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Idosa morre após roubo 
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EDITORIAL

manuela Frias
directora

Nem tudo é festa
No dia em que esta edição chega às bancas, 

já a cidade fervilha com a chegada do Bodo. 
Não há muito a dizer sobre a programação, 
porque o modelo que tem servido de base à 
organização pouco ou nada muda nos últi-
mos anos, à excepção de uma ou outra novi-
dade que vai sendo introduzida, em jeito de 
refresh, como é o caso dos Bodo dos Pequeni-
nos, este ano.

Mas para lá de qualquer indagação que se 
faça neste campo, importa, antes, olhar para 
os maiores festejos do concelho como espaço 
de encontros e reencontros. E é esse espírito 
que se vive por estes dias, nas ruas da cidade, 
à boleia dos emigrantes que regressam e da 
visita dos filhos da terra que vivem noutras 
cidades. São cumprimentos que se trocam a 
cada passo, nesse Cardal apinhado de gente 
e nos muitos outros caminhos por onde o 
Bodo se faz; são os abraços dos reencontros 
de quem escolheu outras cidades como porto 
de abrigo ou de quem emigrou para paragens 
longínquas, à boleia de um país desgoverna-
do; são as farturas que, aqui, têm um sabor 
diferente; são as conversas ao balcão de 
uma qualquer roulotte ou de uma mesa de 
esplanada; são as noites intermináveis que 
começam com um jantar e terminam com o 
pequeno-almoço numa qualquer pastelaria, 
quando o sol já vai espreitando… Este, sim, é o 
Bodo dos pombalenses.

Por isso é que, em cada edição do Bodo, 
procuramos dar visibilidade às gentes da 
terra, àqueles que, mesmo vivendo noutras 
paragens, levam Pombal no coração. São dois 
os exemplos que trazemos nas páginas que 
hoje se publicam, mas há mais histórias para 
contar na primeira edição de Agosto. 

Porém, nem tudo é festivo nesta edição. 
O assalto ocorrido há alguns dias na Roussa 
faz-nos despertar para uma realidade incon-
tornável: os idosos que vivem sozinhos, em 
zonas isoladas, estão cada vez mais à mercê 
de actos de violência indescritível, como este 
que damos conta na página 14 e que resultou 
na morte da idosa. Os receios de quem vive 
sozinho e sem possibilidade de defesa vão 
crescendo na proporção de cada novo caso 
que vem a público. São os próprios, e muitas 
vezes os filhos, que nos fazem chegar essa 
preocupação, cada vez que notícias como esta 
são publicadas. Que sirva sobretudo de alerta 
e que se pensem ou repensem estratégias 
que, mesmo não trazendo soluções milagro-
sas, possam minimizar ou reduzir quadros 
como o que retratamos neste jornal. 

Espaço dedicado aos mais novos tem vários motivos de atracção

“Bodo dos Pequeninos” traz 
diversão à zona desportiva

A edição deste ano das Festas do Bo-
do tem um espaço à medida dos mais 
pequenos, com ingredientes suficien-
tes para que a diversão seja uma cons-
tante, complementada com momen-
tos de aprendizagem, muita anima-
ção, bem como inúmeros jogos tradi-
cionais.

O “Bodo dos Pequeninos” ficará si-
tuado na zona desportiva e conta com 
um programa recheado de actividades 
infantis. No campo sintético serão co-
locados vários insufláveis, com acesso 
gratuito todos os dias, entre as 18h00 
e as 24h00.

Diariamente, será contada a lenda 
do Bodo e a história do Falco da PSP, 
esta última integrada no projecto “Eu 
faço como diz o Falco”, com o objecti-
vo de sensibilizar os jovens para com-
portamentos de risco, nomeadamente 
em termos de procedimentos de segu-
rança no interior e exterior dos estabe-
lecimentos escolares.

O recinto será animado pela masco-
te do “Bodo dos Pequeninos”, um ale-
gre Gafanhoto, personagem com liga-
ções às origens da lenda das festas da 
cidade de Pombal.

Para aqueles que gostam de animais 
e não têm medo de se aventurar, na 
sexta-feira e sábado poderão visitar 
a exposição e aproveitar para dar um 
passeio a cavalo, um momento lúdico 
que resulta da parceria com a Guarda 
Nacional Republicana (GNR). Durante 
o percurso, as crianças podem apro-
veitar para colocar questões aos mili-
tares presentes no local e ficar a 
conhecer melhor os serviços 
prestados por aquela força 
de segurança.

O “Bodo dos Pequeninos” 
terá também música e dança, e 
contará com a participação das 
escolas de música e dança do 
concelho, que animarão aquele 
espaço com várias actua-
ções ao longo dos cinco 

dias de exposição.
Para os mais crescidos, haverá tam-

bém lugar ao xadrez, com jogos e 
workshops que constituem uma opor-
tunidade para quem queira dar os pri-
meiros passos na modalidade. Durante 

o fim-de-semana, as 
crianças podem 

ainda divertir-
se na discoteca 
infantil, criada 
para abrilhan-
tar o final de 

dia.

PROGRAMA das
FESTAS DO BODO 2018:
26 Julho – Quinta-Feira
21h00 – Missa, pregação e procissão 
das velas (Igreja do Cardal)
BODO ANTIGO ( Jardim do Cardal): 
23h30 – Mostra de Artes – ArtMJove-
ment | We Love Dance – ARCD Casal 
da Rola | DanSpirit 
eSPeCTÁCUlOS (Largo do Arnado): 
23h30 – Hora H | DJ Eurico Lisboa + Mc 
Fubu | DJ Scissors

27 Julho – Sexta-Feira
09h00 – Alvorada de 21 Tiros
14h30 – Comemoração do Dia dos 
Avós ( Jardim do Cardal)
17h00 – Arruada com a Filarmónica 
Artística Pombalense
17h30 – Sessão de Abertura das Festas 
do Bodo (Salão Nobre dos Paços do 
Concelho)
18h00 – Zés P’reiras – Equipa Espiral 
– Arruada
21h00 – Missa e Pregação – Igreja do 
Cardal
BODO ANTIGO ( Jardim do Cardal):
22h30 – Mostra de Artes: Fabrikarts | 
FAP Dança | Acropombal | Joaquim & 
Sílvia e Alunos
23h00 – Funky Bike Band – Music on 
Cycles – La Dinamo (CIMRL – Rede 
Cultural)
00h30 – Baile da Pérgula: Graciano Ri-
cardo

eSPeCTÁCUlOS (Largo do Arnado):
23h00 – Richie Campbell | DJ Carrilho 
& Violinista Mr. Vlalen | DJ Angel

28 Julho – Sábado
09h00 – Alvorada de 21 Tiros
10h30 – Arruada – Gaiteiros de Abiul
11h00 – Cerimónia Comemorativa do 
XIII Capítulo da Confraria do Bodo
17h00 – Gaiteiros de Abiul – Arruada
19h30 – 36ª Prova do Bodo/Derovo 
20h00 – Corrida das Farturas e Cami-
nhada do Bodo
21h30 – Missa Vespertina e Pregação 
(Igreja do Cardal)
22h00 – Tócandar – grupo de percus-
são | Bombos da Marinha Grande (CI-
MRL – Rede Cultural)
BODO ANTIGO ( Jardim do Cardal):
22h30 – Festival “Chamar a Música”
00h00 – Baile da Pérgula – Artur João
eSPeCTÁCUlOS (Largo do Arnado):
23h00 – Raquel Tavares | DJ KIKO

29 Julho – Domingo
09h00 – Alvorada de 21 Tiros
16h00 – Arruada: Filarmónica Artísti-
ca Pombalense | Filarmónica da Guia 
| Banda Filarmónica Ilhense
17h00 – Missa Solene seguida de Pro-
cissão
BODO ANTIGO ( Jardim do Cardal):
21h00 – Desfile dos grupos participan-
tes no Festival de Folclore
21h30 – Festival de Folclore

22h00 – Cacharros (Bambalúa Teatro) 
Teatro de rua (Largo do Cardal)
00h00 – Fogo-de-artifício
00h15 – Baile da Pérgula – André Car-
doso
eSPeCTÁCUlOS (Largo do Arnado): 
00h30 – Sérgio Godinho | Ana Isabel 
Arroja | DJ JRamos
30 Julho – Segunda-feira
09h00 – Alvorada de 21 Tiros
09h00 – Missa de encerramento das 
Festas Religiosas (Igreja do Cardal)
17h00 – Acordeonistas de Pombal – 
Arruada
19h00 – Ez Submarino – Projecto Ez – 
Animação de rua (Largo do Cardal)
BODO ANTIGO ( Jardim do Cardal):
21h00 – Cá YHá Talentos – Musicool 
| Escola de Música de Abiul | Big’s 
School | A Casa (Escolas de Música do 
Concelho)
23h00 – Baile da Pérgula – Vânia Ma-
risa
eSPeCTÁCUlOS (Largo do Arnado):
22h30 – C4 Pedro | DJ NS | DJ Xandi | 
DJ Bruno MJ

31 Julho – Terça-feira
18h00 | 21h00 | 23h00 – Ez Aviador – 
Projecto Ez – Animação de Rua (Largo 
do Cardal)
eSPeCTÁCUlOS ( Jardim do Cardal)
22h30 – Fernando Daniel

 O Agrupamento de Escolas de Pom-
bal (AEP) recebeu, nos dias 18 e 19 de 
Julho, um grupo de 26 jovens escutei-
ros franceses do EEIF (Éclaireuses et 
Éclaireurs Israélites de France). Nu-
ma actividade conjunta com os Es-
cuteiros de Pombal, Museu Marquês 
de Pombal, alunos do projecto Com-
boio da Memória do AEP, e para dar 
a conhecer a cidade aos visitantes, foi 

realizado um Peddy Paper com início 
na escola e que terminou no castelo, 
passando pelos locais mais emblemá-
ticos. Na manhã do dia 19, na Biblio-
teca da Escola Secundária de Pombal, 
decorreu um encontro com António 
De Moncada Mendes, que falou aos jo-
vens sobre o seu avô, Aristides de Sou-
sa Mendes. Já durante a tarde, os alu-
nos do projecto “Comboio da Memó-

ria” e jovens escuteiros franceses do 
EEIF visitaram a Associação de Pen-
sionistas e Reformados e Aposenta-
dos de Pombal. Um diálogo entre ge-
rações que, segundo a direcção da es-
cola, “enriqueceu a tarde recheada de 
caminhadas, jogos, canções e alegre 
convívio”, que aproveita para agrade-
cer à directora técnica da instituição, 
Susana Junqueira.

Iniciativa do projecto Comboio da Memória

escuteiros franceses à
descoberta da cidade
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“Bodo dos Pequeninos” com animação diária

Secretário de estado inaugura 
o Bodo para homenagear emigrantes 
Orlando Cardoso

O secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, 
José Luís Carneiro, preside 
amanhã (sexta-feira), ao fi-
nal da tarde, à sessão solene 
de abertura das seculares fes-
tas do Bodo que irão animar 
a cidade até terça-feira. Com 
a iniciativa, a Câmara Munici-
pal de Pombal prestar tribu-
to à comunidade emigrante.

O presidente da autar-
quia, Diogo Mateus, refe-

Gusta-vo vai marcar presença

Rooftop Bodo: dançar 
com a cidade em pano 
de fundo

A primeira edição foi 
“uma brincadeira”. A se-
gunda já vista como uma 
boa aposta e a terceira deu 
frutos suculentos. Na quar-
ta o conceito solidificou-se, 
mas é na quinta edição que 
o evento “quer elevar-se a 
outro patamar”, confessa o 
mentor do Rooftop Bodo, 
Eduardo Simões. 

Os amantes da música 
electrónica já a colocaram 
no mapa e em “sábado de 
Bodo” a tarde dança-se no 
terraço do Hotel Pombalen-
se, mesmo no centro da ci-
dade e as vistas dão para um 
Castelo feliz. A Rooftop Bodo 
2018 decorre a 28 de Julho, 
entre as 15 e as 21 horas. O 
conselho do anfitrião é “que 
vão cedo”, porque quando o 
sino do Convento do Cardal 
soar as 21 horas a festa ter-
mina e dá lugar a mais uma 
noite de Bodo, em pleno Lar-
go do Arnado. Depois não 
venham dizer que “foi pou-
co tempo”, ou “apetecia-me 
dançar mais umas horas”. O 
conceito é exactamente este: 
“aproveitar uma belíssima 
tarde de Verão a dançar mú-
sica de qualidade”. 

O cartaz conta com no-
mes como Muspheller, Ziko, 
ou o próprio Eduardo, orga-
nizador do evento, de Pom-
bal, mas traz Luís Sousinha, 
de Leiria, ou um dos mes-
tres da electrónica nacio-

nal, Gusta-vo. A música, es-
sa vai desde o “house ao te-
chno”, mas num ambiente 
um pouco menos habitual, 
com a predominância de 
uma electrónica nada co-
mercial, mas que faz mover 
silhuetas. 

Os artistas foram escolhi-
dos “com cuidado de não 
voltar a repetir nomes, em-
bora haja muitos que gosta-
ria de voltar a ver tocar na 
minha festa, e a partilhar 
a cabine”. Para este ano 
Eduardo Simões escolheu 
Gusta-vo, “um dos mestres 
do Neopop”, e que vai ele-
var o evento “a patamar, 
dentro da cena electrónica 
portuguesa”.

Dentro desta cena mu-
sical, a Rooftop Bodo já 
adquiriu um estatuto que 
acaba por trazer não só 
os pombalenses à pista de 
dança, mas pelo terraço 
do Hotel Pombalense vai 
passar “malta da Marinha 
Grande, de Viseu, de Aveiro 
ou Condeixa”, tudo “porque 
é malta que se desloca pela 
música”. E isso é bonito de 
se ver. 

Os bilhetes encontram-se 
à venda no SCO Bar, Black 
and White Bar, Eden bar, 
e com vários promotores, 
custam oito euros, em pré-
venda e dez euros à porta, 
“se ainda houver algum”. 
Eduardo Simões.

re que a intenção passa 
por homenagear “todos os 
pombalenses que se encon-
tram espalhados pelos qua-
tro cantos do mundo”. “É 
um reconhecimento do va-
lor e da importância que os 
nossos emigrantes têm para 
Pombal”, afirma. 

O autarca recorda que as 
festas do Bodo “são, anual-
mente, um ponto de encon-
tro para milhares de pom-
balenses, principalmente 
para os muitos emigrantes 

que regressam a casa por es-
ta altura do ano, para assistir 
às festas do concelho e pa-
ra reencontrar familiares e 
amigos”, daí que seja, igual-
mente, “uma oportunida-
de para o município poder 
aproveitar as experiências e 
os exemplos de sucesso dos 
nossos emigrantes, como 
forma de enriquecimento 
mútuo”.

Por outro lado, a autarquia 
anuncia o regresso do “Bodo 
dos Pequeninos”, um espaço 

de “divertimento, aprendiza-
gem e de animação destina-
do aos mais novos, que terão 
igualmente à disposição vá-
rios jogos tradicionais”. 

Quanto ao cartaz de es-
pectáculos das festas do 
Bodo, passarão pelo palco 
principal, Richie Campbell 
(sexta-feira), Raquel Tava-
res (sábado), Sérgio Godi-
nho (domingo), C4 Pedro 
(segunda-feira) e Fernan-
do Daniel, na terça-feira, no 
Jardim do Cardal.  ●José Luís Carneiro preside à sessão solene, esta sexta-feira
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Qualificação de nível 5 financiada

Cursos de 
especialização 
tecnológica na AICP

A NOVOTECNA, em par-
ceria com a Associação dos 
Industriais do Concelho de 
Pombal (AICP), vai iniciar, 
em Setembro, dois Cursos 
de Especialização Tecno-
lógica (CETs) financiados, 
nas instalações daquela 
associação, no Parque In-
dustrial Manuel da Mota. 
Os CETs são cursos pós se-
cundários que permitem 
no final a obtenção de uma 
qualificação de nível 5.

Um dos CETs é em De-
senvolvimento de Produtos 
Multimédia e tem a dura-
ção de 1500 horas. Desti-
na-se a quem seja detentor 
do 12º ano completo com 
aprovação na disciplina de 
Português e/ou Informáti-
ca; a quem possua o ní-
vel IV de qualificação; e a 

licenciados ou detentores 
de nível V, mas que preten-
dam requalificar-se numa 
nova área. O outro CET dis-
ponível é em Telecomuni-
cações e Redes e tem 1500 
horas de duração. Tem 
como destinatários deten-
tores do 12º ano completo 
com aprovação na discipli-
na de Matemática; detento-
res do nível IV em áreas de 
Telecomunicações/Redes; 
e licenciados ou detentores 
de nível V, que pretendam 
requalificar-se numa no-
va área.

Para mais informações e 
inscrições, os interessados 
deverão deslocar-se à AICP, 
enviar email para aicpom-
bal@aicp.pt ou contactar 
um dos seguintes números: 
236218435 | 935018200.

Devido a previsões meteorológicas

Junta de Freguesia 
adia primeira 
edição BioArtes

A Junta de Freguesia de 
Pombal adiou a primeira 
edição da BioArtes – Mos-
tra de Artesãos de Pombal – 
prevista para o passado dia 
15 no Jardim do Cardal. Uma 
decisão que teve em conta 
“as previsões meteorológi-
cas” previstas, anunciou a 
autarquia presidida por Pe-
dro Pimpão. 

“Anunciaremos breve-
mente a nova data e con-
vidaremos o São Pedro pa-
ra patrono desta iniciativa 
que todos temos muito en-

tusiasmo e vontade de pro-
mover”, ironizou a Junta de 
Freguesia através de uma 
publicação na sua página no 
Facebook.

O evento, resultante de 
uma parceria entre a autar-
quia e a recém-criada As-
sociação de Artesãos de 
Pombal, tem como objecti-
vo promover e valorizar os 
produtores e artesãos da 
freguesia, juntando a eco-
logia, a tradição e a cultu-
ra. O programa previa a ins-
talação de uma quinta pe-
dagógica e um mercado de 
trocas infantil, assim como 
uma oficina de artes, um 
atelier de fotografia arte-
sanal, concerto pela Filar-
mónica Artística Pombalen-
se no coreto, contos infantis, 
jogos de tabuleiro, pinturas 
faciais, passeios de charrete, 
música tradicional, marchas 
populares e um encontro de 
ranchos folclóricos.

Após reunião com presidente da Câmara

ministério analisa 
nova turma 
em Albergaria dos Doze
Orlando Cardoso

O Ministério da Educa-
ção poderá vir a autorizar 
a abertura da reivindicada 
segunda turma do 7º ano 
de escolaridade no Exter-
nato Liceal de Albergaria 
dos Doze, anunciou o pre-
sidente da Câmara de Pom-
bal, Diogo Mateus.

Na última reunião cama-
rária, e após ter sido ques-
tionado pelo vereador Nar-
ciso Mota, o autarca social-
democrata deu conta do 
resultado da reunião que 

teve no Ministério da Edu-
cação para abordar a situa-
ção dos estabelecimentos 
de ensino particular e coo-
perativo no concelho com 
contratos de associação, 
em especial a do Externa-
to Liceal de Albergaria dos 
Doze. Diogo Mateus referiu 
que esteve reunido com o 
chefe de gabinete da se-
cretária de Estado Adjunta 
e da Educação, na compa-
nhia da vereadora da Edu-
cação, Ana Cabral, e de Al-
berto Gameiro Jorge, repre-
sentante da Concelhia do 

PS, único partido que indi-
cou um representante para 
o efeito. 

Segundo o edil, a falta 
de autorização para aber-
tura da segunda turma do 
7º ano em Albergaria dos 
Doze não resulta da falta 
de apoio financeiro gover-
namental, mas sim devido 
à falta de alunos suficien-
tes, tendo em conta as mo-
radas de residência dentro 
da área de abrangência do 
Externato Liceal: União de 
Freguesias de Santiago, São 
Simão de Litém e Alberga-

ria dos Doze, e as fregue-
sias de Abiul e Vila Cã.  

Uma situação que ainda 
poderá ser revertida, caso 
alguns dos encarregados 
de educação venham a al-
terar o seu domicílio, para 
que os seus filhos possam 
frequentar a escola. O pro-
cesso está a ser analisado 
por todas as entidades en-
volvidas, estando o Minis-
tério da Educação dispo-
nível para tomar uma de-
cisão, se forem cumpridos 
todos os requisitos estabe-
lecidos pela legislação. 

Prova de protótipos tecnológicos

ETAP soma cinco prémios 
em concurso nacional

A Escola Tecnológica, 
Artística e Profissional de 
Pombal (ETAP) arrecadou 
cinco prémios na última 
edição no Concurso de Pro-
tótipos Tecnológicos (Apti-
Pro), realizado recentemen-
te em Oliveira do Bairro.

O concurso, de âmbito 
nacional, tem como prin-
cipais objectivos “motivar 
os alunos, potenciando as 
aprendizagens adquiridas 
pelo trabalho de projec-
to desenvolvido na escola; 
evidenciar perante o mun-
do empresarial as compe-
tências alcançadas pelos 
alunos e assim promover 
a cooperação entre esco-
las e empresas, contribuin-
do também para a facilita-
ção do acesso dos alunos ao 
emprego e à carreira; pro-
porcionar novas oportuni-
dades de aprendizagem aos 
alunos através da experiên-
cia de apresentação e defe-
sa, num evento de âmbito 
nacional, de trabalhos por 
si desenvolvidos; e promo-

ver o intercâmbio de expe-
riências educativas e de sa-
beres profissionais entre os 
professores de electrotec-
nia.”

A ETAP, que foi a primei-
ra escola profissional cria-
da no país, conquistou o pri-
meiro prémio com o projec-
to “Braço Robótico Motori-
zado”, desenvolvido pelos 
alunos André Luís e Filipe 
Dias, do curto Técnico de 

Mecatrónica. O protótipo 
foi desenvolvido por solici-
tação do Centro de Recur-
sos TIC para a Educação Es-
pecial de Pombal, com o ob-
jectivo de “ajudar as crian-
ças incapacitadas, de modo 
a terem maior autonomia”, 
informa a escola. 

Os alunos autores do pro-
jecto venceram, ainda, o 
prémio “Melhor Vídeo”. 

Por sua vez, o “Sistema 

de Diagnóstico Semi-rebo-
ques”, que consiste na con-
cepção de uma caixa de 
diagnóstico destinada à ve-
rificação de luzes de veícu-
los semi-reboques, alcan-
çou no AptiPro um segun-
do lugar, com uma Menção 
Honrosa. Um projecto de-
senvolvido pelos alunos An-
dré Filipe, Filipe Dias e Ivo 
Ferreira, sob a coordenação 
da professora Célia Pereira, 
que já tinha sido premiado 
no Concurso Intermunici-
pal de Ideias promovido 
pela Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Leiria 
(CIMRL). 

“Já os alunos que criaram 
o protótipo ‘Brinquedos 
Adaptados’ conquistaram 
o ‘Prémio Inovação” no Ap-
tiPro, realizado nas instala-
ções do Instituto Profissio-
nal da Bairrada, em Olivei-
ra do Bairro, refere a ETAP, 
adiantando que a própria 
escola profissional venceu, 
ainda, a categoria “Escola 
Preferida”.

 ●André Luís e Filipe Dias são os autores do projecto vencedor
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Venha conhecer o lado exclusiVo do edifício rivu



tomadas pelos governos, embora 
todos apoiem as exportações. O 
mérito é dos Empresários que, 
para sobreviverem, tiveram que 
procurar novos mercados no 
caso das exportações e pelo des-
vio dos fluxos turísticos devido 
a questões de segurança noutros 
países no caso do turismo, situa-
ção bem aproveitada pelo setor, 
que pôs Portugal na moda e nas 
rotas turísticas internacionais. E  
também, devido a outros 
factores que não controlamos, 
especialmente, a compra da 
nossa dívida pelo BCE, taxas de 
juro baixas e o preço do petróleo 
também baixo.

No que diz respeito ao défice 
das contas públicas, este tem 

sido controlado por imposição 
da Comissão Europeia, embora 
tudo indique que não está a ser 
feito de modo sustentado. Verifi-
cou-se um corte substancial nos 
investimentos, o que irá provo-
car problemas a prazo, tal como 
já se está a verificar no setor da 
saúde. Fazem-se “cativações” 
(se o governo fosse de centro-
direita chamavam-se “cortes”) e 
adiam-se despesas, empurrando 
com a barriga para a frente. Os 
milhares de milhões postos na 
recapitalização do banco do 

Estado, podem não contar para 
o défice, mas vão, seguramente, 
avolumar a dívida pública.

Aumentam-se as reformas 
mais baixas meia dúzia de 

euros por mês e isso é justo, mas 
aproveita-se para fazer disso 
grande alarde noticioso e por 
carta aos interessados, que, en-
tretanto, recebem outras cartas 
adiando, várias vezes, as suas 
consultas e outros atos médicos 
já marcados, por falta de estru-
turas humanas e de equipamen-
tos nesta área.

Reduziu-se o tempo dos traba-
lhadores do Estado e do se-

tor público de 40 para 35 horas 
semanais e afirmou-se então que 
isso não iria aumentar a despesa 
pública, nem obrigava a contra-
tar mais pessoas. Um pouco de 
bom senso provaria o contrá-
rio, como se está a verificar no 
setor da saúde com médicos 
e enfermeiros. Entretanto, no 
setor privado, continua a traba-
lhar-se 40 horas e, muitas vezes, 
com níveis salariais inferiores. 
São os setores produtivos da 
economia que pagam impostos 
e trabalham mais, para manter 
um Estado aparentemente rico e 
desafogado.

A carga fiscal – e essa aplica-se 
a todos – é das mais eleva-

das da Europa e do mundo. Dos 
32 países que disputaram este 
ano o campeonato do mundo 
de futebol, somos o 4º com 
maior carga fiscal. Em termos 
comparativos, para níveis de 
rendimento mais baixos, temos 
tributações mais elevadas. No 
preço dos combustíveis, também 
estamos nos lugares da frente 
da Europa, bem como no preço 
da electricidade, mais cara 40% 
que na Alemanha e 35% que em 
França (ou seja, pelo mesmo 
consumo os alemães pagam, por 
exemplo, 100 € e, os portugue-
ses, pagam 140 €), apesar de o 
nosso nível médio de rendimen-
tos ser manifestamente inferior.

Não são feitas reformas 
estruturais para reduzir a 

despesa pública, opta-se pelo 
aumento da receita, recorrendo, 
especialmente, aos impostos 
sobre o consumo. Apesar disso, 
a dívida pública continua a 
aumentar. Desde que o atual 
governo entrou em funções, 
aumentou, até junho deste ano, 
17.302 milhões de euros (de 
226.363 para 243.665 milhões) 
e, nos primeiros seis meses de 
2018, aumentou 5.402 milhões 
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MILAGRE 
ECONÓMICO? 

Embora os próximos atos 
eleitorais sejam só em 2019, 

começa já a notar-se o clima de 
propaganda política, que todas 
as forças partidárias procuram 
aproveitar, reivindicando a 
paternidade das medidas mais 
populares, quer diretamente, 
quer pelo apoio que é dado ao 
atual governo pelos partidos 
que não o integram. Claro que 
não é referido o facto de terem 
aproveitado o trabalho do go-
verno anterior e, muito menos, 
quem foram os culpados da 
falência do País em 2011.

Um dos aspetos mais impor-
tantes é, como é evidente, 

o da economia e finanças, pelas 
implicações e condicionantes 
que trazem à nossa vida indivi-
dual e coletiva. Começamos a 
ouvir referências a um hipoté-
tico “milagre económico”, para 
caraterizar o eventual “sucesso” 
do atual ministro das finanças. 
Só que, infelizmente para nós 
Portugueses, a análise imparcial 
e objetiva da situação atual, 
não permite esse optimismo. 
Aparentemente o País está 
melhor, graças ao aumento das 
exportações e ao incremento 
do turismo, mas isso não se 
deve, especialmente, a medidas 

DA IlUSTre TerrA DO mArQUÊS...

(até maio aumentou 8.082 e 
em junho reduziu-se 2.680 
milhões), mas a verdade é que 
a dívida pública só poderá ver 
o seu valor reduzido se, em vez 
de défice, houver excedente 
orçamental (superavit).

É esta pesada herança que 
vamos deixar às próximas 

gerações, para manter as rega-
lias atuais. E, algumas classes 
profissionais pagas pelo Estado, 
seguem este exemplo, julgando-
se com direitos que o País não 
tem capacidade para suportar. 
Gostava que o futuro não me 
desse razão, mas considero que 
esta não é uma análise pessimis-
ta, mas sim realista. 

PS: No último artigo cometi um 
erro na quantificação do aumen-
to da dívida pública em 2017: o 
aumento foi de 1.980 e não de 
2.477 milhões como era referido. 
Do facto peço desculpa aos preza-
dos leitores.

O PerFUme DA SerPeNTÁrIA

Ideologia, essa coisa…*
Aníbal H. Guerreiro 
Cardona
Consultor / Formador

Ideologia não é um conceito 
fácil de definir. Possui vários 
significados e concepções. Não 

me vou alargar na interpretação 
filosófica do termo, mas apenas 
centrar-me na interpretação mais 
corriqueira e de senso-comum: 
Ideologia é um ideal contru-
ído por pensamentos, ideias, 
doutrinas que materializam uma 
visão da sociedade e do mun-
do. O século XX foi pródigo no 
aparecimento de várias correntes 
ideológicas, nomeadamente: 
fascista, comunista, capitalista, 
anarquista, nacionalista, entre 
outras. Apesar de não ser dado 
a maniqueísmos, os princípios 
com que me rejo fazem com que 
rejeite subliminarmente algumas 
delas. Com outras simpatizo em 
diferentes graus de entusiasmo. 
Outras ainda, apenas as compre-
endo. A evolução da sociedade 
faz com que, cada vez mais, os 
movimentos políticos se vão 
desprendendo da rigidez dos 
manifestos ideológicos originais 

e adaptando a sua essência e 
princípios à realidade e desafios 
dos dias de hoje.

A última frase do parágrafo 
anterior aplica-se quando se trata 
de um discurso político sério. 
No entanto, vamo-nos dando 
conta de que os termos política e 
seriedade dificilmente coexistem 
na mesma frase. Ora vejamos: 
a propósito do encerramento 
do balcão da Caixa Geral de 
Depósitos (CGD) do Louriçal, o 
nosso presidente da câmara, num 
registo de estrepitosa indignação, 
ameaçou retirar o dinheiro da 
câmara municipal da CGD como 
forma de protesto. Entendo que a 
primeira missão de um autarca é 
a defesa da sua população. Talvez 
fosse mais producente tentar 
uma negociação, mas para o caso 
não interessa. O que registo nesta 
tomada de posição do presidente 
é a sonsice com que assume esta 
(inútil) tomada de posição. Não é 
segredo para ninguém a proxi-

midade (quase romântica) entre 
o nosso presidente da câmara 
(e acólitos) com o ex-Primeiro 
Ministro Passos Coelho. Num 
cenário de continuidade de 
Pedro “O Privatizador” como go-
vernante, atrás do BPN, da EDP, 
da REN, da Fidelidade, da EGF, 
da ANA, da TAP, dos CTT, a CGD 
não escaparia à vertigem, com 
a consequente razia na rede de 
balcões. Simpatizar com “O Priva-
tizador” significa partilhar a sua 
visão ultra-liberal da sociedade. 
Por isso, palpita-me que neste pa-
norama hipotético, a reacção do 
nosso presidente seria diferente, 
perdendo assim a oportunidade 
de demostrar a mestria com que 
maneja o oportunismo político e 
o populismo.

Lamento profundamente que o 
Louriçal tenha perdido o seu bal-
cão da CGD. Transmite à popula-
ção uma sensação de retrocesso. 
No entanto, seria importante 
reflectirmos sobre as causas 

desta regressão: Pombal tem 
perdido população, tem envelhe-
cido, tem perdido serviços, tem 
sido incapaz de atrair emprego 
qualificado, tem perdido riqueza. 
Enquanto vereador recordo-me 
de questionar o presidente em 
relação à inexistência de um 
plano desenvolvimento para a 
cidade e para o concelho. Uma 
projecção do que poderemos ser 
daqui a 20 / 30 anos. Um plano 
que tornasse claro quais as áreas 
a investir ou a desinvestir. Um 
plano que nos ajudasse a traçar 
uma estratégia, um caminho. 
Como resposta, obtive uma para-
fernália de desconexões vertidas 
do alto da sua habilidade oratória 
para dizer o que já sabia: Em 
Pombal navega-se à vista.

A realidade actual determina 
que as respostas extravasem o âm-
bito político e se consubstanciem 
na vertente analítica. É fundamen-
tal que os territórios se valorizem 
através da reflexão dos seus ele-

mentos de diferenciação positiva. 
Importa identificar em que é que 
podemos ser melhores do que os 
outros e investir fortemente nesses 
elementos. Pombal tem muitos. 
A nossa situação geográfica, a di-
versidade e especificidade do seu 
território, a sua identidade cultural 
nas suas diferentes vertentes, a 
suas idiossincrasias sócio-eco-
nómicas. Nestas 3 décadas de 
poder laranja temos assistido a 
uma governança que tem como 
principal objectivo a manuten-
ção do poder. Como resultado 
temos um território incapaz de se 
diferenciar e desenvolver, que vai 
definhando. Mas em contraponto, 
os caciques e os boys (and girls) 
estão cada vez mais anafados. Tal-
vez que, com este encerramento, 
se tornem mais claras para todos 
as consequências do caminho que 
temos trilhado.

*O autor deste artigo acha que 
o novo acordo ortográfico devia 

encerrar.
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A partir de Janeiro de 2019

Dois juízes de Família 
e menores transitam 
de Pombal para leiria

Orlando Cardoso

O Juízo de Famílias e Me-
nores, instalado em Pom-
bal, vai ser dividido a partir 
de Janeiro de 2019, preven-
do-se a criação de um novo 
Juízo em Leiria. 

O que está previsto no 
projecto do Governo é 
manter em Pombal um juiz 
de Famílias e Menores, en-
quanto outros dois transita-
rão para Leiria, criando, as-
sim, um novo Juízo naquela 

cidade, segundo informou 
o presidente da Comarca 
de Leiria. 

O juiz Carlos Oliveira sa-
lientou que “essa é a inten-
ção do Governo, já está aliás 
legislada, e o projecto que 
agora está em discussão 
prevê a instalação no dia 1 
de Janeiro de 2019”.

“O objectivo é que mes-
mo que a estrutura física 
não esteja preparada para 
receber o Juízo, nós, órgãos 
de gestão da Comarca, esta-

mos dispostos a tudo fazer 
para que no dia 1 de Janeiro 
se possa instalar, ainda que 
de forma provisória, se for 
necessário”, declarou, con-
siderando que “trazer já es-
sa valência para Leiria pas-
sa por, assim, propiciar uma 
justiça mais próxima para 
os cidadãos, é benéfico”.

O futuro Juízo de Famí-
lia e Menores de Leiria (que 
vai abranger a sede do dis-
trito e os concelhos de Ma-
rinha Grande, Porto de Mós 
e Batalha) vai ficar nas an-
tigas instalações do Depar-
tamento de Investigação e 
Acção Penal, onde o Esta-
do continua a pagar uma 
renda mensal de 6.100 eu-
ros, apesar de o espaço não 
albergar serviços judiciais 
desde 2 de Novembro de 
2017. “Será preciso apenas 
uma adaptação, mas penso 
que não é uma adaptação 
muito complicada”, referiu.

Com a alteração prevista, 

o Juízo de Família e Meno-
res de Pombal passará a ter 
como área de competência 
territorial os concelhos de 
Alvaiázere, Ansião, Casta-
nheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos, Pedrogão Grande e 
Pombal.

Sobre a importância des-
ta medida, o presidente da 
Comarca reconheceu que 
os processos ligados à Famí-
lia e Menores “são dos mais 
prementes, até porque exi-
gem uma solução imedia-
ta e muitas vezes também 
atingem franjas da popula-
ção com menos recursos”. 
“Como aconselha o con-
tacto directo entre os cida-
dãos, os juízes e os procura-
dores que trabalham nesses 
processos, a videoconferên-
cia é uma solução, mas não 
ideal, por isso evitando as 
deslocações das pessoas, 
trazer-lhes a Justiça à por-
ta desta forma penso que é 
um benefício”, acrescentou.

GNR recuperou doces furtados

Jovem de 16 anos 
detido por assalto 
a café em Carnide

Um adolescente, de 16 
anos, foi detido pela Guarda 
Nacional Republicana (GNR), 
por suspeita de furto a um es-
tabelecimento comercial em 
Carnide. Apesar de menor de 
idade, o jovem já é conside-
rado responsável em termos 
criminais, razão pela qual foi 
constituído arguido e está su-
jeito à medida de coacção de 
termo de identidade e resi-
dência.

O caso verificou-se na ma-
drugada do passado dia 16, 
quando por volta das 5h15 
quando alguém alertou para 
o assalto a um café, através do 
número de emergência (112), 
serviço que encaminhou a 
participação para o Posto da 
GNR da Guia. De imediato, os 
militares se puseram a cami-
nho, no sentido de averiguar 
a situação. Chegados ao local, 
a patrulha constatou, efecti-
vamente, que o café tinha as-

saltado e o suspeito se tinha 
colocado em fuga a pé, aca-
bando por ser interceptado 
nas imediações. 

O jovem, sem anteceden-
tes criminais e desconhecido 
das autoridades policiais, terá 
usado um martelo (apreendi-
do pelos militares) para par-
tir o vidro da montra do café 
e, assim, aceder ao interior do 
estabelecimento, com a aju-
da de uma chave de fendas, 
igualmente apreendida. 

De entre os diversos artigos 
furtados do estabelecimento, 
recuperados pelos militares 
da GNR, encontram-se caixas 
de pastilhas elásticas, varie-
dades de snacks, rebuçados, 
chupa-chupa e ovos de cho-
colate com surpresa no inte-
rior, entre outras guloseimas, 
como também duas dúzias 
de isqueiros, moedas e uma 
chave de um veículo auto-
móvel. 

 ●Na cidade ficará apenas um juíz de Familias e Menores
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O Município de Pombal deli-
berou alienar um lote no parque 
industrial da Guia destinado à im-
plementação de uma unidade in-
dustrial, no sector do comércio e 
reparação de pneus. O negócio re-
sulta numa receita de 52.200 eu-
ros para os cofres municipais. 

A deliberação foi tomada, por 
unanimidade, na última reunião 
do executivo, após o interesse 
manifestado pela sociedade QR – 
Comércio e Reparação de Pneus, 
Lda., sediada na Rua Orlindo Cres-
po Pedrosa, na Guia. 

Trata-se do denominado por lo-
te 36, com uma área total de 3.480 
metros quadrados, com uma área 
de implantação de 1.440 metros 
quadrados e uma área bruta de 
construção de 2.436 metros qua-
drados.

Por outro lado, na mesma reu-
nião camarária, o executivo de-
liberou aceitar a desistência da 
reserva de aquisição do lote 6, 
no mesmo parque industrial da 
Guia, e em consequência, revo-
gar o acto de autorização de alie-
nação do referido lote à socieda-
de Gomes & Michel, Lda, confor-
me deliberação em Outubro de 
2016. 

Na ocasião, a empresa, em fun-
cionamento na zona industrial 
da Formiga, em Pombal, tinha 
manifestado o seu interesse em 
adquirir o referido lote 6 para ali 
construir um armazém para o de-
senvolvimento da sua actividade 
industrial de fabricação de produ-
tos metálicos diversos – metalúrgi-
ca. O negócio implicava um valor 
de 50.280 euros. 

Venda de lote no parque 
industrial da Guia

Projecto pretende mobilizar a população

Comissão prepara 
Defesa da Floresta 
e do mundo rural
Ana Laura Duarte

Um grupo de populares resol-
veu criar uma Comissão de Po-
pulares para a Defesa da Floresta 
e do Mundo Rural dos Concelhos 
de Pombal e Pinhal Interior Norte 
do Distrito de Leiria. A apresenta-
ção do projecto fez-se a 17 de Ju-
lho, na Copombal, e promete lutar 
por medidas para a floresta e pro-
dução agrícola.

“Esta comissão surge devido a 
um conjunto de questões que são 
colocadas à população depois dos 
incêndios que ocorreram no Pi-
nhal Interior”, explicou Fernan-
do Domingues, membro da co-
missão, referindo que os fogos de 
Junho de 2017 “colocaram na or-
dem do dia um conjunto de pro-
blemas relacionados com a flores-
ta, o mundo rural, o abandono das 
terras”.

A comissão foi constituída há 
cerca de três semanas, sendo dez 
o número de pessoas que já subs-
creveram o respectivo manifesto, 
no qual constam as preocupações 
e o que se propõem fazer em tor-
no da floresta e da pequena agri-
cultura. 

“Depois desta reunião e de ou-
tras vamos sensibilizar o poder 
político local e nacional, em face 
das necessidades e preocupações 
das pessoas”, declarou o elemento 
da comissão, adiantando que se-
rão contactadas outras organiza-
ções e associações de produtores 
agrícolas e florestais.

De acordo com os responsáveis, 
a Comissão de Populares para a 
Defesa da Floresta e do Mundo 
Rural dos Concelhos de Pombal 
e Pinhal Interior Norte do Distri-
to de Leiria assume o compromis-
so de lutar “pelo cumprimento da 

lei de bases da floresta, nomeada-
mente a revisão dos planos regio-
nais de ordenamento florestal e 
dos planos de gestão florestal, cuja 
sujeição a ampla discussão pú-
blica alargada é imprescindível”, 
bem como lutar por “medidas de 
apoio à produção agrícola, à valo-
rização dos produtos locais, à di-
namização dos mercados tradicio-
nais, à melhoria de rendimentos 
dos pequenos agricultores e pela 
implementação da Carta da Agri-
cultura Familiar”. Por outro lado, 
defende a “implementação urgen-
te do cadastro rústico actualizado 
sobre todo o território nacional”. 

O reforço de “meios humanos e fi-
nanceiros para a defesa da flores-
ta do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas”, são ou-
tras das medidas que a comissão 
preconiza.

A “defesa da propriedade comu-
nitária dos baldios e das comuni-
dades de compartes na adminis-
tração e gestão dos baldios segun-
do os usos e costumes”, assim co-
mo a defesa da “biodiversidade 
e o equilíbrio ambiental, nomea-
damente das espécies autócto-
nes”, são outras das medidas pelas 
quais promete lutar a recém-cria-
da comissão.

 ●A Comissão de Populares foi apresentada a 17 de Julho, na Copombal

Abertos procedimentos concursais

Meio milhão para melhorar
a rede viária

O executivo municipal delibe-
rou proceder à abertura de con-
cursos para a realização de três 
empreitadas visando a melhoria 
de diversas estradas no concelho 
de Pombal. Trata-se de um inves-
timento global superior a 575 mil 
euros. 

O maior investimento, com 
um preço base de cerca de 225 
mil euros, diz respeito à pavi-
mentação do Caminho Munici-
pal 1049 entre a Estrada Nacio-
nal 1.6, nas localidades de Mur-
tais, Moutinhas e Serra de Bo-
nha, na União das Freguesias 
de Santiago, São Simão de Li-
tém e Albergaria dos Doze. 

Por sua vez, a empreitada pa-

ra a requalificação do Cami-
nho Municipal 1008, entre Al-
magreira e a localidade dos Ne-
tos, apresenta um preço base 
de cerca de 214 mil euros. De 
acordo com o vereador Pedro 
Murtinho, com o pelouro de Ges-
tão das Obras Públicas, conside-
ra tratar-se “sem dúvida, uma 
obra importante e urgente, fa-
ce ao estado de degradação que 
apresenta”. “Esta é uma vida que 
apresenta grandes problemas 
ao nível da segurança rodoviá-
ria, com níveis de sinistralida-
de muito elevados, obrigando 
a aplicação de uma camada de 
desgaste, assim como reforço 
da sinalização horizontal e ver-

tical”, salienta. 
A Câmara Municipal irá in-

vestir, ainda, cerca de 137 mil 
euros, na instalação de sina-
lização em várias estradas do 
concelho. Ou seja, no “melho-
ramento da sinalização rodo-
viária nas principais estradas 
do concelho de Pombal”, frisa. 

Uma empreitada que surge 
“face à degradação das marcas 
rodoviárias em várias estradas 
do nosso concelho” pelo que 
“torna-se imprescindível me-
lhorar essa mesma sinalização, 
que pela sua função, desempe-
nha uma importante missão de 
segurança rodoviária”, refere o 
vereador Pedro Murtinho. 

A tradição volta a cumprir-se, 
com a Filarmónica da Guia a or-
ganizar a XII Master Classe e Es-
tágio de orquestra da Guia, que 
junta habitualmente grandes ta-
lentos da música para uma ex-
periência que conta, esta edição, 
com a direcção artística do pola-
co Jan Wierzba. 

O evento realiza-se entre 27 de 

Agosto e 1 de Setembro, no en-
tanto, as inscrições devem ser 
efectuadas até 31 de Julho. A par-
ticipação no certame tem o valor 
de 130 euros, e inclui a estadia e 
alimentação. Mais informações 
junto do presidente da colectivi-
dade, Célio Silva, através do nú-
mero 911 518 543, ou por e-mail 
(filarmónica.guia@gmail.com).

Filarmónica da Guia 
realiza Master Classe 
e Estágio Orquestra 
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POMBAL
DE QUINTA 19 JULHO A DOMINGO 5 AGOSTO**

IMPERDÍVEIS

PISCINA INSUFLÁVEL  
REDONDA 
Dimensão: 305x76 cm 
Filtro de cartucho: 1249 l/h  
Itm: 61562600

PREÇO
IMPERDÍVEL

QUANTIDADE LIMITADA 

A 300 UNIDADES*

59€ 90

Varão de 28 mm

OS

ROÇADORA A GASOLINA  

Cilindrada: 42,7 cc 
Ø Corte de lâmina: 25 cm 
Ø Corte do fio: 43 cm 
Itm: 61665423

PREÇO
IMPERDÍVEL

QUANTIDADE LIMITADA 

A 300 UNIDADES*

99€ 90

Inclui: 
Kit abre-regos 
e rodas  
pneumáticas

OS

MOTOENXADA  

 
Cilindrada: 196 cc 
Largura de trabalho: até 85 cm 
Nº de fresas: 6 | Velocidades 2F+1T 
Itm: 61665433

PREÇO
IMPERDÍVEL

QUANTIDADE LIMITADA 

A 100 UNIDADES*

359€ 

CONJUNTO  
2 ARMÁRIOS
Polipropileno
Dimensão armário alto: 68x37x163 cm
Dimensão armário baixo: 68x37x84 cm
Cor: cinza/preto
Itm: 61672347

PREÇO
IMPERDÍVEL

QUANTIDADE LIMITADA 

A 800 UNIDADES*

59€ 90

MÁQUINA DE LAVAR 
DE ALTA PRESSÃO K5 

 
Potência: 2100 W 
Pressão máxima: 145 bar 
Caudal de água: 500 l/h 
Itm: 61675410

PREÇO
IMPERDÍVEL

QUANTIDADE LIMITADA 

A 232 UNIDADES*

299€ 

PISCINA REDONDA
Aço | Dimensão: 300x120 cm 
Filtro de areia | Escada   
Itm: 61590123 

PREÇO
IMPERDÍVEL

QUANTIDADE LIMITADA 

A 40 UNIDADES*

549€ 90

15B18_Anuncio Pombal_252x356.indd   1 06/07/2018   11:45

 ●A Comissão de Populares foi apresentada a 17 de Julho, na Copombal
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4, 5 e 14 de Agosto

Três dias de corridas 
de touros em Abiul 

A vila de Abiul rece-
be nos dias 4, 5 e 14 de 
Agosto a sua Feira Tauri-
na, com três cartéis que 
prometem não defrau-
dar as expectativas dos 
aficionados que hão-de 
encher a praça de tou-
ros mais antiga do país.

O certame abre a 4 
de Agosto, sábado, pe-
las 18h30 horas, com os 
cavaleiros Vítor ribei-
ro, manuel Telles Bastos 
e miguel moura, na lide 
de touros de Jorge men-
des.

As pegas vão estar 
a cargo dos Forcados 
Amadores de Alter do 
Chão e Amadores de 
Coimbra.

No dia 5, igualmen-
te pelas 18h30 horas, a 

tradicional Corrida mis-
ta das bandarilhas. A ca-
valo, Filipe Gonçalves e 
marcos Bastinhas e a pé 
o jovem matador Jesús 
enrique Colombo.

lidar-se-ão touros da 
divisa murteira Grave, 
pegando os Forcados 
Amadores de Évora.

Para 14 de Agosto, vés-
pera de feriado, fica re-
servada a corrida notur-
na. A partir das 22h00, 
vão actuar, na arena 
abiulense, os cavaleiros 
luís rouxinol, rui Fer-
nandes e João ribeiro 
Telles. lidar-se-ão tou-
ros da divisa ribeiro Te-
lles, com as pegas a car-
go dos Forcados Amado-
res de Alcochete e Apo-
sento da Chamusca.

Negócio de 30 mil euros

Município compra 
terreno em Vila Cã

A Câmara de Pombal 
deliberou, na última reu-
nião do executivo, adqui-
rir um terreno na sede de 
freguesia de Vila Cã, por 
um valor de 30 mil euros. 

Segundo o presidente da 
autarquia, o referido terre-
no, com uma área de 6.450 
metros quadrados, des-
tina-se a “equipamentos 
municipais”, não estando 
ainda decidido se ali será 
implantando o tão ambi-
cionado centro escolar. 

Diogo Mateus esclare-
ceu, para aquela finalida-
de, estão “em discussão 
outras opções”, tendo “já 
sido ouvida a junta de fre-

guesia, o agrupamento 
de escolas e outras enti-
dades”. Um dos cenários 
será a edificação do novo 
equipamento educativo 
junto ao actual jardim-de
-infância e polidesportivo. 

Para já, o autarca con-
sidera o negócio de aqui-
sição deste terreno “uma 
boa oportunidade”, para 
o município, salientando 
que se trata de “um pe-
queno bosque” com “uma 
excelente exposição so-
lar”, tendo agradecido a 
colaboração da Junta de 
Freguesia de Vila em ter 
identificado aquele ne-
gócio. 

Autarca refuta o crime que o tribunal deu como provado

Ana Tenente condenada 
por agredir funcionária 
da junta de Vila Cã

Orlando Cardoso

O Juízo Local Criminal de 
Pombal condenou Ana Te-
nente, presidente da Junta 
de Freguesia de Vila Cã, pe-
la prática de um crime de 
ofensa à integridade física 
simples, contra uma funcio-
nária da autarquia. A autar-
ca independente, a cumprir 
o seu segundo mandato, foi 
condenada, ainda, a pagar 
uma indemnização civil à 
queixosa a título de danos 
não patrimoniais. 

Segundo a sentença pro-
ferida, a 13 de Julho, pela 
juíza Carina Santos, à presi-
dente da junta de freguesia, 
que é também funcionária 
da mesma autarquia, foi-lhe 
aplicada uma pena de 100 
dias de multa, à taxa diária 
de sete euros, o que perfaz 
o montante global de 700 
euros. Terá também de pa-
gar as custas e respectivos 
encargos. Por outro lado, a 
magistrada julgou parcial-

mente procedente o pedido 
de indemnização civil de-
duzido pela ofendida, con-
denando Ana Tenente ao 
pagamento da quantia de 
600 euros, a título de danos 
não patrimoniais. 

A decisão do tribunal sur-
giu após acusação deduzi-
da pelo Ministério Público, 
no âmbito de uma queixa-
crime apresentada por Te-
lma Portela, funcionária da 
autarquia desde 2015, on-
de realizou, anteriormen-
te, um estágio curricular in-
tegrado na sua licenciatura 
em animação cultural, obti-
da no Instituto Politécnico 
de Leiria. 

De acordo com a senten-
ça, à qual o nosso jornal te-
ve acesso, o tribunal deu co-
mo provado que “em data 
não concretamente apura-
da de Março de 2017”, nas 
instalações da autarquia, 
Ana Tenente dirigiu-se à 
funcionária e “agarrou-a pe-
los cabelos, enrolando os 

cabelos desta na sua mão 
e arrastou-a pelos cabelos” 
até ao seu gabinete, ques-
tionando-a sobre uma por-
ta aberta de um armário. 

“Como consequência 
desse puxão de cabelos”, a 
ofendida ficou “com dores 
na cabeça e muito nervosa, 
tendo chorado compulsiva-
mente nos minutos que se 
seguiram”. 

Para o tribunal, ao actuar 
daquela forma, “agiu a ar-
guida de forma livre, volun-
tária e consciente, com o 
propósito concretizado de 
molestar o corpo e a saúde 
física e psíquica” da funcio-
nária, e sua colega de traba-
lho, “e de lhe produzir as le-
sões verificadas, resultado 
este que representou, pro-
curou e logrou atingir”. 

O tribunal deu, ainda, co-
mo provado, “por diversas 
vezes”, a arguida dirigiu-se 
à assistente, e “em tom de 
voz alta e de forma audí-
vel por aqueles que por ali 

se encontrassem”, proferiu 
expressões como “és uma 
patareca, lerda, lenteinha”, 
dizendo-lhe que a sua filha 
menor “é mais mulher” que 
ela. A assistente “sentiu-se 
humilhada”, e “ainda ho-
je lhe causa embaraço, e só 
após muita insistência con-
tou o sucedido à sua mãe, 
que se apercebeu que algu-
ma coisa de errado se pas-
sava com ela”, lê-se na sen-
tença. 

O caso foi tornado pú-
blico no decorrer de uma 
Assembleia de Freguesia, 
quando Telma Portela foi 
directamente confrontada 
pela autarca que a questio-
nou para que aquela, pe-
rante os presentes, dissesse 
se era ou não verdade. Diz 
a magistrada que a funcio-
nária, a partir daquele mo-
mento, “passou a exercer 
funções diversas nas esco-
las da freguesia, acompa-
nhando uma criança autista 
na escola primária”. 

 ●A acusação que motivou a condenação foi discutida durante uma Assembleia de Freguesia

“Manobra de opositores”
De referir que durante o 

julgamento, Ana Tenente 
não reconheceu os factos 
que lhe são imputados, re-
futando que tenha molesta-
do fisicamente a assistente, 
e negou, ainda que tenha 
dirigido qualquer epíteto 
ou expressão de teor inju-
rioso. Adiantou que “efec-
tivamente, a assistente, no 
exercício das funções que 
lhe eram confiadas na Junta 
(tais como, atendimento ao 
público, arquivo de fichei-
ros, fazer provas de vida) 
era vagarosa, apresentan-
do algumas dificuldades, 

incluindo de concentração, 
anuindo que a chamava a 
atenção, mas de forma edu-
cada e cordial”.

Ana Tenente disse, ain-
da, que a queixa apresen-
tada “mostra-se desprovida 
de sentido porque inverídi-
ca, não passando de uma 
manobra de opositores ao 
seu executivo para a desa-
creditar junto dos fregue-
ses de Vila Cã”, refere a ma-
gistrada, adiantando que a 
sua versão dos factos, des-
de logo quanto à agressão 
por si negada, “foi contra-
ditada, de forma positiva, 

porquanto segura, coeren-
te, credível, consentânea, 
espontânea”, pelas declara-
ções da assistente e de uma 
testemunha, enquanto “a 
globalidade da prova teste-
munhal arrolada pela defe-
sa não demonstrou conhe-
cimento direito dos factos”. 

Apesar de ter arquivado 
a parte da acusação rela-
tiva ao crime de injúria, a 
magistrada considera que 
foram proferidas “expres-
sões reveladoras de gros-
saria que apenas podem 
macular quem as diz”. “No 
contexto de trabalho em 

que foram ditas, do nosso 
ponto de vista, ainda que o 
tenham sido de forma não 
educada, podem consubs-
tanciar chamadas de aten-
ção para falta de rapidez, 
destreza, na realização das 
tarefas que estavam come-
tidas, sendo que a expres-
são a minha filha é mais 
mulher do que tu é ver-
dadeiramente grosseira, 
constituindo utilização de 
linguagem quase desbra-
gada, denotando profunda 
falta de educação por par-
te de quem a profere”, re-
fere. 
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Pedro Pinto sucede a Sidónio Santos

Nova direcção do CDS-PP 
quer “despertar consciências”

Orlando Cardoso

“É tempo de ouvir com 
atenção todos aqueles que 
formam o núcleo da socie-
dade pombalense”, refere o 
sucessor de Sidónio Santos 
na liderança concelhia dos 
centristas. 

“É preciso escutar aten-
tamente os jovens, os estu-
dantes, os empresários, as 
colectividades sociais, cul-
turais e recreativas e todos 
os homens e todas as mu-
lheres que formam a so-
ciedade em geral”, refere, 
considerando que “urge a 
necessidade de promover 
debates sérios e aprofun-
dados das múltiplas reali-
dades contemporâneas em 
confronto no nosso conce-
lho, respeitando sempre 
os princípios éticos e mo-
rais que devem reger todos 
aqueles que da sociedade 
fazem parte.”

A estrutura recém-eleita 
pretende “assumir vinca-

empresarial e familiar”, pa-
ra que, desta forma, “pos-
samos subir de patamar 
na qualidade de vida e no 
bem-estar, situação que só 
acontece onde existe ver-
dadeiramente emprego de 
qualidade”. “Em adição ao 
desnorteio municipal, assis-
te-se, de uma forma trans-
versal, ao mesmo fenóme-
no nas freguesias do con-
celho, o que, prosseguindo 
por esta via, acabará por 
condenar as mesmas à de-
sertificação”, acusa.

Para a concelhia centris-
ta, o “concelho tem de ser 
capaz de atrair mais empre-
sas, criar melhor emprego, 
contratar quadros intermé-
dios, aliciar quadros supe-
riores, enriquecendo a mas-
sa crítica tão necessária na 
realidade social actual”. “Só 
assim será possível tornar o 
concelho de Pombal num 
concelho de vanguarda, à 
semelhança de outros mui-
to mais adiantados neste as-

A nova estrutura concelhia do CDS-PP de Pombal, liderada por Pedro Pinto, ergueu como a sua “principal bandeira” para as 
próximas batalhas políticas “o despertar de consciências”. 

pecto”, realça, adiantando 
que o CDS-PP quer trazer 
ao debate local “temas que 
têm sido rejeitados pelas es-
truturas partidárias no po-
der”, como “a economia, a 
educação, a saúde, o orde-
namento do território, a fi-
xação de pessoas, a criação 
de emprego, a criação de 
oportunidades e a criação 
de valor acrescentado”.

Por fim, a direcção lidera-
da por Pedro Pinto, actual 
membro da Assembleia de 
Freguesia de Almagreira, 
órgão a que presidiu du-
rante o mandato anterior, 
“quer deixar claro que, se 
pautará sempre pela legali-
dade e pelo rigor no exercí-
cio das suas funções, e não 
tolerará aqueles que, não 
cumprindo as funções exe-
cutivas de forma rigorosa e 
transparente, se vitimizam 
ao ponto de tentarem fazer 
crer que quem pugna pela 
legalidade é quem está er-
rado.” 

damente a sua condição de 
oposição”, afirma, reconhe-
cendo que, para tal, “não 
basta apenas apontar as fa-
lhas e os erros crassos que a 
actual governação camará-
ria tem cometido, que insti-
garam um recuo do conce-
lho de Pombal em todas as 
áreas fundamentais de de-
senvolvimento”, mas tam-

bém “apresentar soluções 
e propostas concretas para 
essas mesmas áreas afecta-
das”.

Através de uma nota de 
imprensa, o CDS-PP “expres-
sa a ausência de um progra-
ma e de uma linha de acção 
por parte do executivo ca-
marário”. “A sua acção pas-
sa por fazer o mais fácil, ou 

seja, transformar os recur-
sos económicos em bens 
materiais (infra-estruturas), 
esquecendo as questões de 
fundo que distinguem hoje 
uma civilização moderna”, 
considera. 

Na opinião dos centristas, 
“a modernização da nos-
sa sociedade tem de passar 
pela atractividade ao nível 

Pedro Pin-
to, que sucede 

a Sidónio Santos, 
quer que a estrutura 

centrista assuma 
de forma vincada 

o seu papel na 
oposição 
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Incidente ocorreu na noite de sábado, na Roussa

Vítima de assalto morre
devido a hemorragias internas

Ana Laura Duarte

Um casal de idosos foi sur-
preendido, durante a ma-
drugada de sábado, 21 de 
Julho, por um grupo de três 
assaltantes que entraram 
dentro da sua residência, na 
Roussa, freguesia de Pom-
bal, à procura de dinheiro 
e de objectos valiosos e dei-
xaram para trás um rasto de 
destruição. 

“Eram 3h30 da manhã 
quando nos bateram à por-
ta”, conta Maria de Jesus Ro-
drigues, sobrinha da vítima, 
“o meu tio estava comple-
tamente desfigurado, nem 
o conseguimos reconhecer 
à primeira, estava todo in-
chado, a escorrer sangue e 
cheio de nódoas negras”. 
No entanto o assalto ocor-
reu por volta “da 1h00 da 
manhã”, mas “ele perdeu 

os sentidos durante mais de 
uma hora, devido às agres-
sões que sofreu, e só quan-
do recuperou a consciência 
é que conseguiu vir pedir 
ajuda”.

Os assaltantes começa-
ram por “dar pontapés e 
murros à porta, até que a 
partiram”, na casa, localiza-
da num sítio pouco acessí-
vel e isolada, encontrava-se 
o casal, com 85 anos de ida-

de. “O meu tio ainda gritou, 
mas os homens agarraram-
no e deram cabo dele”, con-
ta Diamantino Rodrigues, 
sobrinho. “Cortaram a linha 
do telefone e deram-lhe gol-
pes nas mãos, com uma fa-
ca, até ele dizer onde tinha 
o dinheiro guardado”, de-
pois das investidas dos as-
saltantes Manuel, a vítima, 
“foi buscar uma carteira on-
de tinha 150 euros e entre-

gou-a aos homens”, mas era 
pouco, “eles queriam mais”. 
Quando Alzira, vítima, “dis-
se que ia chamar a GNR, 
os homens foram para ci-
ma dela, atacaram-na, de-
ram-lhe murros, atiraram-
na contra as paredes e caiu 
dentro da lareira”, não satis-
feitos, “continuaram com as 
agressões e arrancaram-lhe 
as argolas que tinha nas ore-
lhas”. Os homens “encapu-

zados e com luvas” ainda pe-
garam “na faca da cozinha e 
cortaram o cabelo todo à 
minha tia, e passaram a faca 
no pescoço do meu tio, mas 
foi com a lamina ao contrá-
rio, caso contrário também 
tinha falecido”. 

Depois das “maldades 
que tinham acabado de fa-
zer, ainda ataram o meu tio 
Manuel a uma mesa e fugi-
ram”, antes disso vasculha-

ram a casa toda à procura 
de mais dinheiro, “que não 
existia, porque o casal não 
costumava ter muito dinhei-
ro em casa”, mas os três as-
saltantes “tiraram toda a co-
mida que havia na arca con-
geladora e toda a roupa que 
havia nos armários, há pro-
cura de mais coisas”, con-
tam os sobrinhos. 

“Quando chegámos a ca-
sa dos meus tios, a senho-
ra estava deitada na cama, 
não conseguia falar e vomi-
tava muito sangue”, as au-
toridades foram ao local e 
transportaram as vítimas 
para o Hospital de Pombal, 
tendo sido posteriormente 
transferida para o Hospital 
de Leiria, Alzira, de 85 anos, 
acabou por falecer na noite 

de segunda-feira devido às 
hemorragias internas que 
os assaltantes lhe provoca-
ram, com a “brutalidade dos 
ataques”.

Maria de Jesus Rodrigues, 
sobrinha da vítima, reve-
la que “já não consigo dor-
mir desde essa noite, tenho 
o corpo todo a tremer”, e 
admite que “nunca me vou 
esquecer daquela noite e 
da forma como encontrei a 
minha tia, foi um pesadelo”. 
Visivelmente emocionada, 
afirma: “nunca pensei que 
pudessem existir pessoas 
tão más no mundo, sujeitos 
sem escrúpulos que conse-
guem fazer uma coisa des-
tas a pessoas tão boas”. O 
crime está a ser investigado 
pela Polícia Judiciária.

Um grupo de assaltantes entrou em casa de um casal, de 85 anos, na Roussa, e agrediram brutalmente os dois idosos. Le-
varam 150 euros em dinheiro e um par de argolas em ouro que arrancaram das orelhas da vítima. O ataque foi tão violento 
que a mulher acabou por falecer, mais tarde, devido a hemorragias internas.

 ●Os assaltantes começaram por “dar pontapés e murros à porta, 
até que a partiram”

4 de Agosto

Motas e carros antigos
juntam-se na Foz

Os organizadores da Festa 
da Foz (Mata Mourisca) pro-
movem no próximo dia 4 de 
Agosto o 
4º Passeio de Motas e Carros 
Antigos. A concentração es-
tá marcada para as 09h00, 
no recinto dos festejos, e 
meia hora depois dar-se-á 

início ao passeio. O reforço 
alimentar está previsto pa-
ra as 11h00 e o almoço será 
servido cerca das 13h00. As 
inscrições têm um custo de 
20 euros e podem ser feitas 
junto dos elementos da or-
ganização ou através do tele-
fone 963 276 395.

durante as Festas do Bodo
aproveite para visitar o stand do 

PoMPal Jornal, no Pavilhão da 
caldeira, junto à zona desportiva, e 
fazer ou renovar a sua assinatura

PUB
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No âmbito da participação no concurso “O Melhor Sabor de Portugal 2018”

restaurante Vintage doa 
480kg de arroz à Cercipom

Ana Laura Duarte

Depois de ser reconheci-
do com uma menção honro-
sa no concurso nacional “O 
Melhor Sabor de Portugal 
2018”, o Restaurante Vintage 
dou 480 quilogramas de ar-
roz à Cercipom. A oferta foi 
oficializada a 19 de Julho, na 
sede da instituição.

Para a proprietária do res-

taurante Vintage, Margari-
da Tomás, a escolha da ins-
tituição foi uma “pondera-
da”, uma vez que tem a “no-
ção de que muitas outras 
precisam de apoio”. A esco-
lha recaiu nesta Cooperati-
va de Ensino e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados 
de Pombal, pelas mais varia-
das razões, no entanto reve-
la que “temos uma jovem da 

Cercipom a fazer um estágio 
profissional no restaurante, 
além disso já trabalhamos 
com esta instituição há mui-
tos anos, por isso acaba por 
ser um complemento das 
nossas parcerias”.

Em 2016, Margarida To-
más escolheu a Conferência 
São Vicente Paulo para rece-
ber esta dádiva, no entanto 
“achamos que não devemos 

Chama-se LADO e é 
um espaço para quem 
não tem muito tempo a 
perder durante as pau-
sas no trabalho, prefere 
refeições ligeiras e rápi-
das, mas não abre mão 
de uma selecção crite-
riosa de todos os ingre-
dientes. Se acha que se 
enquadra neste perfil, 
vai gostar de conhecer 
o espaço que abriu es-
ta quarta-feira na an-
tiga Rua Direita, mui-
to próximo da rotunda 
dos CTT, em Pombal. A 
grande especialidade da 
casa são os donuts fres-
cos, ali confecionados, 
disponíveis em diferen-
tes sabores, mas os apre-
ciadores de café de espe-
cialidade também não 
podem perder oportunida-
de de experimentar uma das 
variedades do menu: há café 
frio, expresso ou capuccino, 
por exemplo. A estas iguarias 
há que juntar os famosos ba-
gels, se a opção for uma refei-
ção ligeira, complementada 

com sumos naturais, chás 
de infusão e biológicos. A 
juntar a tudo isto, uma am-
biente acolhedor, uma de-
coração minimalista, ins-
pirada em tons terra e onde 
predomina a madeira.

O LADO está aberto das 
08h00 às 20h00.

Donuts frescos e café de especialidade

LADO traz conceito 
inovador 
para Pombal

 ●Margarida Tomás (ao centro, à dir.) escolheu uma instituição com a qual tem feito parcerias

apoiar sempre as mesmas 
causas”, apesar de “também 
ela merecer o nosso reco-
nhecimento pelo trabalho 
feito em prol da comunida-
de”. 

Já o presidente da Cerci-
pom, Manuel Ferreira dos 
Santos, deixou uma palavra 
de “agradecimento pelo in-
centivo que este tipo de ini-
ciativas nos dá enquanto ins-
tituição”, e também “à Mar-
garida, pelo trabalho que 
tem desenvolvido, e por ele-
var o que de melhor se faz 
em Pombal”. 

É de relembrar que o Con-
curso Melhor Sabor de Por-
tugal 2018 contou com a 
participação de 1453 restau-
rantes portugueses, onde os 
votos dos clientes contribuí-
ram para angariar arroz pa-
ra doação a instituições de 
solidariedade social escolhi-
das pelos 15 restaurantes fi-
nalistas. O evento conta com 
uma organização conjun-
ta entre a Unilever e a Ori-
várzea, o maior produtor 
de arroz a nível nacional e o 
maior da Europa.

Ozonoterapia
OZONOTERAPIA é um tratamento que utiliza OZONO. 

O OZONO possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, 
imuno-modeladoras, oxigenantes e anti-radicais livres, o que faz da 

OZONOTERAPIA um tratamento simples e sem efeitos secundários.
Atua beneficamente:

Colesterol
Processos Inflamatórios

Depressões
Diabetes

Úlceras Diabéticas
Fístulas

Acne, Micose e Eczema
Dor Ciática

Pós Quimioterapia
Combate a Anemia

Síndrome de Fadiga
Feridas Crónicas

Dores Auto-imunes
Lúpus Eritematoso Sistémico
Otites em Crianças e Adultos

Terapia da Dor
Doença Oncológica

Alzheimer
Parkinson

Esclerose Múltipla
Estimula o Metabolismo

Revigora o Sistema Imunitário
Asma

Alergias
Artrites

Herpes, Hepatite C
Doença de Crohn

Doenças Inflamatórias Intestinais
Eleva os níveis de energia

Estimula a circulação
Alivia vários tipos de dores

Estimula a regeneração tissular
Gota

Fibromialgia

Enfermeira presta cuidados continuados ou pontuais a crianças, adultos e idosos.
SErvIçoS DISPonívEIS:
Injecções | Pensos | Algaliação e substituição de algálias | 
Colocação ou substituição de sondas nasogástricas
Colocação e vigilância de Soros
Retirar pontos ou agrafos | Tratamento de feridas, úlceras ou escaras
Administração de Insulina | Assistência a doentes acamados
Acompanhamento nocturno | Higienes
Avaliação de Tensão Arterial e Glicémia
Para mais informações / marcações contacte: 914 945 195 

Enfermagem 
Ao Domicílio

Para mais informações / marcações contacte: 914 945 195
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Pedro Fernandes volta a somar prémios

Aluno da Guia vence 
bronze em Olimpíadas 
de Matemática

Pedro Morei-
ra Fernandes, 
aluno do 12º ano 
da Escola C+S da 
Guia, conquis-
tou uma meda-
lha de bronze 
nas Olimpíadas 
Internacionais 
de Matemática, 
que se realiza-
ram na Romé-
nia. O jovem de 
17 anos, residente 
na localidade da 
Ilha de Cima, ti-
nha recebido nas 
mesmas provas 
internacionais, 
nos dois últimos 
anos, menções 
honrosas. 

Pedro Fernan-
des integrou a 
delegação portu-
guesa que regres-
sou da Romé-
nia com duas medalhas de 
bronze e três menções hon-
rosas naquela que foi a 59ª 
edição das Olimpíadas In-
ternacionais de Matemáti-
ca, que juntou mais de 600 
participantes de 115 países 
em Cluj-Napoca. 

As duas medalhas de 
bronze foram conquistadas 
por Pedro Fernandes e Ke-
vin Pucci (aluno de Chaves), 
enquanto David Nassauer, 
Maria Madrugo e Pedro 
Costa Dias, todos de Lis-
boa, conquistaram as men-
ções honrosas. Da comitiva 
fizeram ainda parte André 
Guimarães, aluno do 11.º 
ano de Massamá, Joana Te-
les da Sociedade Portugue-
sa de Matemática/ Universi-
dade de Coimbra e Rodrigo 
Matias da Universidade de 

Coimbra. 
Na última reunião cama-

rária, o líder do executivo 
municipal, Diogo Mateus, 
congratulou-se pelo prémio 
conquistado pelo jovem 
da Ilha de Cima, felicitan-
do-o pelo feito, extensivo 
ao Agrupamento de Escolas 
da Guia.

Na ocasião, Anabela Ne-
ves, vereadora eleita pelo 
movimento Narciso Mota 
Pombal Humano (NMPH), 
igualmente sub-directora 
do Agrupamento de Es-
colas da Guia, enalteceu 
igualmente os sucessivos 
prémios conquistados pelo 
aluno em provas de Ma-
temática, nacionais e in-
ternacionais, ao longo dos 
últimos seis anos, frisando 
que “é um orgulho para a 
escola”.    

Cerimónia de entrega de diplomas decorreu no dia 20

Secundária de Pombal
qualifica 100 adultos
Ana Laura Duarte

O átrio da Escola Secun-
dária de Pombal vestiu-se a 
rigor para receber a cerimó-
nia de entrega de diplomas 
dos candidatos do processo 
RVCC bem como dos cur-
sos EFA e Português para 
Falantes de Outras Línguas. 
O evento decorreu na noite 
de 20 de Julho.

O espaço encheu-se de 
árvores de papel, metáfo-
ra colorida dos objectivos 
pessoais e profissionais e 
acolheu os candidatos/for-
mandos, os seus familiares 
e amigos para celebrar es-
ta etapa.

A cerimónia atribuiu di-
plomas a 100 alunos, dis-
tribuídos pelas três catego-
rias: 36 formandos do pro-
cesso de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de 
Competências, 34 dos Cur-
sos de Educação e Forma-
ção de Adultos e 30 forman-
dos do curso de Português 
para Falantes de Outras Lín-
guas. 

Segundo Manuel António 
dos Santos, adjunto da di-
recção, “valeu a pena insis-
tir para ter este tipo de ofer-
tas formativas”, por se trata-
rem de um “excelente servi-
ço” que este Agrupamento 
de Escolas oferece ao “con-
celho”. Já Cristina Costa, 
coordenadora do Centro 
Qualifica, acredita que o 
projecto é um “incentivo ao 
dinamismo para a Apren-
dizagem ao longo da Vida, 
condição indispensável pa-
ra responder aos desafios 
da sociedade em constante 
mudança”.  ●Formadores e formandos do curso de Educação e Formação de Adultos (EFA)

Delimitação de áreas de intervenção

Câmara fomenta reabilitação urbana 
em Abiul, Redinha e Louriçal

“Promover um conjun-
to de intervenções e inves-
timentos, que assegurem a 
salvaguarda do património 
edificado e a qualificação 
dos espaços urbanos”, é um 
dos objectivos principais 
do Município de Pombal ao 
criar três novas Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU) a 
implementarem na sede das 
freguesias de Abiul, Redinha 
e Louriçal. 

A iniciativa visa, essencial-
mente, “criar uma dinâmi-
ca de motivação geradora 
de iniciativa e confluência 
de interesses na melhoria 
e modernização do parque 
habitacional, na renovação 
e fixação do comércio e das 
funções centrais, enfim, no 

contributo para a perma-
nência e instalação de re-
sidentes e actividades eco-
nómicas, dinamizadoras da 
área central da cidade”, re-
fere a autarquia. 

A proposta “prevê a cria-
ção de áreas de reabilitação 
com 18,1 hectares em Abiul, 
24,2 hectares na Redinha e 
23,07 hectares no Louriçal” 
e tem inerente “à delimita-
ção daqueles perímetros a 
aprovação de um quadro de 
apoios e incentivos no âm-
bito dos impostos munici-
pais”, adianta. 

Segundo o executivo ca-
marário, “ficam criadas as 
condições para a atribuição 
de benefícios fiscais em se-
de de IMI e IMT aos proprie-

tários que procedam à rea-
bilitação do seu património, 
abrindo também espaço 
para a inclusão destas três 
áreas nos critérios de ele-
gibilidade de acesso ao me-
canismo financeiro destina 
à reabilitação, previsto no 
IFRRU 2020”.

Na opinião do vereador 
com o pelouro do Urbanis-
mo, Ordenamento do Ter-
ritório e Obras Particulares, 
aquelas áreas de reabilita-
ção urbanas “estão em con-
formidade com as opções 
políticas do município em 
querer ter um papel activo e 
dinamizador, criando assim 
condições à reabilitação ur-
bana”, frisando que as ARU 
“pretendem promover in-

tervenções que assegurem 
a reabilitação do patrimó-
nio edificado, assim como a 
qualificação do espaço pú-
blico, permitindo desta for-
ma benefícios fiscais e in-
centivos municipais associa-
dos a obras de reabilitação, 
criando ainda condições de 
acesso ao instrumento fi-
nanceiro para a reabilitação 
urbana”, refere Pedro Murti-
nho. 

Ainda, segundo o verea-
dor, “os polígonos propos-
tos incidem essencialmente 
nas zonas de edificado mais 
degradado, nomeadamen-
te nos núcleos mais antigos 
(centros históricos) de cada 
uma das três sedes de fre-
guesia.”

 ●Formandos que finalizaram o processo RVCC

 ●Grupo que concluiu o curso de Português para Falantes de Outras Línguas
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“Hotel de cinco estrelas só para ricos”

Narciso Mota 
critica nova 
residência sénior 

O ex-presidente da Câ-
mara de Pombal e agora ve-
reador da oposição, Narci-
so Mota, criticou, na passa-
da semana, a construção da 
nova residência sénior da 
Santa Casa da Misericórdia, 
considerando tratar-se de 
um “hotel de cinco estrelas 
só para ricos”. 

O vereador, eleito pelo 
movimento independente 
Narciso Mota Pombal Hu-
mano (NMPH), começou 
por se referir à cerimónia 
de lançamento e bênção da 
primeira pedra da futura 
Residência Sénior Senhora 
do Cardal, realizada nos Pa-
ços do Concelho. Dirigindo-
se ao presidente da Câmara, 
que integra a mesa adminis-
trativa da Misericórdia, Nar-
ciso Mota discordou da for-
ma como decorrer aquela 
cerimónia. “O senhor lança 
aqui obras de milhões de 
euros e nunca as anunciou 
com o hastear da bandeira 
nacional com o hino tocado 
pela filarmónica”, disse. 

Por outro lado, o autar-
ca independente considera 
o investimento promovido 

pela Misericórdia elevado 
para as necessidades da fre-
guesia e do concelho. “É um 
lar que vai custar a cada um 
dos utentes 68 mil euros”, 
disse, criticando, ainda, o 
facto de o município ter 
atribuído um apoio finan-
ceiro de 500 mil euros, re-
ferindo que “existem mais 
misericórdias no concelho”. 

Narciso Mota defendeu 
a ampliação do Lar Rainha 
Santa Isabel para poder al-
bergar um maior número 
de utentes, considerando, 
por outro lado, que “Pom-
bal tem falta é de uma uni-
dade de cuidados continua-
dos”. 

PUB

Celebrados três contratos

Junta do Carriço regulariza 
trabalhadores precários
Orlando Cardoso

A Junta de Freguesia do 
Carriço procedeu à cele-
bração de três contratos de 
trabalho no âmbito do Pro-
grama de Regularização Ex-
traordinária dos Vínculos 
Precários e na sequência de 
uma deliberação do início 
do ano.  

De acordo com o respec-
tivo aviso, publicado no Diá-
rio da República, os respec-
tivos contratos de trabalho 
em funções públicas por 
tempo indeterminado tive-
ram início no passado dia 1.

Em causa estão três con-
tratos da carreira/ categoria 
de Assiste Operacional: um 
na área de auxiliar de ser-
viços gerais para apoio na 
secretaria, nos refeitórios 
escolares e nas actividades 
de tempos livres; outro na 
área coveiro; e um tercei-
ro na área de cantoneiro de 
limpeza. 

“Os presentes contratos 
ficam dispensados de pe-
ríodo experimental, uma 
vez que, em todos os casos, 
o tempo de serviço presta-

do na situação de exercício 
de funções a regularizar, em 
apreço, é superior à dura-

ção definida para o período 
experimental intrínseco à 
carreira e categoria dos tra-

balhadores, de 90 dias”, re-
fere a autarquia presidida 
por Pedro Neves Silva.

 ●A medida da autarquia presidida por Pedro Silva abrangeu três trabalhadores

Contratos de trabalho
PATRíCIA CARINA SOARES ALMEIDA - 1 

(um) posto de trabalho na modalidade 
de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado da 
carreira/categoria de Assistente Ope-
racional - área de Auxiliar de serviços 
gerais, para apoio na secretaria, nos 
refeitórios escolares e nas actividades 
de tempos livres.

JOSé ANTóNIO GOMES DE OLIVEIRA - 
1 (um) posto de trabalho na modalida-

de de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado da 
carreira/categoria de Assistente Opera-
cional - área Coveiro.

JOSé FERREIRA PEDROSA CABECI-
NhAS - 1 (um) posto de trabalho na mo-
dalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indetermi-
nado da carreira/categoria de Assisten-
te Operacional - área de Cantoneiro de 
limpeza.
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Alegada violação do PDM em plantações de eucaliptos

município pondera 
levar ICNF a tribunal 
Orlando Cardoso

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Pombal anunciou que o 
município poderá accionar judi-
cialmente contra o Instituto da 
Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), por uma alega-
da violação ao Plano Director Mu-
nicipal (PDM). Em causa está a au-
torização de plantações de euca-
liptos, essencialmente, dentro do 
perímetro urbano. 

A situação já foi denunciada, 
desde há algum tempo, em reu-
nião do executivo pelo vereador 
Michael Mota António, eleito pelo 
movimento Narciso Mota Pombal 
Humano (NMPH). Contudo, só na 
última reunião, realizada no pas-
sado dia 17, o líder do executivo se 
pronunciou sobre o assunto. 

Para Diogo Mateus, “há uma 
percepção evidente que haverá 

uma violação do PDM”, por parte 
do ICNF, organismo a quem com-
pete emitir as respectivas licen-
ças. O autarca social-democrata 
adiantou que os serviços de fis-
calização municipal irão verificar 
todas as situações, para que, pos-
teriormente, o presidente do IC-
NF seja confrontado. 

O presidente da Câmara adian-
tou que não afastou um eventual 
cenário de o município poder “ac-
cionar judicialmente” aquele or-
ganismo tutelado pelo Ministério 
da Agricultura. 

Aliás, se tal vier a acontecer não 
será inédito, uma vez que ainda 
não houve uma decisão judicial 
sobre um outro processo que o 
município interpôs, igualmente, 
contra o ICNF relativo com a fal-
ta de aprovação do Plano Muni-
cipal de Defesa Contra Incêndios 
Florestais. 

“Este é um evento muito querido”

Vespas do Marquês reuniram amantes 
das duas rodas em concentração

São amantes das duas rodas, 
mas não gostam de qualquer 
uma: preferem os clássicos. A 
Vespas do Marquês – Clube dos 
Barros da Paz voltou a organizar 
um evento que junta a comuni-
dade vespista, a nível nacional, 
para um dia de passeio, convívio 
e muita animação. 

No passado dia 14 de Julho, rea-
lizou-se a 15.ª Concentração do 
Clube Vespas do Marquês, na fre-
guesia da Almagreira, um even-
to que teve também um lanche 
no Parque de Merendas da Ilha 
e um jantar na sede da associa-
ção. Depois do repasto, a noite 
seguiu-se com a habitual entrega 

de lembranças aos participantes 
e de prémios. A animação musi-
cal estendeu-se madrugada den-
tro com espectáculo a cargo de 
Nuno Esperto e Banda, e com um 
animado baile, dinamizado por 
Graciano Ricardo. 

Para a vereadora responsável 
pelo pelouro da Cultura da Câ-

mara Municipal de Pombal, Ana 
Gonçalves, “este é um evento 
muito querido” e que acaba por 
mostrar o concelho numa pers-
pectiva diferente. Na concentra-
ção, organizada pelo Vespas do 
Marquês, estiveram representa-
dos clubes de vários pontos do 
país. 

Domingo, 5 de Agosto
Colheita de 
sangue em 
Outeiro da Ranha
A Associação de Dadores de 
Sangue do Outeiro da Ranha 
está a organizar mais uma co-
lheita de sangue, no próximo 
dia 5 de Agosto. Sob o lema 
“ao dar sangue, salvamos vi-
das!”, as colheitas realizam-se 
entre as 9h00 e as 13h00, na 
sede da colectividade.

Entre 10 e 15 de Agosto
Charneca em Festa
 A Charneca é conhecida 
pelos seu grandiosos arraiais 
de Verão. Para este ano, a 
comissão organizadora está a 
preparar seis dias de festa em 
honra do Sagrado Coração 
de Jesus, onde não vão faltar 
actividades lúdicas, despor-
tivas e culturais. Entre 10 e 
15 de Agosto estão previstas 
as actuações de Duo Toma-
né, Nelson Marto, Klino e 
Amigos, Remember Revival 
Band, ou Big Jovem, mas a 
atracção principal passa pelo 
concerto dos irmãos Sérgio e 
Nelson Rosado, mais conhe-
cidos como Anjos. Está ainda 
prevista a realização de uma 
caminhada solidária e de um 
festival de folclore.  

Domingo, 5 de Agosto
Casal Fernão João 
celebra emigrantes
Para celebrar a comunidade 
emigrante da região, o Casal 
Fernão João está a organi-
zar a tradicional Festa do 
Emigrante, que se realiza a 5 
de Agosto. O certame arranca 
com actividades desportivas, 
como uma prova de kar-
ting, aula de zumba e touro 
mecânico. A partir das 18h30 
há febras e pão e a mais tarde 
segue-se um animado baile, 
com o Duo Raquel e Vera.

Aos sábados
Noites de Verão 
na zona Oeste
As Noites de Verão, na Guia, 
prosseguem no próximo dia 
28, com o Vale da Sobreira a 
receber uma “Caça ao Talen-
to”, com actividades dinamiza-
das pelas associações locais. 

PUB

 ●A vereadora responsável pelo pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Pombal, Ana Gonçalves, marcou presença no evento

 ●Para Diogo Mateus há uma percepção evidente que haverá uma violação

foto arquivo
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Evento celebrou 25.º aniversário

Feiriarte voltou a promover 
artesanato e olaria da Bajouca  
Ana Laura Duarte

A contar já com 25 edi-
ções, a Feiriarte, no Pisão, 
freguesia da Bajouca, dis-
pensa apresentações. Entre 
os dias 13 e 15 de Julho de-
correu mais uma Feira de 
Artesanato e Actividades, 
onde foi possível assistir à 
produção oleira e de cesta-
ria, bem como conhecer di-
versas manifestações arte-
sanais.

O facto deste ano o cer-
tame comemorar 25 anos, 
não desviou a organização 
de manter a mesma dinâmi-
ca dos anos anteriores, no 
que respeita ao número de 
expositores, cerca de 30, e 
à vasta oferta de pratos gas-
tronómicos, que servidos 
nos três dias pelo restau-
rante da Associação Bajou-
quense para o Desenvolvi-
mento (ABAD), entidade or-
ganizadora do certame. 

A olaria recebeu, como 
não poderia deixar de ser, 
uma atenção particular, 
notando-se a presença de 
grandes mestres da olaria 

bajouquense, que mostra-
ram algumas peças, acom-
panhadas das histórias vi-
vidas que sempre tem para 
contar.

No que consta de objec-
tivos económicos a Feiriar-
te prima por promover as 
actividades económicas da 
região.  O certame, que já 
se tornou uma referência 

não só naquela freguesia do 
Norte do concelho de Lei-
ria como na região, atrai mi-
lhares de pessoas, cuja base 
é a divulgação do artesana-
to, mas, sobretudo, a arte da 
olaria da freguesia, conhe-
cida também além-frontei-
ras, ou não fosse a Bajouca 
é considerada a “capital do 
barro leiriense”.

Durante 3 dias os visitan-
tes tiveram oportunidade 
de contactar de perto com 
as artes locais e experimen-
tar a moldagem do barro nas 
“Oficinas da Olaria”. Além do 
artesanato e outros exposi-
tores, e da gastronomia re-
gional, não faltou animação 
e música no bonito Parque 
de Merendas do Pisão.

O Ministério do Planea-
mento e das Infraestruturas 
anunciou que, até ao final do 
ano, será lançado o concur-
so para a elaboração do pro-
jecto para a modernização e 
electrificação da linha ferro-
viária do Oeste, entre Caldas 
da Rainha e Louriçal (apesar 
de a estação se localizar na 
freguesia do Carriço). 

A informação foi presta-
da em resposta a questões 
colocadas por presidente 
de Câmara e deputados so-
cialistas, eleitos por círculo 
de Leiria, no âmbito de uma 
acção de alerta para a neces-
sidade de modernização da-
quela linha ferroviária.

O gabinete do ministro Pe-
dro Marques, garante que a 
modernização da Linha do 
Oeste, “entre Meleças e Cal-
das da Rainha consta do pla-

Entre Caldas da Rainha e Louriçal

Modernização 
da Linha do Oeste

no Ferrovia 2020”, acres-
centando que “o projecto 
cujo investimento é de 112 
milhões de euros, recebeu 
parecer ambiental favorá-
vel em Junho, estando neste 
momento a ser preparado o 
lançamento do concurso pa-
ra a obra, o que deverá ocor-
rer nos próximos meses”.

Por outro lado, a deputa-
da Margarida Marques, ex-
secretária de Estado dos As-
suntos Europeus e que foi 
cabeça de lista do PS pelo 
círculo de Leiria, considera 
que aquela linha ferroviária 
“precisa de ser electrifica-
da de ter novo material cir-
culante e de um novo siste-
ma de sinalização”. “Estes 
projectos foram adiados ao 
longo dos últimos anos, mas 
têm de ser implementados 
já”, frisou.

PUB

 ●As entidades oficiais durante a visita ao espaço

SNACK-BAR | CHURRASQUEIRA | RESTAURANTE

Frango | Entrecosto | Febras | Diárias | Entremeada

Há refeições e petiscos p/encomenda
Largo da Feira - Bajouca

Tel. 244 684 276   Tlm. 913 213 851

PUB ●Para Diogo Mateus há uma percepção evidente que haverá uma violação

foto arquivo



20 | DESPORTO | 26 JULHO 2018 | POMBAL JORNAL

Aos 16 anos, Duarte Carolino é uma promessa do rugby 

“Um jogo de brutos 
que é jogado por cavalheiros”
há quem o defina como violento e há quem diga que os jogadores são uns brutamontes. Adjectivos e estereótipos não lhe 
faltam, mas será que as descrições lhe assentam como fazem crer aqueles que nunca perderam cinco minutos a ver um 
jogo? Num país onde o futebol é rei, Duarte Carolino seguiu em contra corrente, indiferente a chavões, e fez do rugby o 
desporto de eleição. há seis anos ao serviço do Clube de Futebol “Os Belenenses”, onde é capitão de equipa sub-16,o jovem, 
filho e neto de pombalenses, é hoje uma das promessas da modalidade, com várias conquistas no currículo.

Orlando Cardoso

Não fosse o encerramento da 
escola de futebol do Manchester 
United, em Lisboa, e possivelmen-
te Duarte Carolino ainda estaria 
ligado ao desporto a que a maior 
parte do país se rende. O destino 
trocou-lhe as voltas e em 2012, en-
tão com 10 anos, deu os primeiros 
passos no rugby, modalidade ori-
ginária da cidade inglesa que lhe 
deu o nome. “Na minha cabeça, só 
jogaria futebol ali e não noutro la-
do”, conta, mas isso não o impe-
dia de abrir os horizontes a outras 
modalidades, sempre incentivado 
pelos pais. Foi durante este perío-
do de indecisão que Duarte ouviu 
falar, pela primeira vez, de rugby. 
Nessa altura, e mesmo sem nun-
ca ter praticado, fez a escolha que 
haveria de marcar o seu percurso 
desportivo. Mal sabia, então, que 
a família tivera outrora contac-
to com a modalidade, ainda que 
nunca a tenha praticado.

Foi bem perto de casa, no Reste-
lo, que encontrou o clube que lhe 
haveria de abrir as portas: o Bele-
nenses. Entrou em Dezembro de 
2012 “e de nunca lá saí”. “No mo-
mento em que decidi ir para o ru-
gby não tinha nenhum amigo que 
soubesse deste desporto”, mas as 

amizades surgiram e fortalece-
ram-se. Entre elas a de António 
Rocha Quaresma, proprietário da 
Farmácia Paiva, em Pombal, e an-
tigo praticante da modalidade na 
Académica de Coimbra.  “Um ami-
go da família que me incentivou, 
ao longo destes anos, à prática do 
rugby”, frisa o jovem.

Neste percurso de seis anos, 
Duarte orgulha-se de somar mais 
altos do que baixos. “Se fosse pa-
ra descrever alguns momentos 
menos bons, diria que estaria me-
lhor sem ter passado por lesões 
de curta duração”, mas o impor-
tante, refere o jogador, “é não de-
sistir e continuar com o trabalho 
duro para chegarmos onde que-
remos”. Mas são os momentos al-
tos os grandes protagonistas da 
carreira desportiva do jovem. As 
vitórias na época 2017/2018, no 
Campeonato Nacional Sub-16 e no 
Campeonato Nacional Sub-16 em 
“Sevens”, trouxeram responsabili-
dade acrescida a um currículo re-
cheado de troféus.

“DeSPOrTO 
De PeSSOAS leAIS”

Não raras vezes apontado como 
um desporto violento, Duarte diz 
que é preciso “desmistificar esta 

ideia”, até porque “as aparências 
iludem muito”. Assim sendo, que 
descrição lhe assenta? “O rugby 
é um desporto de pessoas leais 
umas às outras e de regras bem 
definidas. Não há muito espaço 
para a violência de que é tão fa-
moso”, esclarece. É por isso que a 
conhecida expressão “um jogo de 
brutos que é jogado por cavalhei-
ros” lhe assenta na perfeição. 

O atleta do Belenenses reco-
nhece que a ideia pode ter surgi-
do no passado, “ e eu até consi-
dero que existia um nível de exi-
gência física superior àquele que 
existe hoje”. Mas a modalidade 
evoluiu e, nos dias que correm, “é 
extremamente dinâmica e diverti-
da”, atraindo adeptos de todas as 
idades, o que evidencia a “versati-
lidade” que lhe está associada ac-
tualmente, nota.

CONHeCIDO 
COmO “mOSTACHe”
 
Nas lides desportivas, há mui-

to que Duarte assume outra ‘iden-
tidade’. O jogador recorda, com 
sentido de humor, o episódio que 
o tornou conhecido como “Mos-
tache” (bigode, em inglês): “foi 
num dos primeiros treinos que fiz 
no Belensenses. Entrei no esca-

lão sub-12, mas de primeiro ano, 
e estava ainda a dar os primeiros 
passos no rugby”. Um dia, duran-
te um dos treinos, Duarte é abor-
dado por um atleta de segundo 
ano, também de sub-12, que “che-
ga ao pé de mim e repara que eu 
tenho um bigode, e achou engra-
çado”. Duarte tinha apenas 10 
anos, na altura, o que era algo in-
vulgar para a idade. “Ele reparou 
no meu bigode e disse por alto o 
nome “Mostache”, apontando pa-
ra mim”, recorda. Os colegas de 
equipa acharam graça e desde en-
tão que é conhecido como tal en-
tre os jogadores e “em qualquer 
parte do país”. “Fiquei grato por 
ter esta alcunha que me assenta 
tão bem e que, de certa forma, me 
fez ser ‘famoso’, por assim dizer, 
no mundo português do rugby”, 
afirma, orgulhoso.

POmBAl 
DeVerIA APOSTA 
NA eDUCAçãO

Com pouco tempo livre, as vi-
sitas a Pombal, onde vive grande 
parte da família, são agora mais 
escassas, mas mesmo assim não 
dispensa datas importantes co-
mo o Natal ou a Páscoa. No Verão, 

chegava a passar um mês na cida-
de, mas “nestes últimos três anos 
tem sido mais difícil devido a trei-
nos e outras situações”. Mas por 
muito que a agenda não dê tré-
guas, “Mostache” gosta de marcar 
presença nas Festas do Bodo, altu-
ra em que “o espírito pombalense 
é realmente demonstrado como 
sendo alegre e acolhedor para 
quem queira conhecer a cidade”.

E viver em Pombal? “Quem sa-
be, um dia”, afirma o jovem, num 
tom de incerteza quanto àqui-
lo que o futuro lhe reserva, mas 
evidenciando que “Pombal esta-
rá sempre nos meus planos”. É na 
terra dos pais que encontra “um 
sentimento de casa”, apesar de 
ter nascido em Coimbra, mas tam-
bém de segurança, “que por vezes 
não sinto em Lisboa”.

Sobre o concelho, defende uma 
maior aposta na Educação, no-
meadamente a criação de um pó-
lo universitário, para mais facil-
mente os jovens aqui se fixarem.  

Se não fosse jogador de rugby, 
acredita que teria enveredado pe-
lo futebol, mas não descarta a hi-
pótese de seguir caminho por ou-
tros desportos, como o boxe ou o 
mixed martial arts (MMA), ou até 
mesmo pela prática de “bodybui-
lder”.  

Duarte é filho de 
Fernando Carolino, 
antigo deputado mu-
nicipal eleito pelo PS, 
e de Elisabete Almei-
da Carolino. Do lado 
paterno, é neto de 
Armindo Carolino, ex
-presidente da Câmara 
Municipal, e do lado 
materno é bisneto do 
poeta popular João 
da Mata Mutelo, mais 
conhecido como João 
das Farturas.



Novidade!!

É  Ve
rão!

Costeleta De 
Vitela €/Kg

4,98€

Lombo De Porco 
€/Kg

3,99€

Melancia €/Kg

0,49€

Pêssego 
Vermelho €/Kg

0,99€

Tomate 
Redondo €/Kg

0,99€

Iogurte Danone 
Oikos Summer 
2*110G

220G

0,98€

preço concorrência
1.69€

Poupe 42%

Iogurte Danone 
Liquido 
Danonino 
Bebedino 
4*100G

400G

1,28€

preço concorrência
1.99€

Poupe 36%

Bacalhau 
Especial €/Kg

8,79€

preço concorrência
10.99€

Poupe 20%

Farinha Láctea 
Cerelac Nestlé 
500G 

2,44€

preço concorrência
3.26€

Poupe 25%

Óleo Alimentar 
Fula 1L

1,59€

preço concorrência
2.14€

Poupe 26%

Água S.Silvestre 
5L

0,39€

Vinho Frisante 
Montarro 75Cl 
Branco

Rosé

Tinto

1,29€

preço concorrência
1.69€

Poupe 24%

Porto Lágrima 
Ramos Pinto 
75Cl

Branco

Tinto 

7,29€

preço concorrência
9.29€

Poupe 22%

Leite Uht Meio 
Gordo Estrela 
do Atlântico 1L

0,45€

Café Capsulas 
Delta Q 10 Un. 
Nº10 Qualidus 
Nº9 Qharacter

2,79€

preço concorrência
3.59€

Poupe 22%

Vinho Tinto 
Eugenio 
Almeida 75Cl   

3,59€

preço concorrência
4.99€

Poupe 28%

Cerveja Sagres 
Tara Perdida 
33Cl

0,48€

preço concorrência
0.96€

Poupe 50%

Pepino €/Kg

0,89€

Bacalhau 
Corrente €/Kg

6,99€

Válido de 17 a 30 Julho

Néctar Compal 
Familia 1.5L

1,29€

preço concorrência
1.79€

Poupe 28%

 pub:
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Um grupo de pombalen-
ses reuniu-se para prestar 
uma homenagem ao seu fa-
lecido amigo, Vítor Duarte, 
no dia em que o antigo pro-
fessor de Educação Física ce-
lebraria 65 anos. 

Vítor Duarte foi um dos 
impulsionadores da práti-
ca desportiva na comuni-
dade, nomeadamente atra-
vés do Núcleo do Desporto 
Amador de Pombal (NDAP), 
como atleta e mais recente-
mente como treinador das 
formações na modalidade 
de Andebol. No ano passa-
do, foi distinguido na 1ª Ga-
la do Desporto promovida 
pela Junta de Pombal, com 
o Prémio Carreira. “Era um 
grande amigo, e uma pessoa 
muito querida em Pombal”, 
revela Arlindo Mendes, pro-
prietário da Gelataria 2000, 
e organizador da homena-
gem.

“Juntámos alguns amigos 
e decidimos almoçar todos 
juntos”, numa forma simples 
de celebrar o aniversário do 
amigo. “E no final da sema-
na vamos organizar um jan-
tar em honra dele”. Arlin-
do Mendes revela ainda que 
“desde que o Vítor faleceu 
que o sítio onde ele se sen-
tava, aqui no café, deixou de 
estar disponível para outros 
clientes: este era o lugar de-
le, e continuará a ser”, num 
gesto simbólico que permi-
te “manter a sua memória 
bem viva”. Depois do repas-
to, o grupo de amigos rumou 
ao cemitério de Pombal, on-
de deixaram uma coroa de 
flores junto à sua sepultura. 
Recorde-se que Vítor Duarte 
morreu no dia 26 de Feverei-
ro, vítima de doença prolon-
gada. Tinha 64 anos.

 com os projectos aprova-
dos”.

Amigos reuniram-se 

Vítor Duarte 
homenageado 
no dia 
em que faria 65 anos

“Em Pombal tive o professor dos professores, Vítor Duarte”

Pedro Felício Santos: do 
Sporting de Pombal para 
o América de Cali 

Ana Laura Duarte

Nos primeiros dias de 
Abril chegou a Portugal a 
notícia da nomeação de 
um técnico português para 
o comando do América de 
Cali, um dos maiores clubes 
da Colômbia. Uma surpre-
sa para a generalidade dos 
adeptos de futebol, mes-
mo naquele país sul-ame-
ricano, onde Pedro Santos 
havia chegado alguns me-
ses antes, em Outubro, pa-
ra trabalhar nas camadas 
jovens do Millonarios. Com 
ele foram o também portu-
guês Mauro Bastos e o brasi-
leiro Ricardo Andrade, com-
pletando uma equipa técni-
ca que se formou há apenas 
dois anos para comandar os 
juniores do Pinhalnovense.

“Vim para a Colômbia a 
convite de um “Grande Ho-
mem”, António Carraca, com 
quem já tinha trabalhado no 
SLB e no Pinhalnovense Sad, 
que liderava o futebol profis-
sional e de base do Millona-
rios”, revela o treinador. Tra-
tava-se de um projecto com 
o “SLB, que consistia em trei-
nar a equipa sub20, estrutu-
rar o futebol de base, poten-
ciar jogadores e transmitir 
conhecimento aos treina-
dores da estrutura”, esteve 
naquele clube entre Outu-
bro do ano passado e Mar-
ço de 2018, e foi a partir daí 
que o seu caminho mudou: 
“o convite do América, sur-
ge da observação do traba-
lho desenvolvido no Millo-
narios”. Inicialmente “sur-
giu uma primeira aborda-
gem para liderar a equipa 
profissional”, Definiram-se 
projectos e objectivos e… 
“Chegamos a um acordo”.

Para Pedro Santos, atingir 
este patamar deve-se essen-
cialmente ao seu lema de 
vida: “trabalho, ou melhor… 
ser apaixonado pelo que fa-
zemos”, e vai mais longe, 
fazendo do seu “trabalho a 
minha grande paixão”. Por 
isso como muita “persistên-
cia, foco, objectividade, mé-
todo, conhecimento, e evo-
lução dia-a-dia”, os resulta-
dos vão aparecendo. 

“Sempre dediquei a mi-
nha vida ao treino”, e adian-
ta, “comecei a jogar futebol 
federado aos 12 anos ou 13” 
e nessa altura ser treina-

dor já era um forte desejo. 
“Mais tarde fui para Lisboa 
estudar Desporto, porque 
queria ter as bases “cientí-
ficas” para o ser”, mas não 
esquece as raízes, e mui-
to menos as grandes bases 
na vida profissional: “em 
pombal tive o professor dos 
professores, Vítor Duarte, 
o meu padrinho e “pai” no 
futebol, com quem passei a 
minha juventude e apren-
di que a multidisciplinari-
dade é essencial”, e recor-
da também a passagem pe-
lo Judo, “principalmente 
pela família Araújo, onde 
aprendi que o ambiente de 
trabalho para crescermos e 
evoluirmos é fundamental”, 
sem esquecer a “exigência, 
a alegria e o prazer no que 
se faz”. 

“Há duas coisas muito im-
portantes que as pessoas 
que trabalham no futebol 
estão a aperceber-se: tem 
que se apostar no jogo de 
qualidade e na formação. É 
o investimento no público, 
nos estádios e no futebol de 
base. Tem que ser com co-
nhecimento, não se forma 
um jogador dos pés para a 
mão, tem que ser com co-
nhecimento, com qualida-
de de treino”, adianta ainda 
Pedro Santos.

A qualidade dos jogado-
res oriundos da Colômbia é 
sobejamente reconhecida e 
Pedro Santos não deixa de 
sublinhar isso, mas faltam 
projectos bem estruturados 
para desenvolver o poten-
cial que existe. “Para a rea-
lidade do país, há boas con-
dições de trabalho. E têm 
talento, isso é evidente. Mas 
costumo dizer que eles per-
dem milhões todos os dias, 
porque não querem inves-
tir na qualidade do treino, 
na exigência no profissiona-
lismo. Estão satisfeitos com 
aquilo que têm”, lembra o 
treinador português.

Quando questionado so-
bre os seus projectos fu-
turos, Pedro Felício San-
tos não tem dúvidas: “nes-
te momento o meu grande 
projecto está em Cali, se-
guir trabalhando, apren-
dendo evoluindo todos os 
dias”, onde se pode “desa-
fiar” a si próprio e “ultrapas-
sar os meus limites”. 

Como presságio para 

Nasceu em Pombal, corria o ano de 1980. Iniciou o percurso desportivo com a 
camisola do Sporting Clube de Pombal, resolveu estudar Educação Física, na Uni-
versidade Lusófona. Começou a treinar nas escolas de formação do Sport Lisboa 
e Benfica, passou pelo Sporting Clube de Portugal, pelo Pinhalnovense Sad e por 
outros clubes nacionais. Actualmente, Pedro Felício Santos é o treinador da equi-
pa principal do maior clube colombiano, o Améria de Cali.

ser treinador de sucesso, o 
pombalense de 38 anos dei-
xa um conselho: “se pensas 
que estás no caminho certo 

acredita”, afinal “as vitórias 
escondem muitos erros e o 
insucesso muitos sucessos”, 
remata.

 ●Na gelataria 2000, a cadeira onde o professor se sentava nunca 
mais foi utilizada
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Intervenção era objectivo da actual direcção

Associação da machada 
inaugurou piso sintético

Quando, em Junho de 2016, dois 
representantes da Associação Re-
creio, Desporto, Educação e Cultu-
ra da Machada (ARDEC) bateram 
à porta do presidente da Câmara 
Municipal de Pombal tinham um 
propósito muito concreto: sensi-
bilizar Diogo Mateus para necessi-
dade de dotar o polidesportivo da 
colectividade de um relvado sinté-
tico. O autarca não ficou indiferen-
te aos argumentos e, dois anos vol-
vidos, a comunidade pôde assistir 
à inauguração do piso sintético, 
numa cerimónia que decorreu ao 
início da tarde de domingo passa-
do, 22 de Julho. 

Para o presidente da direcção 
da ARDEC, tratava-se de uma am-
bição sustentada “naquilo que são 
os 29 anos de história” da colec-
tividade da freguesia da Pelariga, 
realçando que a sua concretiza-
ção é resultado de “muita persis-
tência”, mas também de “muito 
querer” e da convicção de que “is-
to é essencial” e a “pensar no bem 
de todos”. Por outro lado, há que 
juntar, ainda, “alguma ginástica fi-
nanceira”, acrescentou Paulo Sa-

O polidesportivo da ARDEC já tem piso sintético. A concretização daquele que era um anseio da actual direcção representa 
um passo de gigante na melhoria das condições para a prática desportiva na localidade

cramento.
Além do contributo para a melhoria da práti-

ca desportiva, “a associação mostrou que é ami-
ga do ambiente”, ao dar vida nova a um piso que 
já tinha sido aplicado no campo de futebol ins-
talado no parque do Expocentro, realçou o di-
rigente. Uma medida que, além de sustentável, 
permitiu diminuir o impacto do investimento, 
ainda que tenha sido necessário adquirir uma 
parte de relvado novo. Com um orçamento de 
10 mil euros, a intervenção foi financiada em 9 
mil euros pelo município e os restantes com-
participados pela colectividade. Além do agra-
decimento à autarquia presidida por Diogo Ma-

teus, Paulo Sacramento realçou igualmente o 
contributo da Junta de Freguesia da Pelariga. 
Ao usar da palavra, Nelson Pereira fez votos pa-
ra que a história da associação perdure “e que 
ela seja cada vez mais um exemplo de cidada-
nia e de apoio a todos aqueles que precisam”. 
Apesar da concretização daquele que era um 
grande anseio da ARDEC, o presidente da junta 
apelou à direcção para que não desista do resto 
do projecto, que inclui um parque infantil e um 
parque de manutenção.

A encerrar as intervenções, e ainda antes da 
assinatura do protocolo entre a câmara e a co-
lectividade,Diogo Mateus destacou a obra co-

mo “como uma grande oportunidade” para 
melhorar a “qualidade da actividade desporti-
va” e que virá complementar a actividade so-
cial já realizada pela associação. “Hoje senti-
mos que há uma gradual melhoria das condi-
ções desportivas no concelho”, afirmou o edil, 
mas é preciso ir mais além. O presidente da Câ-
mara defende que é preciso “aumentar o nú-
mero de modalidades desportivas” e o “núme-
ro de atletas” federados. Diogo Mateus acredi-
ta, ainda, que estas melhorias podem mais fa-
cilmente ser concretizadas se forem realizadas 
de forma descentralizada e com a ajuda das co-
lectividades. 

 ●Entidades e populares que assistiram à inauguração do relvado sintético (Mais fotos da inauguração disponíveis brevemente em www.pombaljornal.pt.)

PUB
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Os seus filhos, neta e nora desejam-lhe 
a continuação de muitos anos de felicidade

Bodas de Ouro
29/06/1968 - 29/06/2018

Pedro Marques Nunes e Arminda Simões Nunes 

mUNICÍPIO De POmBAl
         Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Ana Maria Cabral, Vereadora da Câmara Municipal de Pombal, tor-

na público que, conforme as disposições do Decreto-Lei nº2-A/2005, 
de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito de vias mu-
nicipais, nos seguintes termos:

1. Fundamento de facto: Festas em honra de Nossa Senhora da Luz
2. Promotor do evento: Passo Notável Associação
3. Local do evento: Paço, Almagreira
4. Designação das vias:  Rua Principal 
5. Período de Encerramento: das 17h00 do dia 04 de Agosto às 

03 do dia seguinte e das 13h00 do dia 5 de Agosto às 03h00 do 
dia seguinte 

6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 
das alternativas de circulação rodoviária. Não devem ser pintados 
quaisquer símbolos ou marcas nas referidas Ruas, ficando a cargo da 
Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados 
nas mesmas.

Município de Pombal, 22 de Julho de 2018.
A Vereadora, com competência delegada,

(Ana Cabral – Dra.) 

CArTÓrIO NOTArIAl AlVerCA DO rIBATeJO A CArGO DA 
NOTÁrIA mArIA FIlOmeNA VAleNTe FerreIrA mArTO

CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura lavrara neste Car-
tório no dia doze de julho de dois mil e dezoito, lavrada de folhas oitenta a 
folhas oitenta e um verso do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 
Nove – B, Carlos Augusto Pedro Jorge, NIF 185.132.243, elisabete Pedro Jor-
ge, NIF 201.890.852, maria luísa Pedro Jorge, NIF 201.890.860,________________
Todos solteiros e de maior idade, naturais de S. Sebastião da Pedreira, Lisboa 
e residentes, respectivamente em: Rua Ramiro Correia, lote 77, 1.º 2680-051 
Camarate, Loures, Rua Natália Correia, n.º7, r/c dt.º, 2680-074 Camarate e 
Rua Mariana Vilar, n.º3, r/c-B, 1600-220 Lisboa, justificam os seus direitos 
pela forma constante do fotocopiado, o que está conforme o original.__________

A Notária, 
Maria Filomena Valente Ferreira Marto 

Que são donos e legítimos possuidores, em comum e partes iguais, do pré-
dio rústico, sítio em Casal das Figueiras, freguesia de Santiago e São Simão 
de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, composto de cultu-
ra arvense com área de cento e setenta metros quadrados, a confrontar do 
Norte com Manuel Gameiro Novo, do Sul com Ribeiro, de Nascente com 
Henrique Pedro e do Poente com caminho, inscrito na matriz sob o artigo 
24803 (anterior 7490 da extinta freguesia de São Simão de Litém), em nome 
de Maria de Maria de Graça Pedro - (Cabeça Casal da Herança de), com va-
lor patrimonial de 2,64€ e atribuído de cem euros, o qual não se encontra 
descrito na Conservatória do Registo Predical de Pombal, conforme certidão 
de omissão emitida em 19.06.2018 pela 2.ª Conservatória de Vila Franca de 
Xira, que arquivo.__________________________________________________________________________
Que o referido prédio lhes veio à posse através da aquisição por compra 
verbal que dele fizeram aos herdeiros de Maria da Graça Pedro, no ano de 
mil novecentos e noventa e seis, portanto há vinte e dois anos, de quem 
desconhecem actualmente o paradeiro apesar das buscas que efectuaram, 
aquisição essa nunca reduzida a escrito pelo que hoje já não é possível fazê
-lo, não dispondo assim de nenhum titulo formal comprovativo da mesma, 
nem meio de o obter pelos mecanismos extrajudiciais normais._________________
Que, desde então, os ora primeiros outorgantes Carlos Augusto Pedro Jor-
ge, elisabete Pedro Jorge e maria luísa Pedro Jorge, possuem o referido 
imóvel em nome próprio e ininterruptamente, posso essa que foi adquirida 
e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, com o conheci-
mento e acatamento de toda a gente, pagando as respectivas contribuições e 
impostos, aproveitando as utilidades possíveis, ocupando-o e agindo sempre 
de forma correspondente ao exercício do direito de propriedade,______________
Que assim a posse pública, pacífica, contínua e em nome próprio, do citado 
imóvel desde há mais de vinte anos pelo que conduziu à aquisição do mesmo 
prédio por usucapião, que invocam para justificar o seu direito de proprie-
dade plena para fins de registo, na Conservatória, o que fazem através desta 
escritura._____________________________________________________________________________________      
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CArTÓrIO NOTArIAl POmBAl A CArGO D0 NOTÁrIO 
GUSTAVO PeSSOA PINTO

eXTrACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 19/07/2018, exarada a folhas 147, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 7, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 
11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como ou-
torgantes: manuel leal Agostinho, NIF 168.822.890, e mulher maria da 
Graça leal da Silva, NIF 153.393.300, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, naturais, respectivamente, das freguesias de Mata Mourisca e Al-
magreira, ambas do concelho de Pombal, com residência habitual e fiscal na 
Rua Principal, n.º 5, Brejinho, Mata Mourisca, União das freguesias de Guia, 
Ilha e Mata Mourisca, Pombal, declararam, que com exclusão de outrem, são 
donos e legítimos possuidores do prédio rústico, vinha com árvores de fruto 
e pinhal, com a área de 2970 metros quadrados, sito em Vinhas da Boiça, 
freguesia – União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de 
Pombal, a confrontar do norte com Remígio Agostinho e outros, do sul com 
Manuel Domingues, do nascente com ribeiro e do poente com Manuel Car-
valho e outros, inscrito na matriz sob o artigo 2166, que proveio do artigo 
2186, da freguesia de Mata Mourisca (extinta), não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Pombal; Que, o referido prédio veio à posse deles jus-
tificantes, já casados, por compra meramente verbal feita por volta do ano 
de 1990, a Manuel das Neves, que também usou e foi conhecido por Manuel 
das Neves Novo, e mulher Piedade de Jesus Gameiro, residentes que foram 
no lugar de Carriços, Mata Mourisca, Pombal; Que, após a compra verbal, de 
facto, passaram a possuir o aludido prédio em nome próprio, limpando-o, 
cultivando-o e plantando árvores, posse que sempre foi exercida por eles 
de forma a considerarem tal prédio como seu, sem interrupção, intromissão 
ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do lugar e de 
outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um direito pró-
prio sobre coisa própria; Que, esta posse assim exercida ao longo de mais de 
27 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de 
melhor título, eles justificantes adquiriram o mencionado prédio para seu 
património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar 
pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 19 de Julho de 2018

A Colaboradora Autorizada,
Sílvia lopes Ferreira, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 441/01

(Por delegação de poderes, do notário Gustavo Pessoa Pinto, publicitada no sítio da Ordem dos Notários 
em 27/06/2017)
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SOU lOIrA 
SAFADA, 
assanhada, 69 de 
sonhos, faço uma 
boa massagem, 
24 horas. 
Cont.: 914 173 619

C O N V Í V I O

lUANA furacão, gostosona,
lindo corpo sensual,100% carinhosa, 
beijoqueira, adora 69 e algo +…faço 
bem gostoso, c/ prazer, sem pressas. 
Cont.: 919 121 970

BOmBOm. 
Linda, 28a, 
corpo elegante, 
mamas xl, perna 
grossa, bumbum 
durinho, faço gos-
toso,  n/calmas,  
meu convívio é 
inesquecível. 
Cont.: 919 256 632 

POmBAl, linda, loira, bonita, peito 
XXL, doce, meiga, mass., faço deslo-
cações.
Cont.: 910 791 201

SeNHOrA de meia-idade faz brinca-
deiras nas horas vagas em troca de 
ajuda monetária.
Cont.: 910 177 349

AGÊNCIA DE LEIRIA
Rua Central nº 2637 - Galego
2420-208 Colmeias
Tel./Fax: 244 722 533
E-mail:pompeu.seguros@mail.telepac.pt

AGÊNCIA DE POMBAL
Av. Heróis do Ultramar nº 55/57
3100-462 Pombal
Tel : 236 216 678 . Fax : 236 207175
E-mail:pompeu.seguros@mail.telepac.pt

Não vendemos seguros.
Apresentamos as melhores soluções 
e coberturas do mercado.

linhas Sangue
26 (quinta-feira) a 01 Agosto

Sessões às 21h30

Marcações 
914 407 071
236 207 060

Durante a tarde:
15h30 - Incriveis 
18h00 - mamma mia

Cinemas Millenium
Pombal Shopping

CArTÓrIO NOTArIAl POmBAl A CArGO D0 NOTÁrIO 
GUSTAVO PeSSOA PINTO

eXTrACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 24/07/2018, exarada a folhas 20, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 8, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, 
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como 
outorgantes: Aires de Jesus João, NIF 135.328.691, e mulher Virgínia Neto 
lopes, NIF 189.486.350, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 
naturais, respectivamente, das freguesias de Pombal e Milagres, concelhos 
de Pombal e Leiria, residentes na Rua Marquês de Pombal, número 9, lugar 
de Cruta, Pombal, declararam, que com exclusão de outrem, são donos e 
legítimos possuidores de: Um: 1/3 do prédio rústico, terra de pinhal e mato, 
sito em Monte, freguesia e concelho de Pombal, inscrito na matriz sob o ar-
tigo 26513, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o 
número vinte mil cento e quarenta e sete/Pombal, sem inscrição de aqui-
sição da referida parte; e, Dois: 1/2 do prédio rústico, terreno com pinhal e 
mato, sito em Matos Velhos, dita freguesia de Pombal, inscrito na matriz sob 
o artigo 26933, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob 
o número vinte mil cento e quarenta e cinco/Pombal, sem inscrição de 
aquisição da referida parte; Que, as referidas partes vieram à posse deles 
justificantes, já casados, por compra meramente verbal, efectuada no ano 
de 1980, a Manuel João e mulher Albana Gonçalves da Piedade, residentes 
que foram em Póvoa de Santarém, Santarém; Que, após a referida compra 
verbal, de facto, passaram a compossuir, o prédio identificado em um com 
Maria de Jesus Gameiro e marido Américo Ferreira, residentes que foram 
em Roques, Santiago de Litém, Pombal, e depois destes com a titular inscrita 
Irene Maria Gameiro Ferreira, e com António João casado com Júlia Gaspar 
Raimundo, residentes na Rua Marquês de Pombal, n.º 39, Arneiro do Pisão, 
Santiago de Litém, Pombal; e, o prédio identificado em dois, com aqueles 
Maria de Jesus Gameiro e marido Américo Ferreira e depois destes com 
Daniel Gameiro Ferreira, limpando-os, cultivando-os e plantando árvores, 
composse que sempre foi exercida por eles, de forma a considerarem como 
seu o direito às referidas partes, sem interrupção, intromissão ou oposição 
de quem quer que fosse, à vista de toda a gente dos lugares e de outros cir-
cunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um direito próprio sobre 
coisa própria; Que, esta posse assim exercida ao longo de mais de 37 anos, se 
deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor título, 
eles justificantes adquiriram as mencionadas partes para seu património, 
por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios 
extrajudiciais normais.
Está conforme.
Pombal, 24 de Julho de 2018

A Colaboradora Autorizada,
Sílvia lopes Ferreira, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 441/01

(Por delegação de poderes, do notário Gustavo Pessoa Pinto, publicitada no sítio da Ordem dos Notários 
em 27/06/2017)
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mUNICÍPIO De POmBAl
         Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Ana Maria Cabral, Vereadora da Câmara Municipal de Pombal, tor-

na público que, conforme as disposições do Decreto-Lei nº2-A/2005, 
de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito de vias mu-
nicipais, nos seguintes termos:

1. Fundamento de facto: Festas em honra do Senhor da Vida
2. Promotor do evento: Fábrica da Igreja Paroquial de mata mou-

risca – Comissão de festas da capela da Foz
3. Local do evento: Foz
4. Designação das vias:  rua da Capela 
5. Período de Encerramento: 04  e 05 de Agosto às 14h00 às 2h00 

do dia seguinte 
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 

das alternativas de circulação rodoviária. Não devem ser pintados 
quaisquer símbolos ou marcas nas referidas Ruas, ficando a cargo da 
Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados 
nas mesmas.

Município de Pombal, 22 de Julho de 2018.
A Vereadora, com competência delegada, (Ana Cabral – Dra.) 

CArTÓrIO NOTArIAl SOUre A CArGO DA NOTÁrIA 
CeleSTe mArIA rAINHO De JeSUS PITA

--- CerTIFICO  para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada 
a fls. 86 e seguintes do livro n.º 163 deste Cartório, que ---------------------------------
------ DeOlINDA DA SIlVA CABeCINHAS rODrIGUeS e marido mA-
NUel DA SIlVA rODrIGUeS, contribuintes com os NIFs 140.060.600 e 
169.928.322, casados sob o regime de bens da comunhão de adquiridos, 
naturais, ela da freguesia de Mata Mourisca, concelho de Pombal, ele da fre-
guesia de Monte Redondo, concelho de Leiria e residentes na Rua da Olaria, 
n.º 36, no lugar de Helenos, na União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata 
Mourisca, concelho de Pombal, declararam que com exclusão de outrem, 
são donos e legítimos possuidores do seguinte prédio: ------------------------------
------ rústico composto terra de cultura, com a área de seiscentos e cin-
quenta metros quadrados, sito em “Fontinha”, na Ilha, união das fre-
guesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal, a confrontar do 
norte com António Rodrigues, do sul com António Pereira Ferreira e outro, 
do nascente com caminho e do poente com José Fernandes, inscrito na 
respectiva matriz sob o artigo 15.748, que proveio do artigo 16197 da extinta 
freguesia de Mata Mourisca, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e 
Imposto de Selo de 105,66 €, e omisso na Conservatória do registo Predial 
de Pombal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Que entraram na posse do identificado prédio, por volta de mil nove-
centos e noventa, por doação verbal de seus pais e sogros, João Pedrosa 
Cabecinhas e luzia Cardoso da Silva, ele já falecido, residentes, ele que 
foi, ela que é no referido lugar de Helenos, em nome de quem se encontra 
na matriz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Que não foi nem lhes é possível agora legalizar a referida doação por títu-
lo válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua posse, portanto 
há mais de vinte anos, tem vindo a possuir o identificado prédio cultivando
-os e colhendo os frutos e produtos, procedendo à sua limpeza, e avivando 
estremas, praticando todos os actos materiais correspondentes ao exercício 
do direito de propriedade, sempre com o conhecimento da generalidade 
das pessoas, sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem 
interrupção, portanto sob uma forma pública, pacífica e contínua, pelo 
que adquiriram o respectivo direito de propriedade por usucapião, causa 
esta de adquirir que, como é óbvio, não podem comprovar pelos meios 
extrajudiciais normais-------------------------------------------------------------------------------------

eSTÁ CONFOrme
Soure, 19 de Julho de 2018
A Notária, Celeste Maria Rainho de Jesus Pita
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mUNICÍPIO De POmBAl
         Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Ana Maria Ferreira Pereira Duarte Cabral, Vereadora da Câmara 

Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições do 
Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizado o 
encerramento do trânsito de vias municipais, nos seguintes termos:

1. Fundamento de facto: Festas em honra de Nossa Senhora da Boa 
Viagem

2. Promotor do evento: Fábrica da Igreja Paroquial de louriçal – 
Comissão de festas da Torneira

3. Local do evento: Torneira, louriçal
4. Designação das vias:  Rua da Capela 
5. Período de Encerramento: das 09h00 do dia 02 de Agosto às 

17h00 do dia 06 de Agosto 
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 

das alternativas de circulação rodoviária. Não devem ser pintados 
quaisquer símbolos ou marcas nas referidas Ruas, ficando a cargo da 
Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados 
nas mesmas.

Município de Pombal, 22 de Julho de 2018.
A Vereadora, com competência delegada,

(Ana Cabral – Dra.) 

Tribunal Judicial da Comarca de leiria
Juízo local Cível de Pombal - Juiz 2

Av Herois do Ultramar
3100-462 Pombal

Telef: 236209110 Fax: 236209111 Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

ANúNCIO

Processo: 2547/18.3T8PBl          Interdição               referência:88740829
                                    Data: 12-07-2018 
requerente: ministério Público
requerido: manuel Hermínio rodrigues

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a ação de inter-
dição em que é requerido manuel Hermínio rodrigues, com 
residência na rua Principal, Nº 44, Carvalhais, 3100-324 Pom-
bal, para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia 
psíquica.

O Juiz de Direito,
Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça,
Carlos  Cristóvão

Tribunal Judicial da Comarca de leiria
Juízo local Cível de Pombal - Juiz 2

Av Herois do Ultramar
3100-462 Pombal

Telef: 236209110 Fax: 236209111 Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

ANúNCIO

Processo: 2527/18.9T8PBl          Interdição                referência:88727723 
                                                            Data: 11-07-2018 
requerente: ministério Público
requerido: mónica Isabel das Neves

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a ação de interdi-
ção em que é requerida mónica Isabel das Neves, com residên-
cia na rua da Fonte, 13, Caeira, 3100-550 Pombal, para efeito 
de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito
Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça
Carlos  Cristóvão

Tribunal Judicial da Comarca de leiria
Juízo local Cível de Pombal - Juiz 2

Av Herois do Ultramar
3100-462 Pombal

Telef: 236209110 Fax: 236209111 Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

ANúNCIO

Processo: 2526/18.0T8PBl     Interdição                     referência:88727331 
                                                             Data: 11-07-2018 
requerente: ministério Público
requerido: Carla Patrícia Texeira mendes Ferreira

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a ação de interdi-
ção em que é requerida Carla Patrícia Texeira mendes Ferrei-
ra, com residência na rua Dr. Custódio Freire, Nº6, 1.º, 3100-
465 Pombal, para efeito de ser decretada a sua interdição por 
anomalia psíquica.

O Juiz de Direito
Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça
Carlos  Cristóvão

Tribunal Judicial da Comarca de leiria
Juízo local Cível de Pombal - Juiz 2

Av Herois do Ultramar
3100-462 Pombal

Telef: 236209110 Fax: 236209111 Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

ANúNCIO

Processo: 2530/18.9T8PBl      Interdição                    referência:88741281 
                                                             Data: 12-07-2018
requerente: ministério Público
requerido: maria margarida Neto Carneiro 

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a ação de interdi-
ção em que é requerida maria margarida Neto Carneiro, com 
domicílio: Santa Casa da misericórdia do luriçal, rua do lar, 
3105-000 louriçal, para efeito de ser decretada a sua interdição 
por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito
Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça
Carlos  Cristóvão

Tribunal Judicial da Comarca de leiria
Juízo local Cível de Pombal - Juiz 2

Av Herois do Ultramar
3100-462 Pombal

Telef: 236209110 Fax: 236209111 Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

ANúNCIO

Processo: 2533/18.3T8PBl         Interdição                referência:88740391 
                                                           Data: 12-07-2018 
requerente: ministério Público
requerido: rui miguel dos Santos Gomes 

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a ação de inter-
dição em que é requerido rui miguel dos Santos Gomes, com 
residência na rua Principal, N.º 9, Carvalhais, 3100-324 Pom-
bal, para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia 
psíquica.

O Juiz de Direito
Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça
Carlos  Cristóvão

Tribunal Judicial da Comarca de leiria
Juízo local Cível de Pombal - Juiz 2

Av Herois do Ultramar
3100-462 Pombal

Telef: 236209110 Fax: 236209111 Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

ANúNCIO

Processo: 2545/18.7T8PBl         Interdição                referência:88740572
                                    Data: 12-07-2018 
requerente: ministério Público
requerido: marco David mota de Jesus

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a ação de interdição 
em que é requerido marco David mota de Jesus, com residência 
na rua de Albergaria dos Doze, N.º 40, Ponte de Assamaça, 
3100-357 louriçal, para efeito de ser decretada a sua interdição 
por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito
Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça
Carlos  Cristóvão

CArTÓrIO NOTArIAl POmBAl A CArGO DA NOTÁrIA 
PAUlA CrISTINA rOCHA TeIXeIrA De OlIVeIrA SOBreIrOS

Certifico que por escritura de treze de julho de dois mil e dezoito, no Cartório 
Notarial de Pombal, sito na Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto, núme-
ro trinta e sete, a cargo da Notária Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira 
Sobreiros, iniciada a folhas setenta e cinco do livro de notas Duzentos e Vinte 
– G, Carlos manuel da Costa marques, NIF 146 677 994 e mulher Tere-
sa Soares Dias marques, NIF 135 517 400, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Lavos, concelho da Figueira 
da Foz, e ela da freguesia de São Pedro, concelho de Vila Real, residentes na 
Estrada Nacional 237, no lugar do Casal do Queijo, na freguesia de Louriçal, 
concelho de Pombal, declararam que no dia doze de outubro de dois mil 
e dezassete, foi outorgada neste Cartório Notarial uma escritura iniciada a 
folhas cento e vinte uma, do respetivo Livro de Notas Duzentos e Treze - G, 
em que os primeiros outorgantes justificaram pela posse, o direito de pro-
priedade sobre o seguinte imóvel:--------------------------------------------------------------------
---------Prédio rústico, sito no lugar de Vale João Mouro, na dita freguesia de 
louriçal, composto de terra de cultura, com a área de setenta metros qua-
drados, a confrontar do norte com José Marques Ferreira, sul com João Maria 
Simões, de nascente com ribeiro e de poente com José Maria Simões, à data 
omisso e atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal 
sob o número vinte mil cento e oitenta e cinco/Louriçal, e lá registado 
a favor dos primeiros outorgantes pela apresentação quinhentos e sessenta 
e quatro, de vinte e nove de novembro de dois mil e dezassete, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo 26.695.--------------------------------------------------------------
------Que, porém, ao descreverem o prédio, o fizeram erradamente quanto à 
área, declarando, por manifesto lapso, e confiando no que então constava na 
matriz, que o mesmo tinha a superfície que anteriormente se referiu.-----------
------ Na realidade o mesmo prédio tem, e sempre teve, a área de quatrocentos 
e trinta metros quadrados, área essa de que só posteriormente àquela escritu-
ra fizeram medições mais rigorosas e das quais pediram à matriz a respetiva 
retificação, tendo já produzido os seus efeitos.-------------------------------------------------
------- Que a divergência de áreas entre o título, a descrição predial e atrás 
mencionada, ficou a dever-se a simples erro de medição, sendo a área cor-
reta e factual a acima consignada, não tendo ocorrido alteração na confi-
guração do prédio, nem tendo havido qualquer tipo de transmissões ou 
desanexações de prédios.---------------------------------------------------------------------------------
------ Que assim, pela presente, retificam aquela escritura, tão somente no sen-
tido de passar a constar que o referido prédio tem a área de quatrocentos e 
trinta metros quadrados.------------------------------------------------------------------------------- 
--------- E que em todo o mais se mantém o teor daquela escritura de Justifica-
ção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferido. Está conforme. --------------------------------------------------------------------------------
A Colaboradora da Notária: Colete Maria Monteiro Ferreira, inscrita na Or-
dem dos Notários com o nº 142/6 e com autorização de 26.02.2013 publicada 
em www.notarios.pt
  Pombal Jornal, n.º 136, 26 Julho de 2018

Assinado eletronicamente. Esta assinatura substitui a 
assinatura autógrafa.
Dr(a). Jorge Ferreira da Costa
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linhas Sangue
26 (quinta-feira) a 01 Agosto

Sessões às 21h30
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AGRADECIMENTO
Alberto
Domingues Gonçalves

N: 02/11/1951
F: 08/07/2018

Alto do Cabaço - Pombal

Sua esposa Rosalina Domingues Ribeiro Gonçalves, sua filha 
Marie Muriel Ribeiro Gonçalves, seu Genro, seus Netos e de-
mais familiares agradecem às pessoas de suas relações e ami-
zade, e a todos que participaram neste piedoso acto.

Tratou A Agência Funerária Lourenço & Vicente, Lda

FALECIMENTO
Gabriel
Simões

91 anos

Pedrogueira - Guia

A cerimónia fúnebre realizou-se no passado dia 21 de Julho 
pelas 18h na Igreja da Guia seguindo depois para o cemitério 
da Guia

Tratou A Agência Funerária Página do Destino, Lda

AGRADECIMENTO

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

Manuel Mendes 
Francisco

N: 27/02/1945
F: 10/07/2018
São Francisco 
Santiago de Litém

AGRADECIMENTO
Carminda 
Ferreira   

N: 18/06/1926
F: 29/06/2018
Natural de Sobreira 
e residente em França

Sua filha, Maria Olinda Ferreira da Silva Barros, Genro e 
restante familia agradecem a todas as pessoas amigas 
que se dignaram assistir ao funeral desta sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro, Lda

AGRADECIMENTO
José Rodrigues 
Mendes 

N: 23/04/1938
F: 17/06/2018
Natural da Tissuaria, Abiúl 
e residente em França

Seus filhos José da Silva Mendes, Maria de Fátima da Silva
Mendes, nora, netos e restante familia agradecem a to-
das as pessoas amigas que se dignaram assistir ao funeral 
deste seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro, Lda

AGRADECIMENTO
Maria do Céu 
da Conceição Nunes    

N: 22/11/1944
F: 05/07/2018
Abiul

Sua Filha Dra. Ana Paula da Conceição Nunes Costa, netos  
e restante familia agradecem a todas as pessoas amigas 
que se dignaram assistir ao funeral desta sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Albino Pedro, Lda

AGRADECIMENTO
Joaquim Rodrigo
Santana Emídio 
(Diguito)

N: 20/05/1942
F: 04/07/2018
Pombal

Sua esposa Vitália da Conceição Garcia Emídio, seu filho Ro-
drigo Garcia Santana Emídio e demais familiares agradecem às 
pessoas de suas relações e amizade, e a todos que participaram 
neste piedoso acto.

Tratou A Agência Funerária Lourenço & Vicente, Lda

Tratou A Agência Funerária Mota & Gaspar, Lda



  POMBAL JORNAL | 26 JULHO 2018 | CLASSIFICADOS | 27

Condutor Manobrador
Dumper/ Pá Carregadora (M/F)

Requisitos Pretendidos
- Experiência profissional comprovada;
- Formação em manobrar equipamentos de movimentação de terras;
- Residência no concelho de Pombal/ concelhos limítrofes 

(preferencial).

A candidatura deverá ser efetuada através de:
- Inscrição direta na sede da Iberobrita, Rua de Ansião - Pombal;
- Via correio electrónico: drh@grupojuliolopes.com

Iberobrita - Produtora de Agregados
Rua de Ansião

3100-474 Pombal
Mais informações: 236 200 110

Motorista de Veículos
Pesados de Mercadorias (M/F)

Requisitos Pretendidos

- Experiência profissional comprovada;
- Carta de pesados (categoria CE);
- Cartão de condutor;
- Carta de qualificação de motorista (CQM);
- Residência no concelho de Pombal/ concelhos limítrofes 

(preferencial).

A candidatura deverá ser efetuada através de:

- Inscrição direta na sede da Logispace, Rua de Ansião - Pombal;
- Via correio electrónico: drh@grupojuliolopes.com

Logispace - Logística e Transportes, S.A
Rua de Ansião - 3100-474 Pombal

Mais informações: 236 200 140

ArreNDA-Se
APArTAmeNTO T3 C/ SÓTãO, 
2º ANDAr, no centro da cidade 
de Pombal. Todo remodelado e 
com muita luz natural. Dispõe de 
2 WC (1 c/ banheira), cozinha equi-
pada e com electrodomésticos 
novos. Parque de estacionamento 
para duas viaturas. Preço: 380€/
mês (fotos disponíveis em www.
pombaljornal.pt/classificados/).
Cont.: 967 927 906 

QUArTO COm WC PrIVATIVO 
internet, todo mobilado, centro da 
cidade. Cont.: 964 003 023

mOrADIA PArA FÉrIAS em
AlBUFeIrA, AlGArVe, com 
13 camas e 5 quartos, 4 WC, sala 
de estar e jantar, equipada com 
piscina, barbecue e estacionamen-
to privado. Disponível de Junho a 
Setembro.  Cont.: 965 510 507

QUArTO PArA eSTUDANTe em 
lISBOA (centro de Lisboa), com 
casa de banho, cozinha e acesso à 
internet. Cont.: 961 432 844

PreCISA-Se
UrGeNTe. emPreSA POrTU-
GUeSA PrOCUrA lADrIlHA-
DOr com mínimo de 10 anos de 
experiência para trabalhar em 
França. Entrada imediata.
Cont: 921 137 239

A JSG PAISAGISmO,
empresa na área da jardinagem, 
admite trabalhador/a: Com ou sem 
experiência; - Com carta de condu-
ção. Para entrada imediata.
Contactos: 236 218 461 | 966 020 882

emPreGADA PArA SNACk
-BAr
Snack-bar localizado na Zona 
Industrial dos Meires admite cola-
boradoras dinâmicas, sentido de 
responsabilidade e disponibilida-
de imediata. Horário a tempo in-
teiro, com manhã livre e folga aos 
fins-de-semana. As candidaturas 
deverão ser enviadas para o email: 
horah.snackbar@gmail.com. 
CONT.:  965 352 134 ou 236 213 438

mUDANçAS lOW COST
 Todos os dias incluindo fins 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

ArreNDA-Se APArTAmeNTO 
PArA FÉrIAS, a 5m do areal da 
Praia do Pedrógão, com capaci-
dade para cinco pessoas. Estado: 
novo.
Cont.: 967 013 569 

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

Procuramos candidatados com o seguinte perfil:

 Habilitações mínimas, ao nível  ao nível do 6.º ano de escolaridade 
 Experiência em unidades fabris ou linhas de produção 
 (fator valorizado) 
 Proatividade e dinamismo
 Dedicação e capacidade para trabalhar em equipa
 Disponibilidade para trabalhar em regime de folgas alternadas 
 e/ou turnos
 Destreza e agilidade manual

Proporcionamos:
 Transporte a partir de Soure e Pombal
 Incentivo à produção
 Formação inicial e contínua

Os candidatos podem inscrever-se na portaria das instalações da Roca, S.A., 
em Ponte da Madalena - Leiria, ou por email rh.le@pt.roca.net indicando a 
referência Op_Prod_04/2018

Tribunal Judicial da Comarca de leiria
Juízo local Cível de Pombal - Juiz 2

Av Herois do Ultramar
3100-462 Pombal

Telef: 236209110 Fax: 236209111 Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

ANúNCIO

Processo: 2588/18.0T8PBl         Interdição                referência:88741043
                                    Data: 12-07-2018 
requerente: ministério Público
requerido: Joana rita Caiano moita

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a ação de interdi-
ção em que é requerido Joana rita Caiano moita, com residên-
cia na rua da Filarmónica, Nº 63, 3105-000 louriçal, para 
efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito
Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça
Carlos  Cristóvão

Assinado eletronicamente. Esta assinatura substitui a 
assinatura autógrafa.
Dr(a). Jorge Ferreira da Costa

mUNICÍPIO De POmBAl
         Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Ana Maria Cabral, Vereadora da Câmara Municipal de Pombal, tor-

na público que, conforme as disposições do Decreto-Lei nº2-A/2005, 
de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito de vias mu-
nicipais, nos seguintes termos:

1. Fundamento de facto: 36.º edição da prova do Bodo”
2. Promotor do evento: município de Pombal – Gabinete Despor-

to e Juventude
3. Local do evento: Pombal
4. Designação das vias:  largo do Cardal, largo 25 de Abril, Ave-

nida Heróis do Ultramar e rotunda do Agricultor 
5. Período de Encerramento: 29 de Julho 
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local 

das alternativas de circulação rodoviária. Não devem ser pintados 
quaisquer símbolos ou marcas nas referidas Ruas, ficando a cargo da 
Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados 
nas mesmas.

Município de Pombal, 22 de Julho de 2018.
A Vereadora, com competência delegada,

(Ana Cabral – Dra.) 

PreCISA-Se COlABOrADOr 
com conhecimentos de mecânica 
de pesados, com disponibilida-
de para trabalhar aos sábados, 
preferencialmente com carta de 
pesados. Cont:  966 787 284

ADmITe-Se AJUDANTe De 
PADeIrO e PASTeleIrO 
para pastelaria em Pombal.
Resposta a este jornal através 
do email pom-baljornal@
gmail.com ou 965 449 868 | 
236 023 075 

reSTAUrANTe: nos arredores da 
cidade admite empregado de mesa 
(M/F) Cont: 917 292 830

emPreGADA BAlCãO: para café 
na localidade da Memória (próximo 
de Albergaria dos Doze), durante o 
mês de Agosto Cont: 914 163 303

Com apenas uma consulta pode ficar feliz
Qualquer que seja o seu problema contacte

PrOFeSSOr kONATe
Grande Vidente médium Africano

Resultados em 8 dias garantidos com sinal de resultados a partir de 24 horas.
Especialista em retornos rápidos do bem amado. Se quiser ser amado ou se o 

amado a deixou, ele irá a correr atrás de si perdidamente apaixonado.
Amor durável, sorte no jogo, exames escolares, impotência sexual,

doença desconhecida mesmo em casos desesperados. 
Sem FAlSAS PrOmeSSAS, TrABAlHO eFICAZ e rÁPIDO

Consulta pessoalmente, faço deslocações e também trabalho por
correspondência, não hesite em contactar-me. Se quer mudar a vida.

lIGUe JÁ. PAGA DeNTrO DAS SUAS POSSIBIlIDADeS.

967 048 962 | 912 691 120 
Consulta por marcação de Segunda a Domingo, DAS 8H ÁS 23H

Junto ao Dep. de Finanças de Pombal
(Também com consultório em leiria)



28 | SAÚDE | 26 JULHO 2018 | POMBAL JORNAL

Produtos Ortopédicos, Equipamento Medico-Hospitalar 

A sua Ortopedia em Pombal, a pensar na sua 
saúde e bem-estar! 

Na Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, no 
Jardim da Várzea. 

236 027 63
2 

geral@ortocare.com.pt 

23 A 29 JULHo
PAIvA
Largo Cardal
Tel: 236 212 013

30 JULHo 05 AGoSTo
BArroS
Zona Histórica
Tel: 236 212 037

06 A 12 AGoSTo
TorrES
Av.ª Heróis Ultramar
Tel: 236 212 487

A sua Ortopedia em Pombal, 
a pensar na sua saúde e bem-estar!

Na Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, 
no Jardim da Várzea

geral@ortocare.com236 027 632

ClíniCa PediátriCa dr.Peixoto
Consultas diárias 14H-22H

Pediatras

outras esPeCialidades

drª luísa Macieira (4ª, 6ª)

otorrinolaringologista
dr luis Filipe silva 

oftalmologista
dr Miguel Brito Mota

terapeuta de Fala
drª alexandra Figueiredo

Psicologia Clínica
drªana Catarina Carvalho
drª Fernanda rosario

Podologista
drª renata neves

drª nádia Brito (3ª)

drª ana Faro (5ª )
dr  ricardo Ferreira (5ª )
(Médico Gastroenterologia)drª ema Grilo (2ª )

Marcações a partir das 14 Horas
telf: 236 212 473    |     914155701
Morada: av. Heróis do ultramar nº52  3ºandar sala M

Quando falamos em tra-
balhos para abertura de ca-
minhos, não falamos apenas 
em abrir os caminhos ape-
nas para o dinheiro, fartu-
ra e prosperidade. Falamos 
também em abertura de ca-
minhos para o amor, abertu-
ra de caminhos para a saúde 
e toda uma infinidade de li-
nhas de trabalhos para aber-
tura de caminhos.

COmO FUNCIONAm OS 
TrABAlHOS De ABerTU-
rA De CAmINHOS?

Trabalhamos cada caso co-
mo um caso individual e sem 
“receita de bolo” pois o que 
pode funcionar para X nem 
sempre funcionará para Y e 
assim por diante. Então, após 
consulta de jogo de Tarot vi-
dencia, poderemos saber co-
mo auxiliar cada consulente.

• Tendo sempre em men-
te que nunca prometeremos 
o impossível, como os nú-
meros premiados do euro-
milhoes, por exemplo.. Isso 
não existe e é pura engana-
ção, acredite! O que fazemos 
é mudar a sua realidade espi-
ritual para que atue a seu fa-
vor. E fazemos isso da forma 
mais lógica possível: 

• Avaliaremos se você está 
sendo vítima de algum feitiço 
negativo;

• Em seguida faremos uma 
consulta às entidades sobre 

Depressão

Ansiedade

Insónias

Stress

Baixa-Estima

Problemas
Circulatórios

Enxaquecas

Cefaleias

Rinites

ADN

Traumas Ciática

Tendinites

Problemas 
Ouvidos

Problemas
Intestinais

Doenças
Oncológicas

Problemas 
Sistema 
Nervoso

margarida Ferreira
especialista em:

Consultórios: 
Pombal

meirinhas

965352298  
916723544

AnSiÃO

as formais mais eficientes 
de neutralizar essa energia e 
cessar essa influência;

• Depois buscaremos for-
mas de melhorar a sua pers-
pectiva financeira e formas 
de ganhos materiais;

• E então, faremos um ou 
mais trabalhos de abertu-
ra de caminhos trazendo 
a energia do dinheiro e da 
prosperidade ,do amor,da 
saude até si.

• Através de nossa atua-
ção e acompanhamento vo-
cê terá muita efetividade em 
formas de ganhar dinheiro 
e prosperar assim como em 
todos os campos da sua vi-
da num geral. Seja qual for a 
necessidade, você pode re-
verter o olho gordo sobre seu 
negócio, acompanhar o de-
senvolvimento de um proje-
to com a ajuda que nos for 
permitida pela espiritualida-
de.Acredite há muito mal de 
inveja e ela mata.

COmO FAZer A lImPe-
ZA eSPIrITUAl?

• Para fazer uma limpeza 
espiritual é preciso passar 
por uma consulta para verifi-
car a intensidade da limpeza.

• A limpeza espiritual pode 
ser diferente para cada pes-
soa por isso é necessário pas-
sar por uma consulta.

• Na consulta vamos aju-
dar também dizendo qual ti-
po de mudança pode ser fei-
ta no seu dia dia para que a 
limpeza espiritual dure por 
muito tempo.

PArA QUe SerVe A 
lImPeZA eSPIrITUAl?

• A limpeza espiritual ser-
ve para afastar energias ne-
gativas causadas por olho 
gordo (inveja), pensamentos 
negativos e energias ruins 
que atraímos no dia dia.

• Ela pode abrir seus cami-
nhos eliminando as energias 
ruins que podem estar na 
sua vida, na sua casa ou no 
seu trabalho.

em QUANTO TemPO Se 
VÊ O reSUlTADO?

Em torno de 21 dias o resul-
tado é bem satisfatório, mas a 
limpeza tem efeito imediato 
sobre quem a recebe. Todos 
sentem após o ritual a sensa-
ção de leveza e de felicidade, 
porque nada de mal estará 
mais ao lado impedindo de 
fazer o que deseja.

COmO eU SeI QUe Pre-
CISO De UmA lImPeZA eS-
PIrITUAl?

Através de sintomas espe-
cíficos como: dor de cabeça 
constante e sem razão apa-
rente; ou dor ou um peso nas 
costas; sensação constante 
de cansaço; desânimo com 
a vida; sem força de vontade 
para fazer nada; visão pessi-
mista, acha que nada mais 
vale a pena; nada que plane-
ja na vida, dar certo; enfim 
se perceber que tem algo 
de estranho acontecendo a 
você ou a alguma pessoa de 
sua casa, pode ser um sinal 
de necessidade de limpeza 
espiritual.

Tem PrAZO PArA O 
eFeITO TermINAr?

Assim como uma casa 
é limpa, aspirada, lavada, 
com um tempo a poeira re-
torna, a sujeira aparece e a 
mesma coisa acontece com 
as pessoas.

Mas diferente da casa, 
nós, seres humanos, temos 
como nos proteger destas 
influências, fechando os 
pontos de entrada destas 
energias.

Então, para fechar qual-
quer ponto de entrada de 
larvas e encostos, basta sen-
tir-se bem, alegre, não per-
mitir que os maus pensa-
mentos retornem.  limpeza 
espiritual é recomendada 
se você se sentir carregado 
sem vontade de fazer na-
da, se você sente que as coi-
sas não dão certo para você 
então talvez seja a hora de 
buscar ajuda espiritual.

Nosso corpo assim como 
tudo na vida precisa de cui-
dados, as energias positivas e 
negativas estão por toda par-
te e só depende de você esco-
lher qual tipo de energia vo-
cê quer para a sua vida.

Procure ajuda especiali-
zada.Sigilo Total.  limpeza 
espiritual é recomendada 
se você se sentir carregado 
sem vontade de fazer na-
da, se você sente que as coi-
sas não dão certo para você 
então talvez seja a hora de 
buscar ajuda espiritual.

Nosso corpo assim como 
tudo na vida precisa de cui-
dados, as energias positivas 
e negativas estão por toda 
parte e só depende de você 
escolher qual tipo de energia 
você quer para a sua vida.

Limpeza espiritual é re-
comendada se você se sen-
tir carregado sem vontade 
de fazer nada, se você sente 
que as coisas não dão certo 
para você então talvez seja 
a hora de buscar ajuda espi-
ritual.

Nosso corpo assim como 
tudo na vida precisa de cui-
dados, as energias positivas 
e negativas estão por toda 
parte e só depende de você 
escolher qual tipo de ener-
gia você quer para a sua vi-
da.

Trabalhos Espirituais para Abertura 
de Caminhos e Limpeza espiritual

MARGARIDA FERREIRA
 Terapeuta e médium



Dirigido a públicos diferenciados

município promove 
Plano local de leitura
Orlando Cardoso

O Município de Pombal deli-
berou aceitar integrar a primeira 
fase de lançamento do Plano Na-
cional de Leitura (PNL 2027), con-
siderando tratar-se de “um reco-
nhecimento do trabalho desen-
volvido nos últimos anos na pro-
moção da leitura” no concelho, 
refere a vereadora da Cultura, 
Ana Gonçalves. 

A decisão surge por convite do 
Plano Nacional de Leitura, depois 
de reconhecer que o Município 

de Pombal “reúne as condições 
para o desenvolvimento de um 
Plano Local de Leitura”. Uma ini-
ciativa que se junta a outras “dinâ-
micas culturais e educativas” que 
a autarquia tem vindo a desenvol-
ver ao longo dos últimos anos, no-
meadamente no âmbito da Rede 
de Bibliotecas Escolares de Pom-
bal, como é o caso do Concurso 
Nacional de Leitura e o SOBE – 
Saúde Oral nas Bibliotecas Esco-
lares, entre outras parcerias no 
contexto da Rede de Bibliotecas 
Escolares. 

O acordo, agora aprovado, en-
tre o município e o Plano Nacio-
nal de Leitura, visa a implementa-
ção de um Plano Local de Leitura, 
“que espelhe a centralidade desta 
competência de literacia na políti-
ca municipal e assegure a partici-
pação do município numa políti-
ca integrada de promoção da lei-
tura”. Aquele Plano Local será di-
rigido a “públicos diferenciados” 
como infantis, juvenis e adultos, 
tendo por base as linhas estraté-
gias do Plano Nacional de Leitu-
ra 2027.

Para tal, a autarquia compro-
mete-se a colocar os seus recursos 
“ao serviço dos agentes e actores 
locais, promovendo candidaturas, 
projectos, concursos, prémios, ac-
ções de formação, conferências e 
outros eventos” e “iniciativas com 
impacto nos níveis e práticas de 
leitura dos munícipes, em estreita 
colaboração com todas as entida-
des parceiras envolvidas no Plano 
Local de Leitura”. Compromete-
se, ainda, a “envolver as famílias 
e reforçar parcerias com institui-
ções educativas, formativas e so-

cial no âmbito do Plano Local de 
Leitura, designadamente biblio-
tecas, museus, creches, jardins-
de-infância, escolas, universida-
des, centros culturais, centros de 
formação profissional, IPSS, asso-
ciações desportivas, recreativas 
e culturais, associações de pais e 
de alunos e outros organismos ou 
espaços menos convencionais”, 
bem como “mobilizar apoios fi-
nanceiros próprios e/ou de mece-
nas e patrocinadores, de modo a 
garantir a execução do Plano Lo-
cal de Leitura”.  
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