com Manuel António Madame, 
nascente com ribeiro e de poente com Maria da Estrela, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7.081, com o valor 
patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €220,61; ---------------------------------------------------------------
------ Seis – Prédio rústico, sito no lugar de Fundo das Ladeiras, composto de terra de cultura com oliveiras, mato e 
carvalho, com a área de mil duzentos e setenta metros quadrados, a confrontar do norte com Maria Tereza e outros, 
de sul com Manuel de Sá, nascente com estrada e de poente com ribeiro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
7.005, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €220,61;-------------------------------- 
------ Sete – Prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de terra de cultura, vinha e oliveiras, com a área 
de mil e quarenta metros quadrados, a confrontar do norte com Bernardino Branco, de sul com Manuel Bernardi-
no, nascente com João Bernardino e de poente com António Rodrigues Marques, inscrito na respetiva matriz sob 
o artigo 7.076, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €264,82;------------------ 
------ Oito – Prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de terra de cultura com fi gueiras e vinha, com 
a área de mil seiscentos e setenta metros quadrados, a confrontar do norte com Manuel António Madame, sul com 
João António, nascente com ribeiro e de poente com caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7.083, com 
o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €388,16; -------------------------------------------------- 
------Nove – Metade do prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de vinha e mata, com a área de 
seiscentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com Manuel de Sá (fi lho), sul com José António, 
nascente com ribeiro e de poente com caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7.079, com o valor pa-
trimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspondente à fração de €66,09, descrito na dita 
Conservatória sob o número quatro mil quinhentos e vinte e dois/Pelariga, não tendo a referida fração qual-
quer inscrição em vigor; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Dez – Metade do prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de terra de cultura, pinhal e mato, 
com a área de mil duzentos e trinta metros quadrados, a confrontar do norte com baldio, sul com caminho, nas-
cente com Manuel de Sá (fi lho) e de poente com João Inácio, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7.145, com o 
valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspondente à fração de €61,67, descrito 
na dita Conservatória sob o número quatro mil quinhentos e vinte e três/Pelariga, não tendo a referida 
fração qualquer inscrição em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Onze – Prédio rústico, sito no lugar de Fundo das Ladeiras, composto de terra de cultura, com a área de cento 
e trinta e cinco metros quadrados, a confrontar do norte com Joaquim Bernardino, sul com António Carlos, nascen-
te com serventia e de poente com ribeiro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7.006, com o valor patrimonial 
para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €26,53; e --------------------------------------------------------------------------------
------ Doze – Prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, composto de terra de cultura e mato, atravessado por 
um caminho, com a área de dois mil quatrocentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte com Joaquim 
Bernardino, sul com José Marques, nascente com ribeiro e de poente com João Inácio, inscrito na respetiva matriz 
sob o artigo 7.080, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €260,40. ----------
------ Que são comproprietários dos prédios acima identifi cados sob os números nove e dez, Henrique de Sousa 
Nunes e mulher Maria Domingues Nunes, prédios estes que têm sido possuídos dentro de um espírito de compro-
priedade, participando nas suas vantagens e nos encargos, na proporção das suas quotas, verifi cando-se, assim, uma 
situação de composse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Que os prédios referidos vieram à sua posse, no estado de casado com Maria da Luz da Cruz Gonçalves sob o 
regime da separação de bens, de quem se encontra atualmente divorciado, por compras meramente verbais que 
deles ajustou fazer aos seus antepossuidores, da seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------
------ As verbas números um, dois, quatro e metade da verba número três, em mil novecentos e noventa e cinco, a 
Manuel Mendes Cordeiro e mulher Mavilde Bernardino, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residen-
tes que foram no lugar de Salgueiro, na dita freguesia de Pelariga; ----------------------------------------------------------------------------- 
----Metade das verbas números três e seis, em mil novecentos e oitenta e oito, a João Gaspar Botas, casado, residente 
no lugar de Barrocal, na freguesia e concelho de Pombal; -------------------------------------------------------------------------------------------
------ A verba número cinco, em mil novecentos e noventa e cinco, a Manuel Marques e mulher Lucinda da Cruz 
Ribeiro, sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Austrália; ----------------------------------------------------------------
------ Metade da verba número seis e as verbas número nove e dez, em mil novecentos e oitenta e cinco, a Abílio Ber-
nardino e mulher Estrela da Conceição Rodrigues, casados sob o regime da comunhão geral, residentes que foram 
no lugar de Salgueiro, na mesma freguesia de Pelariga; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------A verba número sete, em mil novecentos e noventa e cinco, a António Mendes e mulher Maria da Conceição 
Ribeiro, casados sob o regime da comunhão geral, residentes no lugar de Vérigo, na dita freguesia de Pelariga;--------- 
------ A verba número oito, em mil novecentos e noventa e cinco, a Manuel Nunes dos Santos, casado, residente no 
citado lugar de Vérigo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ A verba número onze, em mil novecentos e noventa e cinco, a Manuel Domingues, casado, residente no mesmo 
lugar de Vérigo; e -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ A verba número doze, em mil novecentos e noventa e cinco, a António Luís Nunes e mulher Maria da Concei-
ção Domingues, casados sob o regime da comunhão geral, residentes que foram no lugar de Salgueiro, na aludida 
freguesia de Pelariga, compras essas de que não fi cou a dispor de título formal, após o que, de facto, passou a pos-
sui-los em nome próprio, cultivando-os, avivando as estremas, colhendo os seus frutos e produtos, roçando o mato, 
cortando os pinheiros e deles extraindo resina, posse que sempre foi por si exercida, durante mais de vinte anos, 
de forma a considerar tais prédios como seus, sem interrupção, ou oposição de ninguém, à vista de toda a gente da 
região, sendo por isso uma posse pacífi ca, contínua, pública e de boa-fé, que conduz à aquisição por usucapião, não 
lhe sendo possível provar o seu direito de propriedade pelos meios normais.  -----------------------------------------------------------
Conferido. Está conforme---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Colaboradora da Notária,________________________________________________________________________________________________________________
Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 142/5 e com autorização de 26.02.2013 
publicada em www.notarios.pt
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AGRADECIMENTO 
aos profi ssionais de Saúde

do Hospital de Pombal
Por pouco que seja, o tempo que é passado num hospital é sempre encarado com desagrado e 
tristeza. Mas sentir que se está rodeado de profi ssionais de saúde efi cientes, dedicados e carinhosos, 
fez-me sentir melhor e achar que deveria, de alguma maneira, mostrar gratidão. Pela forma como 
fui tratado e vi serem tratados, todos os doentes, pelos profi ssionais do Hospital de Pombal, o meu 
muito, muito obrigado!
Bem Aja,
Muito, muito
 Muito, muito
  Obrigado
António José Cantante Martinho
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AGRADECIMENTO
Laura 
Maria 

N: 19/03/1917 (99 anos)
F:  04/ 08/2016
Vicentes - Pombal

Seus Filhos Sr. Manuel Domingues, Sr. Fernando Gonçalves 
Domingues, Srª. Leonor Maria Domingues e demais família 
vêm por este meio na impossibilidade de agradecer pessoal-
mente a todas as pessoas que os apoiaram, assistiram e acom-
panharam neste momento de grande dor.

*por lapso, na edição anterior, o nome de Laura Maria saiu 
trocado, pelo que endereçamos um pedido 

de desculpas à família e aos nossos leitores.

PUB

AGRADECIMENTO
Manuel 
Luís da Silva
Faleceu na Suiça
com 53 anos
Residente que foi na R. Fonte 
dos Gois nº 1- Moita do Boi
-Louriçal

Em memória do Manuel Luís da Silva
Foi uma luta longa e dura aquela que travaste, determinado a 
não dar tréguas à doença que agora te levou. Vamos lembrar 
sempre o teu exemplo, o homem que foste, marido, pai, ir-
mão, cunhado e tio. Na hora em que foste para o céu juntar-te 
aos que já lá tinhas, resta-nos dizer ao mundo que viverás para 
sempre nos nossos corações, e agradecer a todas as pessoas 
que ao longo do tempo se interessaram pelo teu estado de 
saúde, que nos ampararam nas horas difíceis e que agora nos 
apoiam. Foste um guerreiro até ao fi m! Olha por nós…

Da tua mulher e fi lhas
Sílvia, Alícia e Lara

AGRADECIMENTO
Luís 
Gomes 

N: 17/07/1922
F:  06/ 08/2016
Chão Ulmeiro / Vila Cã 

Filha e genro vêm por este meio agradecer a todas as pessoas 
que se associaram a este momento de dor e que se dignaram  
acompanhar o seu ente querido à sua última morada.

AGRADECIMENTO
Manuel
Cordeiro 

N: 24/03/1935
F:  15/ 08/2016
Granja - Pombal 

A TODOS OS QUE PELA VIDA DE MANUEL CORDEIRO 
CRUZARAM NAS VÁRIAS ETAPAS DOS ÚLTIMOS 
MOMENTOS. QUE O APOIARAM NA DOENÇA E NA LUTA 
DIÁRIA ATÉ À SUA ÚLTIMA MORADA.
AO CHLP POMBAL
AO DR. JOÃO CONCELO ÀS ASSITENTES E À EQUIPA DE 
ENFERMAGEM DO CHLP POMBAL EM ESPECIAL 
ENF. CRISTINA GREGÓRIO E OS DEMAIS INTERVENIENTES.
À POLICLINICA DE POMBAL DRA CARLA TEIXEIRA, 
ENF MANUEL TEIXEIRA, ENF MARIO MARTINS, 
ENG. CELESTINO MARTINS E OS DEMAIS COLABORADORES.
AOS B.V. POMBAL EM ESPECIAL AO SILVIO CORDEIRO 
AO CHLP HOSPITAL SANTO ANDRÉ
EM ESPECIAL À UICD E UNIDADE DE CIRURGIA II
DR. GUSTAVO CAPELÃO / DRA SOFIA PALMELA / DR MIGUEL 
COELHO /DRA ANA INÁCIO
AOS ASSISTENTES, ENFERMEIROS E OS DEMAIS 
INTERVENIENTES.
AOS COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO CENTRO DE DIA E 
LAR A.S.C.R.E.C.C.- CUMIEIRA EM ESPECIAL:
Dª LEOPOLDINA GONÇALVES / DRA RAQUEL GONÇALVES / 
DRA SANDRINA SANTOS / Dª FÁTIMA DOMINGUES 
/ Dª MADALENA ALVES / DRA SANDRINA CRESPO
Dª MADALENA E Dª FERNANDA (SINOS SANTORUM) 
AO SR. ILIDIO PEREIRA (SINOS PINHEIRINHO) 
À Dª GLÓRIA (SINOS REGUENGO) 
AO CELEBRANTE DAS CERIMÓNIAS FUNEBRE SR. JOSÉ LUÍS 
AO COVEIRO (MATA MOURISCA) SR. MÁRIO FERNANDES
AO SR. PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
MATA MOURISCA, ILHA, GUIA            SR MANUEL SERRA.
A TODAS AS PESSOAS QUE NOS AJUDARAM A REALIZAR, 
QUE ACOMPANHARAM A CERIMÓNIA FUNEBRE E QUE 
COMPARECERAM NA MISSA DO 7º DIA 

A FAMÍLIA PATRÍCIO/CORDEIRO FILHOS, 
NETOS, NORAS

AGRADECIMENTO
José Gaspar 
Botas

N: 22/02/1932 (84 Anos)
F: 27/08/2016
Natural de: Valdeira - Pombal
Residente em: Meirinhas 

Sua Esposa, Filhos, Netos e restante família na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente como era seu desejo, vêm por 
este meio agradecer de forma muito especial a todas as pes-
soas de suas relações e amizade que neste momento de dor e 
tristeza manifestaram o seu pesar.

A todos, o nosso muito obrigado.
Tratou Funerária Espirito Santo - Batalha
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AGRADECIMENTO
Lucinda 
Clara Gomes

N: 03/05/1939 (77 anos)
F: 17/08/2016
Foz , Mata Mourisca 

Sua família agradece a todas as pessoas que assistiram e 
acompanharam neste momento de grande dor.

Tratou a Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO
Rosa de Jesus da Silva 
Nogueira Lopes

N: 29-01-1927
F: 18-08-2016
Grilos - Santiago Litém 

No passado dia 18 de Agosto de 2016 faleceu com 89 Anos 
de idade Ex.ma Senhora D. Rosa de Jesus da Silva Nogueira 
Lopes, que foi de Grilos - Santiago de Litém. Natural de São 
Simão de Litém 
Sua Família, vêm por este meio muito sensibilizados, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que receberam aquando do fa-
lecimento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Mota & Gaspar, Lda

AGRADECIMENTO
Guilhermino Ferreira 
Gomes

N: 20-03-1929
F: 13-08-2016
Outeiro Ranha - Vermoil

No passado dia 13 de Agosto de 2016 faleceu com 87 Anos de 
idade Ex.mo Senhor Guilhermino Ferreira Gomes, que foi de 
Outeiro da Ranha - Vermoil. Natural de Vermoil 
Sua Família, vêm por este meio muito sensibilizados, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que receberam aquando do fa-
lecimento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Mota & Gaspar, Lda

AGRADECIMENTO
Miguel Antunes 
Barreira

N: 29-12-1924 (91 anos)
F:  04-08-2016
Guia

Os seus filhos Carlos Manuel da Silva Antunes; Fernando José 
da Silva Antunes Barreira; Artur Filipe da Silva Antunes Barrei-
ra e Miguel Jorge da Silva Antunes Barreira e restante família 
agradecem a todas as pessoas que assistiram e acompanha-
ram neste momento de grande dor.

Tratou a Agência Funerária Guiense, Lda

AGRADECIMENTO
Zulmira 
Quitério Olaia

N: 05/08/1928 (88 anos)
F: 20-08-2016
Guia

Os seus filhos Edite Maria Olaio Domingues Santos e Eduar-
do Manuel Olaio Domingues e restante família agradecem a 
todas as pessoas que assistiram e acompanharam neste mo-
mento de grande dor.

Tratou a Agência Funerária Guiense, Lda

AGRADECIMENTO
Altino da Silva 
Rodrigues

N: 26/12/1930
F:  15/08/2016
Outeiro do Moinho – Vila Câ

Sua Esposa, Sr.ª D.ª Deolinda da Conceição Silva, Seus Filhos, 
D.ª Anabela da Silva Rodrigues, Sr. Altino da Silva  Rodrigues, 
D.ª Elisabete da Silva Rodrigues, Genros, Nora, Netos e restan-
tes familiares agradecem a todas as pessoas que assistiram e 
acompanharam neste momento de grande dor.

  TRATOU A AGÊNCIA FUNERÁRIA MARGARIDA & FILHOS, LDA.

AGRADECIMENTO
José Manuel de Jesus 
Gomes

N: 28/02/1957 (59 anos)
F: 21/08/2016
Vale Lezide 

Sua esposa, seus filhos, netos e demais familiares agradecem 
a todas as pessoas que assistiram e acompanharam neste mo-
mento de grande dor.

Tratou a Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO
Maria Da Graça 
Sintrão

N: 28/11/1928
F: 09/08/2016
Antões

Seus filhos; Manuel Sintrão Dos Santos, Lurdes Sintrão Dos 
Santos, António Sintrão Dos Santos, Mário Sintrão Dos Santos, 
Lucília Sintrão Dos Santos, Júlia Sintrão Dos Santos, Artur Sin-
trão Dos Santos, Piedade Sintrão Dos Santos, Cidália Sintrão 
Dos Santos, Seus netos, bisnetos e demais familiares agrade-
cem a todas as pessoas que assistiram e acompanharam neste 
momento de grande dor.

Tratou a Agência Funerária Página do Destino
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Empreitada de 1,8 milhões de euros

Requalifi cação de Governos 
e Vinagres lançada a concurso 
na última reunião de Câmara
Orlando Cardoso

A Câmara Municipal de 
Pombal aprovou, ontem, em 
reunião do executivo, a aber-
tura do procedimento concur-
sal para a empreitada de re-
qualifi cação nos lugares dos 
Governos e Vinagres. Uma 
obra com um valor base de 1,8 
milhões de euros.

O lançamento da obra a 
concurso público surge depois 
de, em Abril passado, a autar-
quia ter apresentado o res-
pectivo projecto aos morado-
res daquela zona da periferia 
da cidade. Na ocasião, o pre-
sidente da Junta de Freguesia 
de Pombal, destacou a impor-
tância daquela requalifi cação, 

reivindicada “há muitos anos” 
pelos moradores. “Mais va-
le tarde que nunca”, afi rmou 
António Nascimento ^Lopes, 
acrescentando que “fi nalmen-
te os Governos e Vinagres fi ca-
rão confi nantes com a cidade”.

O projecto, de autoria do ar-
quitecto Reis Figueiredo, que 
também projectou as obras de 
requalifi cação urbana no cen-
tro da cidade, prevê a requali-
fi cação de uma zona da cida-
de que “nos últimos 20 ou 30 
anos, cresceu muito”, mas sem 
o devido acompanhamento 
por parte dos investimentos 
municipais”, como conside-
rou Pedro Murtinho, verea-
dor com o pelouro da Ges-
tão de Obras Públicas. O au-

tarca, considerou que se trata 
de uma das principais obras 
de valorização urbanística de 
Pombal e “há muito esperada 
pelos pombalenses”. 

A intervenção irá incidir, so-
bretudo, na requalifi cação das 
drenagens das águas pluviais, 
repavimentação de ruas, re-
modelação da rede de águas 
residuais e melhoramento ur-
banístico da zona, com a cons-
trução de passeios pedonais e 
criação de ecopontos e zonas 
verdes. 

REQUALIFICAÇÃO 
DA ESTRADA DO GROU 
À ESTRADA ATLÂNTICA
Na mesma reunião camará-

ria, realizada ontem ao fi nal da 

tarde, o executivo liderado por 
Diogo Mateus, aprovou, igual-
mente, a abertura de procedi-
mento concursal para a requa-
lifi cação da Estrada do Grou 
à Estrada Atlântica, na região 
Oeste do concelho. O concur-
so público tem um valor base 
de 608 mil euros. 

Segundo o vereador Pedro 
Murtinho, trata-se de uma 
obra “absolutamente neces-
sária”, sobretudo pelo “esta-
do muito avançado de degra-
dação que apresenta”. A in-
tervenção irá abranger o sa-
neamento total de solos, a 
drenagem de águas pluviais, 
pavimentação, sinalização ho-
rizontal e vertical, assim como 
a construção de uma ciclovia.
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Ampliação do Centro Social

Apoio até 500 mil 
euros para novo 
lar no Carriço

O Município de Pombal vai 
apoiar a construção de uma 
estrutura residencial para ido-
sos, do Centro Social do Carri-
ço, até um montante máximo 
de 500 mil euros. A proposta 
foi aprovada, por unanimida-
de, na reunião do executivo ca-
marário, realizada ontem ao fi -
nal da tarde. 

Em causa está a obra de am-
pliação daquela Instituição 
Particular de Solidariedade So-
cial, da freguesia do Carriço, 
visando a edifi cação de uma 
estrutura residencial (quar-
tos) para idosos. Uma valência 
que se irá juntar a outras já em 
funcionamento na instituição, 
como Creche, Actividades de 
Tempos Livres, Centro de Dia, 
Serviço de Apoio Domiciliá-
rio e Centro de Convívio, bem 
como piscinas para adultos e 
crianças. O executivo munici-

pal reconhece que se tratam 
de “valências com forte impac-
to junto da comunidade” local, 
salientando a importância de 
uma estrutura residencial pa-
ra idosos naquele território do 
concelho. 

Recorde-se que o Centro So-
cial do Carriço foi criado na se-
quência de um protocolo es-
tabelecido entre a Câmara 
Municipal, a Junta de Fregue-
sia e a, então, empresa Trans-
gás, que defi niu as contrapar-
tidas inerentes com a instala-
ção das cavernas de armaze-
namento de gás natural na 
freguesia, e a sua aplicação 
num projecto de cariz social. 
Contrapartidas que, segundo 
o presidente da Câmara, po-
derão ser revistas por parte 
da actual concessionária da-
quelas reservas de gás natural 
(REN). 
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