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Centro 
Clínico Bionapal

Consultas: 
neurologia | Clinica Geral
Enfermagem ao domicílio
acupuntura MtC
osteopatia | nutrição
Psicologia | Homeopatia
Rua Filarmónica Pombalense, n.º 40

Cont: 236 096 053
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Sofia Falcão representa o concelho neste projecto intermunicípios 

“O Enredo” traz fusão de 
artes ao Castelo de Pombal  

É um espectáculo de 
dança, teatro, música e ar-
tes circenses aquele que 
vai estar em cena no pró-
ximo sábado, 11 de Agosto, 
no castelo de Pombal. Inte-
grado no programa “Coim-
bra Região de Cultura”, “O 
Enredo” é um projecto cul-
tural promovido pela Co-
munidade Intermunicipal 
Região de Coimbra e ope-
racionalizado pela Rede 
de Castelos e Muralhas do 
Mondego.

O elenco “O Enredo” é 
composto por uma série 
de 10 mini docs intitula-
dos “Eu e o meu Castelo”, 
com o objectivo de, em ca-
da um deles, ser dada a co-
nhecer a história de cada 
um dos castelos dos muni-
cípios que integram a Re-
de de Castelos e Muralhas 
do Mondego: Ansião. Coim-
bra, Condeixa-a-Nova, Fi-
gueira da Foz, Lousã, Mi-
randa do Corvo, Montemor
-o-Velho, Penela, Pombal e 
Soure.

A entrada, limitada a 500 
participantes, é livre mas 
sujeita a marcação, me-
diante levantamento de bi-
lhete no Museu de Arte Po-
pular Portuguesa ou Caste-
lo de Pombal, até às 18h00 
do dia 11. Estão disponíveis 

Hoje na Praça Marquês de Pombal

“Les Voix du 7Lunes” encerra 
Festival Sete Sóis Sete Luas

A edição deste ano do 
Festival Sete Sóis Sete 
Luas, uma rede cultural 
que junta 30 cidades de 
dez países do mediterrâ-
neo e do mundo lusófono, 
da qual Pombal, encerra 
hoje com um espectáculo 
musical na Praça Marquês 
de Pombal. 

A partir das 21h30, com 
entrada livre, a animação 
estará a cargo do grupo 
“Les Voix du 7Lunes”, uma 
produção original do festi-
val, resultante do trabalho 
conjunto de cinco músi-
cos provenientes das várias 
margens do Mare Nostrum 
e dos mundos lusófonos e 
francófonos: o oud e o vio-
lino de El Wafir, do norte 
de África (fundador do his-
tórico grupo Rádio Tarifa); 
a voz de Éden Holan, de Is-
rael; as percussões, a voz e 
a guitarra de Kafmaron. da 
ilha da Reunião; as tammor-
re (percussões da região de 
Nápoles) e a voz de Valenti-

Dia 14, às 19h00

Caminhada solidária 
na Charneca 

O Centro Sócio-Cultural 
Recreativo e Folclórico da 
Charneca promove no dia 
14 de Agosto, terça-feira, 
uma caminhada solidária, 
integrada no programa dos 
festejos anuais da localida-
de da freguesia de Pombal. 
O trajecto tem uma exten-
são de 5km e o valor da ins-
crição (cinco euros) rever-
te a favor da colectividade. 

Dá direito a um kit (limita-
do ao stock), podendo ser 
levantado no próprio dia 
e nos locais aderentes. Os 
participantes deverão con-
centrar-se junto à igreja, às 
19h00.

As inscrições podem ser 
feitas através do site da as-
sociação, do telefone 911 
187 229 ou do email cscrf-
charneca@gmail.com.

na Ferraiuolo, do Sul da Itá-
lia; e a voz e o contrabaixo 
de Sofia Neide, de Portugal. 

“Todas estas culturas 
musicais e instrumentais 
diferentes encontram-
se, partilham tradições e 

criam temas musicais iné-
ditos que testemunham 
a possibilidade de com-
preensão e colaboração, 
transmitindo as vibrações 
emocionantes dos paí-
ses da rede do Festival Se-

te Sóis Sete Luas”, refere a 
organização, destacando a 
“programação muito diver-
sificada e sempre de qua-
lidade e nível internacio-
nal”, que teve início no dia 
23 de Junho. 

 ●Elementos do grupo que vão actuar a partir das 21.30h

os seguintes contactos pa-
ra a bilheteira: 236 210 555 
| 236 210 556

Com direcção artística de 
André Varandas, o espectá-

culo é fruto da criação dum 
colectivo artístico perfor-
mativo no qual estão repre-
sentados 10 artistas, corres-
pondentes a cada um da-

queles municípios. No caso 
de Pombal, a bailarina So-
fia Falcão (responsável pe-
la Academia de Dança Dan 
Spirit) foi a escolhida para 
ser a protagonista desta fu-
são de artes.

A trama de “O Enredo” 
desenrola-se contemplan-
do o Mondego enquanto 
testemunha do que mais 
relevante aconteceu nes-
se território no final da 
Cultura Moçárabe.Gira em 
torno da figura de Sesnan-
do Davides, governador de 
Coimbra e figura marcan-
te na preservação da paz e 
coexistência de vários po-
vos e crenças nas margens 
do Mondego.

Apesar de não perseguir 
uma estética historicis-
ta, o projecto foi construí-
do com base em alicerces 
científicos, pretendendo 
contar uma estória da His-
tória.

 “O Enredo” é, pois, um 
ponto de vista. E o que é 
um ponto de vista se não e 
apenas a vista que se tem a 
partir de um determinado 
ponto?...

Até Setembro, vai estar 
em digressão pelos muni-
cípios que integram a Rede 
de Castelos e Muralhas do 
Mondego.

 ●A pombalense Sofia Falcão integra o grupo de 10 artistas

Este fim-de-semana

Sunset e vólei de praia 
no Vale da Sobreira  

O parque do Vale da So-
breira (Mata Mourisca) é pal-
co de um WHITE SUNSET 
no próximo domingo, 12 de 
Agosto. A festa abre portas 
às 15h00 mas os acordes 
musicais começam a soar 
a partir das 17h00, com as 
actuações de Vando Barros 

(guitarra&voz), Cristiana 
Costa (voz), Edy da Silva (ba-
teria percussão), DJ André 
Cerqueira, DJ Phill e DJ Gabi. 

Também no Vale da So-
breira, mas numa versão 
desportiva, há torneio de vó-
lei de praia, no sábado e do-
mingo

A favor dos bombeiros

Trail do Picoto 
em S. Simão   

A comissão organizado-
ra das Festas de S. Simão 
de Litém promove no dia 
18 deste mês a segunda edi-
ção do Trail do Picoto. Os 
participantes poderão op-
tar entre a caminhada, com 
8,5 km (seis euros), ou o 

trail, com uma extensão de 
17km (10 euros). Da verba 
paga, um euro reverte a fa-
vor dos Bombeiros Volun-
tários de Pombal e dá ain-
da direito a t-shirt, almoço 
e seguro de acidentes pes-
soais.

ALBERGARIA DOS DOZE

Universo

TERÇA 14

14 e 15 AGOSTO’18

19:00 h - ABERTURA DOS FESTEJOS
20:30 h - MISSA VESPERTINA E PROCISSÃO DE VELAS

22:00 h - ATUAÇÃO DO DUO ACORDEÕES EM SINTONIA

23:00 h - BAILE COM BANDA UNIVERSO 

QUARTA 15
10:00 h - ABERTURA DO ARRAIAL COM MÚSICA AMBIENTE

10:30 h - RECOLHA DE ANDORES PELA FILARMÓNICA DA BIDOEIRA
12:00 h - ABERTURA DO RESTAURANTE
15:30 h - MISSA SOLENE E PROCISSÃO
17:00 h - ABERTURA DA QUERMESSE E VENDA DE BOLOS
17:30 h - CONCERTO DA BANDA FILARMÓNICA DA BIDOEIRA
18:30 h - CERIMÓNIA DE DESPEDIDA DA BANDA FILARMÓNICA COM PRESENÇA DA COMISSÃO DE FESTAS
19:00 h - RECOMEÇO DO SERVIÇO DE RESTAURANTE
21:00 h - ATUAÇÃO DA MARCHA POPULAR DE ALBERGARIA DOS DOZE
21:30 h - ATUAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO « » DA MATA MOURISCAAS CAMPONESAS

22:30 h - ESPETÁCULO COM A DUPLA FAMOSA LUCAS & MATHEUS
23:45 h - SORTEIO DAS RIFAS E GRANDIOSO ESPETÁCULO DE FOGO DE ARTIFÍCIO

24:40h - BAILE COM O GRUPO MUSICAL  KLASS

FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 

UNIVERSO ACORDEÕES 
EM SINTONIA

União das Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém
e Albergaria dos Doze

APOIOS:

 

Tm. 965 069 681 (António)
962 955 095 (Helder)

Telef./Fax 236 931 600 (Ofic.)
Largo do Castelo

ALBERGARIA DOS DOZE

COMÉRCIO, ACESSÓRIOS AUTO, LDA.

3100-081 ALBERGARIA DOS DOZETel. 236 931 153 - 

917 311 592

   anielD
  uarteD

Execução de todos os serviços de carpintaria

Tm 965 684 498 - Rua da Igreja, nº 372 - 1º Dtº
3100-081 Albergaria dos Doze

Funerária, Flores e Artesanato, Lda.

TM. 969 021 607 (Amilcar) - 917 014 631 (Rui) - 236 931 285 (Florista) 
Sede: 3100-081 ALBERGARIA DOS DOZE - Tel. 236 931 245 - Fax 236 931 242

Filial: 2435-284 FREIXIANDA - Tel. 249 551 304 - OURÉM

Email: geral@funeflor.pt | www.funeflor.pt

Funerais em todo o país e Estrangeiro. Trata de
toda a documentação necessária ao serviço fúnebre.

Fábrica de campas, lápides e acessórios.

TM. 969 021 607 (Amilcar) - 917 014 631 (Rui) - 236 931 285 (Florista) 
Sede: 3100-081 ALBERGARIA DOS DOZE - Tel. 236 931 245 - Fax 236 931 242

Filial: 2435-284 FREIXIANDA - Tel. 249 551 304 - OURÉM

SUPER DIAS
Supermercado Superdias, Lda

Telf. / Fax 236 931 356

Rua do Castelo Nº4

3100-081 Albergaria dos Doze

Instalação de:
AQUECIMENTO CENTRAL * CANALIZAÇÕES 

* ENERGIAS OLAR * REDES DE GÁS * 
REGA AUTOMATIZADA\

Tel. 236 931 860 - Tel. / Fax 236 244 647
Tlm. 966 304 595

Rua de Pombal, nº32 - ALB. DOZE

Rua Principal - Vidoeira
3100-097 Albergaria dos Doze
Tel. 236 931 176 - Fax 236 931 035
e-mail:geral@icercal.pt - www.icercal.pt

Vale do Amieiro 

3100-081 ALBERGARIA DOS DOZE PORTUGAL

Tel. +351 236 932 197 - Fax +351 236 932 197

www.whiteminerals.pt

Ó

Praça�da�Igreja�Velha�-�ALBERGARIA�DOS�DOZEPraça�da�Igreja�Velha�-�ALBERGARIA�DOS�DOZE

Albergaria dos Doze - Tel. 236 931 149

CIFERROASerralharia Civil

Tel. 236 931 699 - CASTELO
3100-081 ALBERGARIA DOS DOZE

Carla Barreiros

Tel. 236 932 332                                 Email: carlabarreiros77@gmail.com

Tv. do Rigueirinho, Lj. 4               3100-081 ALBERGARIA DOS DOZE 

Largo do Casal Galego, Lt. P1 R/C Dir.
Apartado 1001, 3100-522 Pombal

Tel. 236 210 600 - Fax 236 210 609
E-mail: info@comsoftweb.pt - www.comsoftweb.pt

Tel. 236 931 114 | Tm. 913 453 864
Praça Igreja Velha nº 39

3100-081 Albergaria dos Doze
Grande e completo sortido em objectos de ouro 

e prata de lei
Compra e troca, Encarrega-se de todos os consertos

Ourivesaria Pessoa

Em cada 
cliente

um amigo!

Direcção Técnica: Paula M. Soares Capitão

Tel. 236 931 280 - Rua Nova

ALBERGARIA DOS DOZE (junto ao Correio)

 FARMÁCIA
SANTA MARIA

MASIAL
CARTARIA - 3100-082 ALBERGARIA DOS DOZE

Tel. 236 931 207 / 236 932 516/7 - Fax 236 931 694 - e-mail:info@masial.com - www.masial.com

TUBOS EM POLIETILENO ALTA E BAIXA DENSIDADE,
PVC E ESTORES PLÁSTICOS

FÁBRICA DE PLÁSTICOS, LDA.

Representações de Estores, Lda.

Tel. 21 915 65 20 - Fax 21 915 65 21
R. Principal, Lt. 2 - Cabra Figa- Albarraque - RIO DE MOURO

email: suporte@represtor.com - www.represtor.com

Fábrica de Fogões de Sala, Serração

de Mármores e Pedras

(Fábrica junto a cemitério de Albergaria dos Doze)

Tel./Fax 236 932 289 - Tel. 236 939 802
TM. 966 010 409

Ladeira - ALBERGARIA DOS DOZE

LAREIRAS
P O M B O

ESTORCENTRO
Armazenista de Estores

Acessórios e Mosqueteiros com
Fabrico Próprio

Rua da Vidoeira 3100 - 097 ALBERGARIA DOS DOZE 
Tel. 236 932 415

Tel. 249 570 010 - Fax 249 570 019
Rua da Salgueirinha, nº 5 - A

PEDERNEIRA
2435-689 URQUEIRA - Ourém

Centro Comercial 12.12 - 1º - Loja 6 | 3100-081  Albergaria dos Doze

Tel. 236 931 153 | catyfoto.12@gmail.com

Tm. 966 826 657

Espite - 236 930 950
Largo João Costa da Fonseca
Edifício Varandas da Sicó - Loja nº6
3100-682 Santiago de Litém

T   +351 236 930 518
M  +351 968 651 375

A comissão não se responsabiliza por 
qualquer acidente que ocorra 

no recinto da festa. 

LUCAS E MATHEUS

KLASS

MARCHA DE ALBERGARIA

AS CAMPONESAS



*Campanha válida para todos os artigos à venda, não acumulável com outras campanhas em vigor e artigos não passíveis de venda  
abaixo do preço de custo, devidamente identificados na loja. 

DE 02 A 19 AGOSTO*

29€
99

BLOCO DE PORTA LISA
Dimensão: 73x204 cm  
Aro em pinho bruto 
Pré-pintada | Abertura direita  
ou esquerda | Fechadura 
Também disponível:  
83x204 cm: 34,99€ 
Unidade | Itm: 61676913/4/5/6

2€
69

CIMENTO
25 Kg - 0,1076€/Kg 
Preço unitário na compra  
de 1 palete de  
72 unidades - 193,68€ 
Preço de venda à unidade  
sob consulta na loja 
Tara não incluída 
Itm: 61676863

175€

BETONEIRA B135
Capacidade do balde: 125 l 
Capacidade de mistura: 100 l 
Cremalheira e carreto  
em ferro fundido 
Boca reforçada 
Pedal para travão 
Itm: 61676907

69€
90

BERBEQUIM GSB 13 RE  

 
Potência: 600 W | Nº de rotações em vazio: 2800 rpm  
Nº de impactos: 44800 ipm | Bucha metálica aperto 
rápido: Ø 13 mm | Itm: 61679757

159€

TERMOACUMULADOR
Capacidade: 100 l 
Potência: 1500W 
Instalação vertical 
Dimensão: 956xØ450 mm 
Indicador de temperatura led 
Itm: 61671724

VOCÊ TEM AS IDEIAS,
NÓS TEMOS OS PREÇOS.

89€
90

JANELA DUPLA DE CORRER
Alumínio | Dimensão: 100x100 cm 
Vidro duplo | Cor: branco 
Itm: 61676926

Festa

POMBAL

Festa
Grande

DESCONTO
20%

(1)

EM TODOS OS ARTIGOS
MOBILIÁRIO DE AR LIVRE

PISCINAS TUBULARES  
E INSUFLÁVEIS

02 A 19 DE AGOSTO

(1)O Bricomarché de Pombal oferece de 02 a 19 de agosto de 2018, 20% de desconto direto em todo o mobiliário  
de ar livre, piscinas insufláveis e tubulares, excepto em artigos desta campanha e outras campanhas  
promocionais em vigor, bem como artigos não passíveis de venda abaixo do preço de custo, devidamente 
identificados na loja. 

Anuncio_Pombal_252x356_16B18_v3.indd   1 17/07/2018   17:39

 pub:
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Reunião de Câmara

“Lapso dos serviços” 
deixou Partido 
Socialista de fora

Um “lapso dos serviços” 
de apoio aos órgãos au-
tárquicos fez com que a 
última reunião da Câmara 
Municipal de Pombal, no 
passado dia 1 de Agosto, 
não contasse com nenhum 
vereador do Partido Socia-
lista (PS).

O caso foi detectado no 
início dos trabalhos, presi-
didos pelo vice-presiden-
te Pedro Murtinho, dada 
a ausência, por motivo de 
férias, do presidente da 
autarquia, Diogo Mateus. 
Após um período de espe-
ra pela chegada do eleito 
pelo PS, os serviços acaba-
ram por detectar o “lapso”. 

É que o (único) vereador 
socialista eleito, Jorge Cla-
ro, tinha solicitado a sus-
pensão do seu mandato 
até ao dia 2, devendo ter 
sido convocada a segunda 
da lista candidatada nas 

últimas eleições, Odete Al-
ves, o que não aconteceu. 
Os serviços ainda tenta-
ram contactar com a so-
cialista, também presiden-
te da Concelhia, mas sem 
sucesso. 

Pedro Murtinho acabou 
por assumir o “lapso dos 
serviços”, propondo a jus-
tificação da falta do verea-
dor socialista, afirmando 
que “no final da reunião 
pedirei desculpas e justifi-
carei o justificável”. 

Recorde-se que na reu-
nião anterior, também 
devido à ausência de Jor-
ge Claro, esteve presente 
Manuel Jordão Gonçalves, 
quarto elemento da lista. É 
que Odete Alves e Marlene 
Matias justificaram a sua 
impossibilidade de com-
parecer na reunião, por se 
encontrarem ausentes do 
concelho.  

Vereador volta a alertar para plantações de eucaliptos

Michael António acusa 
maioria de não saber lidar 
com a democracia
Orlando Cardoso

O vereador Michael da 
Mota António, eleito pelo 
movimento independen-
te Narciso Mota Pombal 
Humano (NMPH), acusa a 
maioria social-democrata 
de não saber “lidar com a 
democracia” e de “conviver 
muito mal com a crítica”. 

Na última reunião do 
executivo, Michael Antó-
nio voltou, à semelhan-
ça de reuniões anteriores, 
alertar para as “verificáveis 
e recentes” plantações de 
eucaliptos, no perímetro 
urbano da cidade, poden-
do configurar-se uma viola-
ção do Plano Director Mu-
nicipal (PDM). O vereador 
considera que “tratando-se 
do mais importante docu-
mento estratégico do con-
celho, deve merecer uma 
atenção permanente por 
parte dos agentes políticos 
do concelho” e, em espe-
cial, “do executivo camará-
rio a quem se exige que fa-
ça cumprir a lei, nomeada-
mente o PDM”. 

Referindo que sendo o 
Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas 
(ICNF) a entidade que auto-
riza tais plantações”, o ve-
reador independente tem 
vindo a questionar o presi-
dente da Câmara, “sobre as 
posições tomadas e/ou a to-
mar junto desta entidade, 
sem que até ao momento 
tenha obtido uma respos-
ta clara”. 

Na ocasião, o vice-presi-
dente da autarquia, Pedro 
Murtinho, informou que os 
serviços de fiscalização es-
tão a “juntar vários proces-
sos” relativos às plantações 
de eucaliptos autorizadas 
pelo ICNF, para depois se-
rem encaminhados para o 
gabinete jurídico, “para di-
ligenciar quais os melho-
res procedimentos a se-
guir, eventualmente judi-
ciais”. 

Michael da Mota Antó-
nio estranha “esta atitude 
tardia” e “ainda não total-
mente definida”, depois 
dos sucessivos alertas fei-
tos, sobretudo o quando o 

executivo “foi célere e de-
cidido a encaminhar de-
núncia contra um muníci-
pe que terá alertado para 
o mau estado de conserva-
ção de uma estrada e ale-
gadamente colocado ra-
mos de eucalipto nos bura-
cos dessa estrada”. 

O vereador acusou, ain-
da, o executivo de não cum-
prir o estatuto da oposição, 
ao não entregar aos eleitos 
pelo NMPH documentos 
que “tem recorrentemen-
te solicitado e pelos quais 
aguardam há vários meses”. 
O que levou o opositor a 
afirmar que iria diligenciar 
junto das entidades compe-
tentes. 

“Parecendo haver por 
parte da maioria alguma 
dificuldade em lidar com 
a democracia e as suas 
elementares regras bem 
como com uma oposição 
credível e legítima, para 
os vereadores eleitos pelo 
NMPH, não basta apregoar 
a transparência se tal não 
for acompanhado de ac-
ções práticas e especificas 

por parte do executivo li-
derado por Diogo Mateus”, 
afirmam os independen-
tes num comunicado, en-
tretanto emitido. 

No documento, o NMPH 
defende, “como sempre”, 
uma Câmara Municipal de 
Pombal, “onde impere a 
equidade, o bom-senso, a 
transparência, a defesa do 
interesse colectivo e da le-
galidade”, recusando uma 
autarquia “fraca com os for-
tes e forte com os fracos”. 

“Num tempo, até pelos 
acontecimentos que estão 
na memoria de todos, em 
que é fundamental orde-
nar o território e prevenir 
catástrofes futuras, espera-
mos que o executivo tome 
medidas no tempo certo, 
seja claro e não titubeante 
nas suas decisões e acolha 
as propostas e chamadas 
de atenção de uma oposi-
ção que, da nossa parte, se-
rá sempre atenta e constru-
tiva”, garantem os eleitos 
pelo NMPH – Narciso Mota, 
Michael da Mota António e 
Anabela Neves.

CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL A CARGO DO NOTÁRI0 
GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 27/07/2018, exarada a folhas 54, 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 ou-
torgantes: Francelina Mendes Ferreira Simões, NIF 206.919.875 e marido 
Alberto Simões, NIF 206.919.883, casados sob o regime da comunhão geral, 
naturais da freguesia de Abiul, concelho de Pombal, com residência habitual 
no número 4, Rue Pascal, 63200 Riom, França, e acidental na Rua do Vale 
Cervo, lugar de Azenha, Abiul, Pombal; Declararam que com exclusão de ou-
trem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes prédios: Um: Prédio 
rústico, terra de cultura com árvores de fruto, com a área de 134 m2, sito em 
Rua do Vale Cervo - Azenha, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, a con-
frontar do norte com Manuel Gonçalves, do sul com Rua do Vale Cervo, nas-
cente com Alípio Mendes Ferreira e do poente com Maria Auzenda Mendes 
Ferreira, inscrito na matriz sob o artigo 25099; e, Dois: Prédio rústico, terra 
de cultura de milho com árvores de fruto, com a área de 806 m2, sito em Rua 
do Vale Cervo - Azenha, dita freguesia de Abiul, a confrontar do norte com 
Rua do Vale Cervo, do sul com Carlos da Conceição Barros, do nascente com 
Alípio Mendes Ferreira e do poente com Maria Auzenda Mendes Ferreira, 
inscrito na matriz sob o artigo 25100; Ambos não descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Pombal; Que, os prédios vieram à posse deles justifi-
cantes, por doação meramente verbal, feita no ano de 1965, pelos pais da 
justificante José Ferreira e mulher Emília Mendes, residentes que foram em 
Azenha, Abiul, Pombal;  Que, após a referida doação, de facto, passaram a 
possuir os aludidos prédios em nome próprio, limpando-os, cultivando-os e 
plantando árvores, posse que sempre foi exercida por eles de forma a consi-
derarem tais prédios como seus, sem interrupção, intromissão ou oposição 
de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do lugar e de outros circun-
vizinhos, sempre na convicção de exercerem um direito próprio sobre coisa 
própria; Que, esta posse assim exercida ao longo de mais de 52 anos se deve 
reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor título, eles 
justificantes adquiriram os mencionados prédios para seu património, por 
usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios extra-
judiciais normais. Está conforme.
Pombal, 27 de Julho de 2018
A Colaboradora Autorizada,
Sílvia Lopes Ferreira, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 441/01
  Pombal Jornal, n.º 137, 09 Agosto de 2018

Luís Marques na equipa de Sousa Cintra

Abiulense integra 
Comissão de Gestão do Sporting

Luís Marques, natural da 
freguesia de Abiul (Pombal), 
integra a Comissão de Ges-
tão do Sporting Clube de Por-
tugal, equipa escolhida pe-
lo presidente da Mesa da As-
sembleia Geral, Jaime Marta 
Soares, e liderada por Sousa 
Cintra, para gerir o clube até 
às eleições de 8 de Setembro, 
depois da destituição do ante-
rior Conselho Directivo, lide-
rado por Bruno de Carvalho. 

Luís Marques, com residên-
cia na pequena aldeia do Re-
bolo, na freguesia de Abiul, 

foi administrador e direc-
tor-geral da SIC, tendo ainda 
exercido as funções de direc-
tor de operações (COO Edito-
rial) do grupo Impresa. 

Antes, a abiulense foi, en-
tre outros cargos, adminis-
trador da Rádio e Televisão 
de Portugal (SGPS), e cronis-
ta do jornal Expresso.

Em Março do ano passa-
do, Luís Marques foi uma 
dos oradores convidados da 
Convenção Autárquica do 
PSD Pombal, realizada na 
freguesia de Carnide. 
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No próximo dia 18 à noi-
te, sábado, os fãs da mú-
sica dos anos 70, 80 e 90 
juntam-se num evento que 
tem como palco o parque 
de merendas do Cotrofe, 
na freguesia de Pombal.

A organização é de Car-
los Leitão, proprietário do 
Café Central, em Casal Fer-
não João, e a quem foi en-
tregue, este ano, a explo-
ração do bar daquele par-
que. Nesta missão, Carlos 
Leitão conta com o apoio 
da Junta de Freguesia de 
Pombal, entidade gestora 
daquele espaço. Para além 
de muita música, animada 
pelo DJ Scissors, e do ser-
viço de bar, na festa, com 
entrada livre, não vão fal-
tar barracas de pipocas e 
farturas. Tudo isto a partir 
das 23h00.

Em ano de estreia, Car-
los Leitão revela boas ex-
pectativas e espera que se 
lancem as bases para que 
esta seja a primeira de 
muitas edições do evento.

Evento realiza-se a 18 e 19 e vai dar a provar a iguaria aos visitantes

Vila Cã celebra gastronomia 
local com Tortulho
Ana Laura Duarte

Seguindo as tradições e 
costumes, no próximo dia 
19 de Agosto volta a ser ce-
lebrado o dia de S. Barto-
lomeu, Padroeiro de Vila 
Cã, de forma a aproveitar a 
ocasião, “e aludindo às raí-
zes religiosas das Confra-
rias, a direcção do Centro 
Cultural e Recreativo de Vi-
la Cã lançou o convite à Co-
missão da Igreja e este ano 
iremos em conjunto feste-
jar o Primeiro Capítulo da 
Confraria do Tortulho de 
Vila Cã e o dia do Padroei-
ro S. Bartolomeu”, revela 
Liliana Silva, presidente da 
colectividade.

A criação da Confraria 
do Tortulho de Vila Cã “foi 
aprovada a 29 de Novem-
bro de 2015, em assembleia 
geral de sócios do Centro 
Cultural e Recreativo de Vi-
la Cã (CCR) e constitui um 
departamento desta as-
sociação”, esta era já uma 
“ideia antiga e que se co-
meçou finalmente a esbo-
çar em finais de 2014”, afir-

ma a responsável.
Com a criação da Confra-

ria do Tortulho de Vila Cã, 
a colectividade tem como 
“objecto a preservação e 
divulgação do “Tortulho de 
Vila”, como produto secu-
lar da gastronomia local”, 
produzido artesanalmente 
a partir de “carnes de ovi-
nos, cuja origem se associa 
à realização das bodas mas 
que se vem perpetuando 
em convívios familiares, 
associativos e em eventos 
gastronómicos”.

No âmbito das suas acti-
vidades, “caberá à Confra-
ria a faculdade de preser-
var a autenticidade da co-
zinha local, através da sua 
divulgação e da elaboração 
de carta gastronómica”, ex-
plica Liliana Silva, “alicer-
çada na tradição, a Confra-
ria procura contribuir para 
que a confecção artesanal 
do Tortulho de Vila Cã se 
perpetue, consolidando o 
saber-fazer deste elemento 
gastronómico de elevado 
valor etnográfico”. A Con-
fraria tem ainda por ob-
jecto a valorização do Tor-
tulho de Vila Cã, enquanto 
produto endógeno gerador 
de valia económica. 

Os trajes da Confraria 
evidenciam “as cores verde 
e vermelha, em alusão ao 
sangue do carneiro e à hor-

telã farta dos tortulhos”, 
presentes no logótipo e 
coincidentes com as cores 
do brasão da freguesia. Afi-
nal, é tudo pensado com o 
máximo detalhe, e não des-
curando os pormenores.  

O Capítulo constitui o 
evento de “celebração má-
xima da actividade da Con-
fraria”, realizando-se nor-
malmente uma vez por 
ano, assim “o nosso I Capí-
tulo irá realizar-se no Sa-
lão do Centro Cultural e 
Recreativo de Vila Cã e te-
rá como Madrinha a Con-
fraria do Bodo de Pombal e 
como Padroeiro S. Bartolo-
meu, o Padroeiro da nossa 
terra, Vila Cã”. 

As comemorações te-
rão início a 18 de Agosto, 
no Bar da Associação, on-
de será possível a degusta-
ção da gastronomia local 
durante todo o dia. No dia 
19, às 15h, terá início a ce-
rimónia capitular na sede 
da associação, “com a en-
tronização dos Confrades, 
seguida de missa na Igreja 
Matriz e procissão em Hon-
ra de S. Bartolomeu, bên-
ção da Confraria e desfile 
pelas principais ruas de Vi-
la Cã”. Os festejos incluem 
momentos culturais, com 
enfoque na música tradi-
cional local.

Para levar o projecto a 

Animação com DJ, dia 18, à noite

Festas dos anos 80 
no parque do Cotrofe

CONDIçõES 
DE EXCELêNCIA
Localizado a escassos qui-

lómetros da cidade de Pom-
bal, o parque é o refúgio ideal 
para dias estivais, seja para 
piqueniques com amigos ou 
família, graças à sombra pro-
porcionada pelas árvores e às 
dezenas de mesas e bancos 
em madeira. Gerido pela Jun-
ta de Freguesia de Pombal, 
dispõe ainda de dois parques 
de estacionamento e inúme-
ros lugares avulso, um campo 
de jogos (futebol), um parque 
infantil e de manutenção fí-
sica, com vários equipamen-
tos, churrasqueiras, fornos e 
serviço de copa e dois edifí-
cios, em zonas distintas, com 

instalações sanitárias.
Contudo, devido à eleva-

da procura quando chega o 
bom tempo, e para melhor 
organização do espaço, a uti-
lização de mesas está sujeita a 
reserva, a qual deverá ser fei-
ta preferencialmente no pró-
prio dia. No entanto, no caso 
de se tratar de grupos institu-
cionais, ou grupos formais e 
informais, a marcação pode-
rá ser feita com antecedência 
(no máximo cinco dias). Os 
pedidos devem ser dirigidos 
à junta, através do email ge-
ral@freguesiapombal.pt. Pa-
ra os grupos que pretendam 
serviço de bar, deve ser con-
tactado o seu responsável, 
Carlos Leitão (917 597 483).

bom porto, a Confraria do 
Tortulho de Vila Cã, apos-
tou na prata da casa, e cha-
mou as “gentes de Vila Cã, 
que melhor do que nin-
guém conhecem e defen-
dem o que é nosso, genuí-
no”, para não deixar mor-
rer a tradição, e que “com 
muita honra aceitaram o 
desafio de coordenar os 
destinos daquela que é a 
segunda confraria do nos-
so concelho”. Após a reali-
zação do I Capítulo, preten-
de-se estabelecer intercâm-
bios com Confederações e 
Confrarias Gastronómicas 
nacionais e estrangeiras.

Dia 14, às 22h00

Corrida de touros 
nocturna em Abiul

Depois das corridas de 
touros no fim-de-semana 
passado, por ocasião das 
Festas do Bodo, a Feira 
Taurina de Abiul prosse-
gue no dia 14 à noite, vés-
pera de feriado, com a tra-
dicional corrida nocturna. 

Na arena abiulense vão 

actuar, a partir das 22h00, 
os cavaleiros Luis Rouxi-
nol, Rui Fernandes e João 
Ribeiro Telles. Serão lida-
dos touros da divisa Ribei-
ro Telles, com as pegas a 
cargo dos Forcados Ama-
dores de Alcochete e Apo-
sento da Chamusca.
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Contributo para a ‘qualidade de vida da comunidade’

Pombal implementa projecto-piloto 
para uso partilhado de bicicletas
Orlando Cardoso

Acreditando na impor-
tância da “promoção de 
ciclovias e percursos ciclá-
veis urbanos” para a “qua-
lidade de vida da comuni-
dade”, a Câmara Municipal 
de Pombal vai implemen-
tar uma rede de bicicletas 
de uso partilhado. A inicia-
tiva será desenvolvida “em 
meio urbano, para trans-
porte não poluente de pes-
soas, em trabalho ou em 
lazer, como alternativa de 
deslocação aos modos de 
transporte instalados”, re-
fere a vereadora Ana Gon-
çalves, que tutela o pelouro 
do Turismo. 

A autarca realça que “a 
bicicleta é um equipamen-
to que contribui para me-
lhorar a mobilidade na ci-
dade, libertando espaço 
público para outras fun-
ções”. 

A implementação de 
uma fase experimental do 
“Sistema de Uso Partilhado 
de Bicicletas – PomBike”, 
constitui-se como “um pro-
jecto motivador e catali-
sador de mais e melhores 
práticas ambientais, impul-
sionando o uso da bicicleta 

e fomentando práticas de 
exercício físico que contri-
buam para uma melhoria 
da mobilidade na cidade”, 
refere Ana Gonçalves, enal-
tecendo que o lançamento 
de um projecto desta natu-
reza durante o Verão, “te-
rá, seguramente, mais aco-
lhimento junto do públi-
co, face às agradáveis con-
dições climatéricas que se 
verificam e que propiciam 
a prática de desporto ao ar 
livre”. 

Por outro lado, conside-
ra que a existência de uma 
fase piloto “permitirá uma 

monitorização mais cuida-
dosa do projecto”, desig-
nadamente quanto “à ava-
liação da necessidade de 
ampliação das estações de 
serviço, recorrendo-se, pa-
ra o efeito, à estatística do 
número de utilizadores du-
rante aquele período”.  

Assim, o projecto se-
rá implementado a títu-
lo gratuito. Contudo, “ten-
do em conta a necessidade 
de acautelar o património 
municipal”, será cobrada 
ao utilizador uma caução 
reembolsável no valor de 
25 euros. 

“Fotografar 
a Velhice” 

A Fundação Dr. José 
Lourenço Júnior, em 
Abiul, está a promover 
a primeira edição do 
concurso “Fotografar 
a Velhice”. O objec-
tivo é “despertar na 
comunidade a sua 
visão sobre a velhice 
de forma positiva, 
revelando a forma 
como cada um a 
reconhece, o que 
ela lhe transmite ou 
mesmo como a cele-
bra”. Para isso, cada 
participante deverá 
“Fotografar a Velhice” 
à sua maneira”, mas 
reforçando a ideia 
de que “o envelheci-
mento é um processo 
dinâmico, diferencial 
e heterogéneo”, sendo 
parte de um “processo 
natural do ser huma-
no” e, nesse sentido, “a 
passagem do tempo 
não deve ser factor 
de discriminação ou 
segregação”.
As participações são 
aceites até às 17h00 
do dia 17 deste mês, 
no Lar Otília Lourenço, 
em Abiul, ou enviadas 
por correio, ainda que 
a fundação não assu-
ma qualquer respon-
sabilidade na eventua-
lidade de ocorrerem 
atrasos.    

Torneio 
de petanca 
em Abiul

A empresa de anima-
ção turística CULNA-
TUR organiza no dia 
27 de Agosto, com 
o apoio da Junta de 
Freguesia de Abiul, 
a terceira edição do 
Torneio de Petanca, 
na praça de touros.
A iniciativa, com 
início às 14h30, é 
limitada a 16 equipas 
e a inscrição tem um 
custo de 20 euros por 
jogador, valor este 
que já inclui o jantar 
e lembranças para to-
dos os jogadores. Os 
prémios monetários 
destinam-se à Liga 
de Ouro, consoante 
o número de inscri-
ções. Os interessados 
podem obter mais 
informações pelo 
email geral@culnatur.
pt ou pelo telefone 
912 823 396. 
De referir ainda que a 
CULNATUR tem novas 
instalações, agora em 
Abiúl, depois de ter 
encerrado o espaço 
que possuía na cida-
de de Pombal. 

De acordo com as res-
pectivas normas de utili-
zação, que estabelecem as 
regras de funcionamen-
to do sistema “PomBike”, 
as respectivas bicicletas – 
convencionais (sem mo-
tor eléctrico) e eléctricas – 
disponibilizadas ao públi-
co, “destinam-se exclusiva-
mente a fins turísticos e de 
mobilidade urbana”. 

Os veículos estarão dis-
poníveis nas estações de 
serviço, composto por um 
“totem” e um número va-
riável de docas (parquea-
mento e carregamento 
eléctrico de baterias das bi-
cicletas), onde o utilizador 
do sistema procede à reco-
lha e entrega das bicicle-
tas, mediante recurso do 
respectivo cartão. Existem, 
ainda, os postos de servi-
ço, o local onde o utiliza-
dor poderá efectuar a ade-
são ao serviço, à renovação 
do registo, ao carregamen-
to do cartão de utilizador, 
bem como registar qual-
quer reclamação/ sugestão 
relativa ao sistema. 

As estações de serviço 
estarão localizadas em di-
versos pontos da cidade, 
como o Largo da Biblio-

Alunos juntaram-se e ofereceram quatro equipamentos para o ginásio

‘Família’ do Crossfit Pombal reúne-se 
para surpreender proprietários
Ana Laura Duarte

Depois de percorrerem 
vários pontos do país a ele-
var o nome da academia 
desportiva “Crossfit Pom-
bal”, os alunos sentiram 
que precisam de mais para 
conseguir atingir patama-
res mais elevados. 

“Quando fomos fazer 
uma prova em Aveiro, vi-
mos uma bicicletas muito 
boas, que gostávamos de 
ter ao nosso dispor, no gi-
násio, mas percebemos, 
também, que o valor des-
tes equipamentos era mui-
to elevado e que a direcção 
da ‘box’ não tinha capaci-
dade para financiar uma 
aquisição destas”, conta 
Lúcia Rodrigues, “foi então 
que o Filipe Carreira teve a 
ideia de fazer uma angaria-
ção de fundos que permi-
tisse a aquisição deste ma-
terial”. 

Na altura o jovem des-
portista utilizou vários 
contactos dentro do meio 
para perceber o preço real 
dos equipamentos e perce-

beu que o valor avultado ia 
requerer a ajuda de todos, 
“com o valor que achassem 
justo, ou que pudessem 
contribuir”, conta a des-
portista. 

“No total, foram cerca de 
100 pessoas, a contribuir” e 

que permitiram surpreen-
der os donos do ginásio 
com quatro novas bicicle-
tas. “O crossfit é muito mais 
que um desporto, ali somos 
uma grande família que se 
ajuda mutuamente”, e no 
fundo foi o que fizeram: 

ajudaram-se mutuamente 
a ajudar a ‘família’, é que 
“quem tem o maior retorna 
desta surpresa somos nós, 
os alunos e desportistas, 
porque vamos ser nós que 
os vamos utilizar no dia-a-
dia de treinos”, conta Lúcia 

Rodrigues.
Daniela Vinhas, co-pro-

prietária do ginásio, admi-
tiu nas redes sociais ainda 
não ter “palavras para des-
crever a noite”, apesar de 
estar ciente do “espirito de 
missão”, que carrega nos 
ombros, “trabalhamos dia-
riamente com estes seres 
humanos maravilhosos, 
que com muito orgulho di-
zemos que são nossos ami-
gos”, e o mais valioso nem 
foi o valor das quatro bici-
cletas que agora equipam o 
espaço, “foi por terem feito 
isto juntos e unidos como 
uma verdadeira família”, e 
remata: “não podíamos ter 
escolhido melhores pes-
soas para nos acompanhar 
neste projecto, realizámos 
um sonho”, e pelo caminho 
“conhecemos as melhores 
pessoas do mundo”. A sur-
presa foi conhecida numa 
noite de grandes emoções, 
durante o tradicional jan-
tar que o a ‘box’ do Cross-
fit Pombal realiza todos os 
anos, por altura das festas 
do Bodo.

teca Municipal, Largo do 
Cardal, Escola Marquês de 
Pombal, Piscinas Munici-
pais/ zona desportiva, fun-
cionando de Abril a Setem-
bro das 08h00 às 22h00, 
e de Outubro a Março, das 
09h00 às 20h00. Já os pos-
tos de serviço localizam-se 
na Biblioteca Municipal, 
no Museu de Arte Popular 
Portuguesa e nas Piscinas 
Municipais. 

A utilização de bicicleta 
convencional ou eléctrica 
é permitida a qualquer uti-
lizador com idade igual ou 
superior a 18 anos, enquan-
to que os menores com ida-
des entre os 14 e os 18 anos, 
apenas poderão utilizar as 
bicicletas convencionais. 

As normas de funciona-
mento estabelecem, ain-
da, que “o tempo máximo 
de utilização da bicicleta é 
de quatro horas seguidas, 
período após o qual deve-
rá ser, impreterivelmente, 
entregue nas estações de 
serviço”. É definido, ain-
da, que o município “não 
se responsabiliza pelos da-
nos que o utilizador possa 
sofrer ou causar a terceiros 
durante a utilização do ser-
viço”. 

 ●Os proprietários mostraram-se emocionados com o gesto
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AJEC festeja 
44 anos

A AJEC Barrocal festeja nos 
dias 18 e 19 o 44º aniversá-
rio. No sábado, o programa 
começa com um jogo de 
futebol Sporting/Benfica, às 
09h00, no campo dos Casei-
rinhos, devendo a inscrição 
ser feita previamente para 
um dos telefones: 914 291 
353 | 917 863 187. Termi-
nada a partida, há almoço 
convívio com os participan-
tes. Para a tarde fica reser-
vado o tiro ao alvo (15h00), 
mas o grande destaque do 
programa vai para o festival 
internacional de folclore, 
com início ás 21h00. Além 
do rancho do Barrocal, 
participam os ranchos de 
Lamaçães (Braga), de Porte-
la das Padeiras (Santarém), 
de S. Tiago (Santiago da 
Guarda/Ansião) e Lezírias 
do Ribatejo (Vincennes/
França). Para domingo 
fica reservada a caminha 
“Por Terras de Barro e Cal”, 
ás 08h30, seguindo-se 
o almoço convívio com 
participantes e convidados. 
A animação musical ficará 
por conta do duo Samuel & 
Filipe, da Redinha. À tarde 
há novamente tiro ao alvo 
(15h00), cujos prémios serão 
entregues às 19h00.    

Corrida 
de rolamentos 
em Vila Cã

A VILAVENTURA organiza 
este domingo, 12 de Agosto, 
a 6ª edição da Corrida de 
Carros de Rolamentos e 
Trikes. Um dia de pura 
adrenalina e que promete 
emoções fortes aos par-
ticipantes e assistência. A 
corrida decorrerá na rampa 
do Outeiro, em Vila Cã, com 
início às 14h00. No entanto, 
os treinos iniciam-se logo 
da parte da manhã, entre 
as 10h00 e as 12h30. As 
inscrições têm um custo de 
10 euros e incluem almoço 
e seguro. Mais informações 
podem ser obtidas através 
do telefone 938 333 638 ou 
em www.vilaventura.net.  

Os Amigos da Anita 
recolhem material 
escolar

Durante os meses de Julho, 
Agosto e Setembro, Os Ami-
gos da Anita têm em curso 
uma campanha de recolha 
de material escolar usado 
e em boas condições, que 
possa vir a dar uma ajuda às 
famílias com mais dificulda-
des. Os artigos podem ser 
entregues na antiga escola 
primária do Casal Fernão 
João, na cervejaria Santa 
Luzia, na sede da Cercipom 
e na frutaria Damão.

Jovem pombalense trabalha na área do cinema desde 2012

Inês Lebreaud: “o cinema 
é trabalho de equipa 
e cada vitória pertence a todos”

Ana Laura Duarte

O primeiro contacto que teve 
com a realização e produção, foi 
ainda em Pombal, quanto frequen-
tava o ensino secundário, na Esco-
la Secundária de Pombal: “desen-
volvi o meu primeiro documentá-
rio com um grupo de amigas, no 
âmbito de uma disciplina de se-
cundário”, no ano seguinte rumou 
ao ensino universitário. O que es-
colheu? Cinema, uma licenciatu-
ra leccionada na Universidade da 
Beira Interior (UBI), na Covilhã. 
“Durante esses anos senti muito 
a falta das artes visuais e entre os 
projectos em que colaborei surgi-
ram os primeiros contactos com o 
departamento de arte”. Após “ter-
minar a licenciatura, seguiu-se um 
ano em Lisboa, a estudar Cenogra-
fia e Design Cénico”, pelo meio ain-
da anda a paixão de adolescência, 
a “ilustração”, “onde ainda estou a 
dar passinhos de bebé”.

Inês Lebreaud afirma que o ca-
minho tem sido “duro”, cheio de 
“altos e baixos”, após terminar os 
estudos, “trabalhei pro bono du-
rante dois anos, em filmes de es-
cola ou de muito baixo orçamen-
to e pequenos videoclipes”, quase 
sempre como directora de arte.

Durante esse processo “criei la-
ços de amizade, a par dos laços 
profissionais, e as colaborações 
começaram a repetir-se e a au-
mentar de escala”. Em 2015, num 
regresso à UBI para o mestrado, 
“tive a oportunidade de fazer a di-
recção de arte d’“O Guardador”, 
uma curta-metragem do Rodrigo 
Areias, produzida numa colabora-
ção entre a universidade e o Ban-
do à Parte”, pouco depois começa-
ram a abrir-se novas portas.

Soube que queria fazer cinema 
quando tinha 12 ou 13 anos, no en-
tanto admite que “é difícil saber 
ao certo o que me motivou, numa 
idade tão tenra”. Maioritariamen-
te, “gostava muito de ver filmes, 
lembro-me de por volta dessa altu-
ra, num mês de Agosto, eu e o meu 
irmão termos alugado 60 filmes”, 
viam dois por dia, é que agora é 
normalíssimo, com a internet e o 
streaming, mas que na altura não 
se fazia. Depois nos “extras vinham 
os making-of ’s, que eu via com um 
encanto de conto de fadas, toldada 
por uma enorme inocência relati-
va à profissão”, revela.

Enquanto profissional ligada 
às artes, a jovem confessa que lhe 
“atrai a expressão pessoal em vá-
rios eixos, tanto no espaço como 

no tempo. De forma mais pragmá-
tica, enquanto profissão, é o fun-
cionamento da engrenagem: acho 
incrível como se alinha tanta coi-
sa e tanta gente no detalhe de cada 
plano, de cada cena. E dá-me um 
prazer enorme ver essa máquina 
andar”.

Em relação aos prémios que as 
várias obras, na qual trabalhou, 
amealharam, a jovem pombalense 
mostra-se bastante modesta: “em 
boa verdade, eu não fui premia-
da”, e explica, “são pouquíssimos, 
aliás, os festivais que distinguem 
o departamento de arte, foram 
sim premiadas muitas das obras 
em que trabalhei, que me enchem 
igualmente de orgulho”, e vai mais 
longe: “o cinema é trabalho de 
equipa e quando a equipa funcio-
na bem e é unida, quando se tra-
balha com espírito de entreajuda, 
cada vitória pertence a todos”. En-
tre os filmes mais difundidos e pre-
miados estão “O Sussurro”, do Fer-
nando Cabral, “O Pecado de Quem 
nos Ama”, do Vasco de Oliveira, e 
mais recentemente o “Fidalga”, do 
Flávio Ferreira.

Em relação ao futuro, Inês con-
ta que “neste momento estou mui-
to focada na ilustração e no design 
para lá do cinema, mas estou tam-

bém a colaborar com um vídeo
-ensaísta português na série “De-
signing Emotion”, da Fandor, com 
episódios mensais sobre direção 
de arte”, e no âmbito da realização, 
“tenho dois ou três projectos que 
gostaria de concretizar em anos 
futuros, mas não sem antes termi-
nar o meu primeiro filme, rodado 
em mestrado, que se encontra nes-
te momento em pós-produção”.

Apesar da carreira bastante re-
cheada de sucessos, a directora 
de arte, e designer, afirma ter um 
percurso ainda “muito pequenino: 
ainda que esteja a trabalhar em ci-
nema desde 2012, eu sinto que es-
tou a começar, o que construí foi 
com uma boa dose de apoio fami-
liar, muito suor e muita paciência” 
e fê-lo através das “relações que fui 
criando, na universidade e em tra-
balho”.

E remata, “neste mercado, as 
relações e as pessoas que conhe-
cemos são a coisa mais importan-
te para progredir, e são também a 
maior compensação. Por esse mo-
tivo, a minha maior aspiração é po-
der trabalhar apenas em projectos 
que me cativem, rodeada dos pro-
fissionais e amigos que me acom-
panharam até aqui, alheia à pres-
são financeira”.

Falar em cinema é falar em fantasia, em drama, em acção, em romance, em personagens icónicas, 
em histórias eternizadas e em actores sublimes, mas por vezes esquece-se quem fica atrás das câma-
ras, e quem tem a responsabilidade de, mesmo sem mostrar a cara no grande ecrã, fazer com que os 
espectadores sonhem com os personagens. Inês Lebreaud, tem 27 anos, é natural de Pombal e já tem 
um longo currículo na área da produção e direcção de arte em vários filmes do cinema português. 

Jovem das Meirinhas vai ao Japão

Carina Neto eleita Miss Internacional Portugal
A jovem luso-canadiana 

Carina Neto, natural das Mei-
rinhas, foi eleita Miss Inter-
nacional Portugal, naquele 
que é considerado o maior 
e mais prestigiado concurso 
de beleza em Portugal. A dis-
tinção surge depois de Carina 
Neto ter sido eleita, em Abril 
passado, Miss Portuguesa Ca-
nadá. 

A eleição da luso-canadia-
na, de 21 anos de idade, acon-
teceu no âmbito da Gala Miss 
Portuguesa, realizada a 28 de 

Julho em Gondomar. Além de 
ganhar a categoria de Miss 
Talento, a Miss Portuguesa 
Canadá foi escolhida para re-
presentar Portugal num dos 
maiores e mais prestigiados 
concursos de beleza interna-
cionais do “Grande Slam”, o 
Miss Internacional, no Japão, 
que colocará em competição 
jovens de mais de 70 países. 

“A dedicação e o trabalho 
de Carina Neto, ao longo do 
estágio que decorreu duran-
te três semanas em Portugal, 

foram reconhecidos com es-
ta fabulosa oportunidade de 
representar a beleza lusitana 
no Japão”, refere a organiza-
ção do concurso Miss Portu-
guesa, garantindo que Carina 
Neto “terá uma equipa a pre-
pará-la e todos os detalhes 
contam para honrar a cultu-
ra portuguesa e a beleza lu-
sitana”. 

Após a sua eleição, a jovem 
residente em Toronto (Cana-
dá) considerou que “foi com 
muita emoção” que recebeu 

a coroa com a distinção de 
Miss Talento. “Senti-me orgu-
lhosa pela comunidade por-
tuguesa no Canadá, e espero 
que se sintam tão orgulhosos 
quanto eu”. “Este título leva-
me ao Japão, onde levarei o 
nome de Portugal com a hon-
ra que a nossa cultural mere-
ce”, referiu. 

Num texto publicado nas 
redes sociais, Carina Neto 
refere que “um novo capítu-
lo começa agora” e com ele 
“muitas aprendizagens”.
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Humberto Lopes ao lado das populações

Autarca de Almagreira 
preocupado 
com exploração de caulinos

Orlando Cardoso

O presidente da Junta de 
Almagreira garante que es-
tá a acompanhar “bem de 
perto” a situação relativa à 
exploração de caulinos na 
freguesia, “na certeza que 
o interesse comum deverá 
ser colocado sempre acima 
de qualquer interesse parti-
cular”. 

Reconhecendo que se 
trata de um “problema” que 
“não é novo” na freguesia, 
Humberto Lopes esclare-
ce que “há vários anos que 
existem movimentações de 
empresas ligadas a este sec-
tor, no sentido de adquirir 
terrenos com potencial pa-
ra exploração de caulino 
junto de vários lugares da 
freguesia, ocultando mui-
tas vezes aos proprietários 
vendedores a finalidade da 
empresa”. 

“Neste momento temos 
duas concessões mineiras 
autorizadas pela Direcção-
Geral da Energia e Geolo-
gia, do Ministério da Econo-
mia, uma entre os lugares 
de Netos e Vale Nabal e ou-
tra entre os lugares de Pe-
nedos e Reguengos”, refere, 
adiantando que “enquan-

to a primeira se encontra, 
há vários anos, sem activi-
dades, após a realização de 
prospecções iniciais, a se-
gunda registou o início de 
actividade no final do mês 
de Dezembro de 2017, o que 
levou ao surgimento de vá-
rias reclamações de mora-
dores locais”. 

Afirmando que a junta de 
freguesia “continua ao la-
do das populações na defe-
sa da qualidade de vida que 
queremos para todos os lu-
gares”, Humberto Lopes re-
fere: “não temos nada con-
tra as empresas ou contra 
os seus trabalhadores, mas 
queremos que as regras se-
jam cumpridas e que se 
houver trabalhos, os mes-
mos sejam feitos dentro da 
legalidade, como qualquer 
actividade económica”. 

Segundo o autarca so-
cial-democrata, a cumprir 
o seu primeiro mandato 
como presidente da junta 
de freguesia, têm sido fei-
tas “várias diligências jun-
to da Câmara Municipal, 
da Direcção-Geral da Ener-
gia e Geologia e do Núcleo 
de Protecção Ambiental da 
GNR, no sentido de saber se 
a exploração denominada 

Assanha da Paz está devida-
mente licenciada”. 

“Ao mesmo tempo, reuni-
mos com a administração e 
corpo técnico da empresa 
José Aldeia Lagoa & Filhos, 
SA, na sua sede na Roussa e 
na zona da exploração, de 
forma a perceber o terreno 
as reais implicações deste 
tipo de actividade, sempre 
com a presença de morado-
res locais que puderam co-
locar todas as questões e ex-
pressar os seus receios aos 
representantes da empre-
sa”, esclarece.

O caso já levou os depu-
tados do PSD, eleitos por 
Leiria, a fazerem uma per-
gunta ao Ministério da Eco-
nomia, no passado mês de 
Junho, que não obteve res-
posta. 

Uma iniciativa que surgiu 
depois de terem recebido 
“várias queixas de morado-
res dos lugares do Reguen-
go e dos Penedos, que ma-
nifestaram a sua preocu-
pação face ao evoluir dos 
trabalhos, sem quaisquer 
garantias que os mesmos 
não irão prejudicar a sua 
qualidade de vida”. 

Os parlamentares consi-
deram que a junta de fre-
guesia e a população “me-
recem todas as explicações 
relacionadas com esta si-
tuação” e que é sua missão 
“promover a defesa da sua 
qualidade de vida, que po-
derá e deverá ser devida-
mente compatibilizada com 
o desenvolvimento econó-
mico que pretendemos pa-
ra todos os lugares”. 

Entre outros aspectos, os 
deputados – Teresa Morais, 
Pedro Pimpão, Margarida 
Balseiro Lopes, Feliciano 
Barreiras Duarte e José An-
tónio Silva – questionaram 
o Ministério da Economia 
se podia “dar garantias aos 
moradores dos referidos lu-
gares e dos lugares vizinhos 
que a sua qualidade de vida 
não será afectada por esta 

exploração de caulinos que, 
segundo a informação pres-
tada poderá ocupar uma 
área superior a 141,116 hec-
tares, correspondente a 141 
campos de futebol”.

Recorde-se que há pou-
cos meses a Comissão de 
Acompanhamento de Cau-
linos de Almagreira denun-
ciou a realização de “traba-
lhos de movimentação de 
terras” numa zona de ex-
ploração de caulinos no lu-
gar de Penedos, solicitan-
do a “fiscalização imedia-
ta” por parte da Câmara de 
Pombal. 

Na denúncia enviada à 
autarquia, a comissão re-
fere que teve conhecimen-
to “e testemunhou ‘in loco’ 
que a empresa José Aldeia 
Lagoa & Filhos, SA, iniciou 
trabalhos de movimenta-
ção de terras no lugar de 
Penedos, local denunciado 
por nós há cerca de dois me-
ses”. “É com reforçada preo-
cupação que constatamos o 
início desta actividade, pelo 
que, uma vez que não veri-
ficamos nenhuma acção da 
empresa em resposta ao ofí-
cio enviado pelo município 
a 10.04.2018, vimos solicitar 
à Câmara Municipal a fisca-
lização imediata destes tra-
balhos”, refere.

A comissão referia, ainda, 
que caso não fosse realiza-
da uma “interrupção ime-
diata dos trabalhos em cur-
so”, iniciava “medidas com 
vista a assegurar o bem-es-
tar da população da fregue-
sia de Almagreira”. 

De referir que no passado 
mês de Abril, a Câmara no-
tificou a referida empresa 
solicitando “justificação da 
finalidade da intervenção 
efectuada naquele local”, 
bem como “para a reposi-
ção/ regularização imediata 
da topografia do local aten-
dendo à proximidade do ca-
minho florestal” e o melho-
ramento do caminho na zo-
na de intervenção.

Prémio saiu na T.C.T.

Jogador ganha 180.000 
euros na raspadinha

O último dia de Julho foi 
de sorte para um cliente 
habitual da Tabacaria Cen-
tro de Transportes (T.C.T.), 
no edifício da Central de 
Camionagem, em Pombal. 
Nesse dia, como em tantos 
outros já tinha acontecido, 
o homem, com cerca de 50 
anos, comprou uma raspa-
dinha “Pé de Meia”, no va-
lor de três euros, mas lon-
ge de imaginar que seria 
surpreendido com um pré-
mio de 180.000 mil euros. 
Pouco ciente de que a sor-
te lhe tivesse sorrido àque-
le ponto, ainda pediu à pro-
prietária da T.C.T. para veri-
ficar se a raspadinha tinha 
realmente prémio. A má-

quina de jogos não deixou 
margem para dúvidas: o 
cliente acabava de ser con-
templado com 1500 euros 
por mês, durante os próxi-
mos 10 anos, num total de 
180.000 euros. Apesar do 
valor em causa, o feliz con-
templado “reagiu muito se-
renamente”, conta Patrícia 
Carvalho da Silva. Além dis-
so, e atendendo ao que co-
nhece do cliente, a comer-
ciante não tem dúvidas de 
que “o prémio foi muito 
bem entregue”.

Até à data, este terá si-
do o montante mais eleva-
do atribuído no concelho a 
um jogador, através de uma 
raspadinha.

 ●No passado mês de Abril, a Câmara notificou a empresa 

Homem de 53 anos

PSP deteve suspeito 
de cultivo e tráfico 
de droga

A Polícia de Seguran-
ça Publica (PSP) deteve, na 
passada quinta-feira, 2 de 
Agosto, em Pombal, um ho-
mem de 53 anos por suspei-
tas de tráfico de droga, ten-
do apreendido dezenas de 
plantas de Cannabis e várias 
armas de fogo.

Segundo um comunicado 
da PSP, a detenção ocorreu 
no âmbito de um processo 
em investigação relativo ao 
cultivo e tráfico de produto 
estupefaciente, tendo dado 
cumprimento a dois man-
dados de busca domiciliária 
e a outros dois mandados 
de busca não domiciliária.

A investigação resultou 
ainda na apreensão de 26 

pés/plantas de Cannabis, 
com alturas superior a dois 
metros, um pé/planta de 
Cannabis com cerca de 1,2 
metros, dois telemóveis, um 
espingarda, classe D, cali-
bre 12, uma espingarda, ca-
libre 12, carregada com dois 
cartuchos, uma espingar-
da, calibre 14mm, carregada 
com um cartucho, uma cai-
xa com várias embalagens 
vazias de diversos tipos de 
sementes de cannabis, bem 
como manuais de instru-
ções quanto ao cultivo, uma 
caixa de cartão contendo 
folhas de cannabis secas 
com o peso de 161,9gr, uma 
caixa com várias embala-
gens com sementes de can-
nabis, provenientes de di-
versas origens estrangeiras, 
uma marma branca ponta e 
mola, uma navalha com ves-
tígios de cannabis, dois tele-
móveis, e um saco de plásti-
co transparente com fecho 
zip, contendo várias cabe-
ças de cannabis com o peso 
de 38,6gr. 

O detido foi presente ao 
primeiro interrogatório ju-
dicial a 3 de Agosto.

 ●Patrícia Silva, proprietária, e Rafaela Alves, colaboradora

Crimes ocorreram na cidade de Pombal

Jovens ficam em prisão preventiva 
por suspeita de furto

A PSP de Pombal revelou a 
prisão preventiva de dois jo-
vens por suspeita da prática 
de roubos na via pública, o 
incidente ocorreu na passa-
da quinta-feira, 2 de Agosto.

o Comando Distrital da 
PSP de Leiria informa, atra-
vés de uma nota de impren-
sa, que na sequência de um 

processo em investigação na 
Esquadra Complexa de Pom-
bal foram detidos dois jo-
vens com 17 e 21 anos, suspei-
tos de roubos na via pública 
com recurso a arma branca, 
na cidade de Pombal.

As detenções ocorreram 
no âmbito de um mandado 
de busca domiciliária e dois 

mandados de detenção fora 
de flagrante delito. Após te-
rem sido sujeitos a primeiro 
interrogatório, o tribunal de-
cretou a medida de coacção 
de prisão preventiva aos dois 
suspeitos.

Na operação foi ainda 
apreendido, entre outro ma-
terial, uma faca de cozinha, 

que terá sido utilizada para 
consumar alguns roubos em 
Pombal, um fio em prata que 
terá sido roubado, uma cha-
ve de um motociclo Yamaha, 
que se suspeita de ter sido 
furtado em Condeixa-a-No-
va, e uma gazua, construí-
da a partir de uma vareta de 
óleo de veículo.
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CHICO BUARQUE 

Receber como prenda bilhetes 
para um concerto no Coliseu 

de Lisboa é interessante e tem 
várias vantagens, especialmente 
quando o espetáculo em causa 
é protagonizado por um artista 
de quem se gosta. Só que, muitas 
vezes e foi o caso, para chegar a 
tempo do início para não perder 
nada, é preciso correr riscos e 
acelerar.

Foi mesmo isso que sucedeu 
naquele sábado cinzento e 

um pouco frio. A necessidade de 
passar pelo Parque das Nações à 
tarde, aconselhou a que se apro-
veitasse para jantar mais cedo, 
evitando as confusões normais 
do centro da cidade. Mas, o jantar 
demorou mais do que o previsto 
e a hora do espetáculo aproxi-
mava-se rapidamente. Por isso, a 
viagem foi feita em ritmo acelera-
do, dada a necessidade de ganhar 
tempo. Mas, nos semáforos regu-
ladores do trânsito, parecia que o 
vermelho era a cor da moda e o 
verde estava em crise e tardava a 
aparecer. O laranja parecia verde, 
pelo que todos os segundos eram 
aproveitados para ganhar tempo. 

O parque de estacionamento do 
Rossio era o destino natural, 

DA ILUSTRE TERRA DO MARQUêS...

porque ficava ali bem perto do 
Coliseu dos Recreios. Àquela hora, 
a baixa de Lisboa estava pejada de 
gente que passeava ou se dirigia 
aos diversos espectáculos que se 
realizam naquela zona da cidade. 
Mas, a placa à entrada do parque 
de estacionamento, representou 
a primeira contrariedade, porque 
tinha a inscrição “Completo” e, 
por ali, não se podia entrar. Havia 
então que procurar, rapidamente, 
outro lugar, porque a hora do 
início do espetáculo se aproxima-
va, o que naquela zona não é fácil, 
dando jeito a ajuda divina ou um 
pouco de sorte.

Aquele prédio em construção, 
numa transversal à Avenida 

da Liberdade, tinha à frente duas 
grades metálicas que, naturalmen-
te, durante as horas normais de 
trabalho, serviam para reservar 
aquela zona para ser feita a 
descarga de materiais. E era um 
espaço excelente para estacionar 
o mini que, naquelas circunstân-
cias e não só, é um carro excelen-
te. Deste modo, afastar as grades 
e arranjar espaço foi fácil, rápido 
e resolveu logo o problema. E, 
passados poucos minutos, entrá-
vamos no Coliseu, a tempo do 

início do espectáculo, com algum 
stress é certo, mas com a satisfa-
ção de ter atingido plenamente o 
objetivo.

O concerto começou logo a se-
guir, para satisfação de todos 

os espetadores que enchiam, por 
completo, aquela histórica sala de 
espetáculos. O artista é demasiado 
conhecido, pela originalidade das 
suas letras, pela beleza das suas 
músicas e pelo modo simples 
como se apresenta em palco: Chi-
co Buarque, cantautor brasileiro, 
que os portugueses bem conhe-
cem e muito apreciam.

Isso era evidente, pelo entusias-
mo com que seguiam aquele 

espetáculo de luz, cor, ritmo, 
música e alegria. Excelentemente 
acompanhado por uma banda 
composta por  músicos exímios, 
confidenciou vários aspetos 
relacionados com as suas canções, 
com a sua música, com a vida. 
Modestamente referiu “letras que 
escrevi, para músicas que gostaria 
de ter composto”, referindo-se 
a autores como António Carlos 
Jobim e Edu Lobo, entre outros.

Aparentando alguma fragili-
dade física, também fruto da 

idade, sobressaía o vigor, o ritmo, 
a força e a musicalidade da sua 
voz, que enchiam a atmosfera do 
Coliseu e os tímpanos dos espeta-
dores, extremamente agradados 
pela profusão de luzes e de cores, 
de que resultava um espetácu-
lo globalmente conseguido e 
extremamente agradável. A sua 
longa carreira musical, as canções 
que compôs, cantando o amor, 
as paixões, a beleza, as gentes, 
os sonhos, ou seja, a vida, fazem 
dele uma figura ímpar na música 
brasileira.

Reconhecendo o nosso papel e 
influência no Brasil, do “san-

gue lusitano”, nas coisas boas e 
também nas menos boas (“Ai, esta 
terra ainda vai cumprir seu ideal: 
/ Ainda vai tornar-se um imenso 
Portugal!”), é um exemplo notável 
de como, também através da 
música, os povos se podem apro-
ximar, especialmente quando há 
raízes históricas incontornáveis. A 
língua comum facilita as relações 
e a História aproxima-nos. Os be-
nefícios serão recíprocos, como o 
provam, tanto o passado, como o 
presente e o futuro, seguramente, 
não irá fugir a esta realidade.

 ● ESPAÇO                   
À JUSTIÇA

Recibos Verdes: 
Novo Regime de 
Protecção Social
 No passado dia 01 de Julho, 

entrou em vigor o Decreto-lei n.º 
53/2018 que veio definir novas 
regras de proteção social para os 
trabalhadores independentes nas 
eventualidades de doença, desem-
prego e parentalidade (assistência 
a filhos ou netos).
Assim, os trabalhadores indepen-
dentes passam a receber subsídio 
de doença a partir do 11.º dia de 
incapacidade, quando, até então, 
tinham de aguardar 30 dias após o 
pedido de atribuição do mesmo. 
No que tange a protecção em caso 
de desemprego, foram várias 
as alterações: Ora, por um lado, 
o período mínimo de contribui-
ções exigido aos trabalhadores 
independentes economicamente 
dependentes para aceder ao cha-
mado subsídio por cessação de 
atividade passa a ser de 360 dias 
de trabalho – ao invés dos anterio-
res 720 dias –, num período de 24 
meses imediatamente anterior à 
cessação involuntária do contrato 
de prestação de serviços. Consi-
dera-se que existe uma actividade 
independente economicamente 
dependente quando, pelo menos, 
50% dos rendimentos do traba-
lhador são provenientes de uma 
única entidade, contrariamente 
ao que sucedia até então: 80%. Por 
outro lado, alterou-se a fórmula 
para aferir o montante diário do 
subsidio devido por cessação de 
actividade, considerando-se, igual-
mente, as contribuições feitas 
através do regime de trabalho de-
pendente. Mais, alterou-se a defi-
nição de “situação de desemprego 
involuntária” utilizada para saber 
se há direito ao subsídio de de-
semprego caso os trabalhadores 
sejam trabalhadores independen-
tes com actividade empresarial e 
membros dos órgãos estatutários 
de pessoas colectivas, pois deixa 
de ser necessário que haja uma 
redução de 60% do volume de 
negócios nos últimos dois anos, 
fixando-se agora nos 40%.
Por fim, relativamente à parenta-
lidade, os trabalhadores inde-
pendentes passam a ter direito 
aos subsídios para assistência 
a filhos e netos doentes e, bem 
assim, ao subsídio para assistência 
em caso de nascimento de neto, 
correspondente a um período 
até 30 dias consecutivos após o 
nascimento de neto que resida 
com o beneficiário em comunhão 
de mesa e habitação, desde que 
seja filho de adolescente menor 
de 16 anos.
Com a aprovação destas medidas 
visa-se, essencialmente, aproxi-
mar cada vez mais a protecção 
dos trabalhadores independentes 
daquela que têm os trabalhadores 
por conta de outrem.

Pedro Rodrigues Mendes                       
geral@pmadvogados.com

Vira o Bodo 
e toca o mesmo*

Mesmos os menos conhecedores 
da lenda que deu origem às festas 
do Bodo (como eu), sabem que na 
sua origem está uma procissão de 
preces aflitas do nosso povo, para 
que uma incomum praga de gafa-
nhotos que se abateu por cá desse 
tréguas. O fito destas rogativas 
foi Nossa Senhora de Jerusalém. 
Saciada pela devoção que lhe 
dedicaram, de um dia para o outro, 
a Senhora de Jerusalém resolveu 
a contenda. A gratidão das nossas 
gentes revelou-se infinita, ao ponto 
de pronunciar o comprometimen-
to em repetir o préstito todos os 
anos. Logo no primeiro ano da re-
petição, D. Maria Fogaça, senhora 
abastada e muito devota, chamou 
a si a programação e dispêndio das 
celebrações. Apesar de muito mon-
ja, revelou-se visionária e patroci-
nou também, para deleite do povo, 
actividades que extrapolavam o 
pendor exclusivamente religioso: 
danças, fogos e escaramuças. Ao 
longo dos anos seguintes, as festas 
foram-se tornando cada vez mais 
ricas e mais sedutoras.

Por estes dias (os dias das festas), e 

apesar da Sra. D. Maria Fogaça já não 
deambular no mundo dos vivos há 
largas décadas, não pude deixar de 
a recordar. Já naquela altura, Fogaça 
percebeu que deveria diferenciar 
as festas como forma de encantar e 
incluir as gentes. Foi a sua criativida-
de e arrojo que ajudaram a densifi-
car e opulentar a tradição. Passados 
tantos anos, e apesar de não terem 
faltado evocações da ilustre senhora, 
a essência do seu pensamento foi-se 
deslembrando. Ao longo dos últimos 
anos, a realização das festas do Bodo 
foi-se despindo de criatividade. Pare-
ce-me que, para quem tem a respon-
sabilidade de as pensar e realizar, se 
tornaram um “fardo”. Descoberta 
(ou copiada) uma formulação do 
agrado das pessoas, e pronto! É só ir 
repetindo: Um cartaz musical, dee-
jays e cerveja em barda (no Arnado); 
carrosséis (no largo da biblioteca); 
Bodo antigo, farturas e produtos 
regionais (no Cardal); mostra das 
associações, actividades económicas 
e tendas (na zona desportiva) e pelo 
meio o desfile da Confraria do Bodo 
(posso estar a ser injusto, mas ainda 
não percebi para que serve). Há uns 
anos, alguém teve um assombro 

de “criatividade” e tentou plagiar a 
EXPOFACIC. Alguns lembrar-se-ão 
do resultado: Cataclismo! Falhado o 
experimento, “ad cautelam” voltou-
se à mesma enunciação de sempre.

Tornando à evocação das origens 
das festas do Bodo, e reflectindo 
sobre o seu significado literal, bodo 
quer dizer: distribuição solene 
de alimentos. No seu sentido lato: 
distribuição de bens. Reabrindo esse 
espírito, parece-me pouco razoá-
vel organizar um evento que atrai 
milhares de pessoas e não prever 
uma estratégia concertada para a 
dinamização do comércio local. Pelo 
contrário, o comércio deslocado dos 
locais de celebração, ficou mais “às 
moscas” do que habitualmente (à 
excepção dos restaurantes, talvez).

Como referi, a confinação 
das festas aos locais de sempre, 
desvia-as do carácter tentacular 
com que deveriam trespassar a 
cidade. Temos lugares e recantos 
na nossa cidade que não deveriam 
ser esquecidos: A Praça Marquês 
de Pombal, o Castelo, o Jardim da 
Várzea, a Praça Manuel Henriques 
Júnior.

Neste Bodo, voltámo-nos a 
esquecer de que cá em Pombal 
temos gente “Ousada”, talentosa 
e empenhada, que flana entre as 
mais diversas linguagens artísticas: 
Da música ao canto, às artes per-
formativas, à fotografia, ao cinema. 
No entanto, insistimos em tatuá-la 
com um apostólico rótulo de 
subversão e de menoridade. Sem 
querer reconhecer que também 
representa o Pombal contemporâ-
neo. Um Pombal que se atreve.

Não me agrada desconsiderar o 
trabalho dos outros, mas gosta-
ria de sentir que o Bodo merece 
alguma disponibilidade e destreza 
intelectual por parte de quem 
tem a obrigação de o ponderar. 
Em vez disso, assistimos à penosa 
repetição de uma fórmula pouco 
criativa e provinciana. Maria Foga-
ça, há muitas calendas, conseguiu 
demonstrar que se pode ser beato 
sem deixar de ser imaginativo, 
audacioso e inclusivo.

*O autor deste artigo acha que 
quem pensou o novo acordo ortográfi-
co passou a véspera (até às tantas) na 

barraca da Super Bock.

Aníbal Cardona
Consultor / Formador

O PERFUME DA SERPENTÁRIA
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Acção ligou a Guia ao Louriçal/ Marinha das Ondas

PSD viajou de comboio 
para sensibilizar para 
a importância da Linha 
do Oeste
Orlando Cardoso

A acção de protesto, realizada a 
30 de Julho, pretendeu, ainda, ma-
nifestar à população da zona Oes-
te do concelho que a Concelhia do 
PSD está ao seu lado, defendendo 
a requalificação daquela linha fer-
roviária.

Manuel António Santos, pre-
sidente do PSD Pombal, justifi-
ca aquela actividade, por “nos úl-
timos dias terem vindo a público 
várias notícias que apontam para 
a supressão de horários e locomo-
tivas em circulação na linha ferro-
viária do Oeste”. Daí que “não po-
demos deixar de alertar as autori-
dades para o impacto negativo que 
estas decisões assumem para a di-
nâmica do nosso território”, adian-
ta. 

O social-democrata realça “o di-
namismo económico” das fregue-
sias atravessadas pela linha do Oes-
te, dando como o exemplo o facto 
de a zona industrial da Guia ter si-
do implementada numa zona con-
finante com o caminho ferroviário, 
considerando que o mesmo pode-
ria “assumir um importante meio 
de escoamento de mercadorias”. 

A concelhia do PSD sublinha 
que a Linha do Oeste “é muito im-
portante para a promoção da mo-
bilidade de pessoas na zona Oes-
te do nosso concelho”, essencial-
mente “na importante ligação a 
Coimbra que é decisiva em termos 
profissionais, uma vez que mui-
tas pessoas moram no nosso ter-

Sidónio Santos

Obrigado
Numa altura em que tomou posse uma nova direção do CDS-PP de 
Pombal, devo em consciência e na impossibilidade de o fazer de 
forma individualizada, dizer OBRIGADO a todos aqueles que me 
acompanharam, colaboraram e me ajudaram nos últimos 6 anos a 
construir e a consolidar o projeto político do CDS-PP em Pombal.

Foi um período de muito trabalho, de muito contacto pessoal, mas 
que valeu a pena.

Durante estes 6 anos, conheci muitas pessoas, conheci muitas reali-
dades e consegui trazer pessoas de muito valor para a política ativa, 
que estavam disponíveis para dar o seu contributo positivo para o 
seu Concelho, mas que estranhamente, ninguém reparava nelas e 
nem lhes dava oportunidade para mostrarem o seu valor.

Eu próprio sou o exemplo disso, pois até 2011 nunca tinha tido qualquer inter-
venção politica ativa, mas também nessa altura houve alguém que me deu essa 
oportunidade. Por isso, a principal mensagem que vos posso transmitir é: “PAR-
TICIPEM NA ATIVIDADE POLITICA, POMBAL PRECISA DOS MELHORES”. 

Fazendo uma análise introspetiva, possivelmente o risco de ter gerido 
este projeto assente em valores que em muitos casos não se coadunam 
com a maioria dos projetos políticos, que é a amizade, a confiança e 
o acreditar na palavra e na essência da pessoa humana, cultivando 
até uma perspetiva “romancista” da política, foi compensado pela cria-
ção de uma forte identidade do CDS-PP de Pombal, onde as pessoas 
militam porque se sentem bem e se identificam connosco.

Não é por acaso que as pessoas que trabalharam comigo, me ouvi-
ram frequentemente utilizar a expressão que carateriza a essência 
deste projeto: “Boas Pessoas Trazem Boas Pessoas”

O CDS-PP de Pombal não é, nem nunca será um partido de uma pessoa 
só e penso que a mudança de direção reflete a maturidade e a consistên-
cia do projeto, pois tenho a certeza que a sua atual liderança está muito mais 
bem preparada do que quando eu assumi os destinos deste partido em 2012.

É por isso, que acredito fidedignamente que o desenvolvimento 
do nosso Concelho terá de passar obrigatoriamente pelo aumento 
da responsabilidade e representatividade do CDS-PP em todos os 
órgãos autárquicos do Concelho de Pombal, pois sei, que temos as 
pessoas certas e capazes para dar o seu contributo. 

Se em 2012, éramos desconhecidos, agora já somos identificados e 
estou certo que no futuro seremos reconhecidos.

Um Obrigado, não é Adeus.

Andarei por aí…..

Aprovada em Abril no Parlamento

Publicada recomendação 
para exigir melhorias 
do IC2 e IC8

A resolução da Assembleia da 
República que recomenda ao go-
verno “a requalificação urgente” 
do Itinerário Complementar 2 
(IC2), entre Leiria e Pombal, e do 
Itinerário Complementar 8 (IC8), 
entre Pombal e Ansião, foi publi-
cada, no dia 1 de Agosto, no Diário 
da República. O documento, de 
autoria do grupo parlamentar do 
PSD, foi aprovado em Abril passa-
do pelo Parlamento. 

A resolução publicada no Diá-
rio da República, assinada pelo 
presidente da Assembleia da Re-
pública, Eduardo Ferro Rodri-
gues, considera que “a requalifi-
cação urgente do Itinerário Com-
plementar 2 (IC2) entre Leiria e 

Pombal (limite de distrito com 
Coimbra)” visa “diminuir a sinis-
tralidade rodoviária verificada 
neste troço e garantir uma me-
lhor fluidez do tráfego rodoviá-
rio”.

“A concretização de um projec-
to homogéneo e equilibrado para 
o referido troço do IC2 nos con-
celhos de Leiria e de Pombal, ten-
do em consideração a elevada si-
nistralidade rodoviária registada, 
as várias intersecções existentes 
com as redes viárias municipais, 
bem como o tratamento dos am-
bientes urbanos atravessados por 
esta via, nomeadamente no Bar-
racão, Meirinhas, Ranha, Pombal, 
Moncalva, Venda da Cruz, Tinto, 

Arroteia e Galeana”, adianta.
Por sua vez, considera que “a re-

qualificação urgente do Itinerário 
Complementar 8 (IC8) entre Pom-
bal e Ansião” visa “transformar es-
te troço com um verdadeiro perfil 
de itinerário complementar, pro-
movendo a segurança rodoviária 
e melhorando a fluidez da circula-
ção em todo o traçado.”

“As intervenções necessárias 
e urgentes, reforçando a conser-
vação corrente nestes dois itine-
rários complementares, enquan-
to não são realizadas outras mais 
profundas de requalificação ao 
nível da conservação periódica, 
de forma a salvaguardar a segu-
rança de pessoas e bens”, conclui.

ritório, mas têm os seus empregos 
em Coimbra”, para além de recor-
rerem à mesma cidade para aces-
so aos diversos cuidados de saúde”. 

Daí que os social-democratas 
exijam uma “solução rápida” para 
“acabar com as supressões”, assim 
como, “para manter os comboios 
na Linha do Oeste em funciona-
mento e acelerar o processo para 
lançar o concurso público interna-
cional para a elaboração do projec-
to de modernização do troço Cal-
das da Rainha e o Louriçal/ Carri-
ço, que já está prometido há muito 
tempo”.

Uma reivindicação corroborada 
por Pedro Pimpão, deputado do 
PSD eleito por Leiria. O parlamen-
tar aproveitou a ocasião para lem-
brar as iniciativas que o grupo par-
lamentar do partido desenvolveu 
na Assembleia da República, re-
lativamente à Linha do Oeste. Pe-
dro Pimpão considera tratar-se de 
uma linha ferroviária “muito im-
portante” para a mobilidade das 

pessoas, daí que a situação actual 
“não é boa para ninguém”. 

Por sua vez, a vereadora da Câ-
mara Municipal, Ana Cabral, tam-
bém defendeu a importância da 
Linha do Oeste para toda a região, 
essencialmente para servir os jo-
vens que residem na zona Oeste 
do concelho e estudam em Coim-
bra ou nas Caldas da Rainha, assim 
como para os utentes que têm de 
se deslocar a Coimbra para con-
sultas e tratamentos médicos. 

Aquela actividade contou, ain-
da, com a solidariedade de Fer-
nanda Guardado, presidente  da 
Assembleia Municipal de Pom-
bal e da Assembleia Intermunici-
pal da Comunidade Intermunici-
pal da Região de Leiria, bem co-
mo de Diogo Mateus, presidente 
da Câmara Municipal de Pombal 
que se encontrou com os “passa-
geiros” social-democratas à chega-
da à estação do Louriçal/ Marinha 
das Ondas, curiosamente localiza-
da na freguesia do Carriço. 
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Em São João da Ribeira (Almagreira)

Dois feridos 
em colisão 
entre veículos no IC8

Dois feridos, um 
deles em estado 
considerado gra-
ve, foi o resultado 
de uma colisão en-
tre dois automóveis 
ocorrida na passada 
segunda-feira, dia 6, 
no Itinerário Com-
plementar 8 (IC8), 
próximo de Pombal. 

De acordo com 
Paulo Albano, co-
mandante dos Bom-
beiros Voluntários 
de Pombal, que 
prestaram apoio às 
vítimas, a violen-
ta colisão ocorreu, 
pouco antes das 
11h00, na localida-
de de São João da 
Ribeira, junto ao nó 
de acesso a Assanha da 
Paz. 

Os feridos eram os con-
dutores dos dois automó-
veis envolvidos no aciden-
te, tendo sido transpor-
tados para as unidades 
hospitalares da Figueira 
da Foz (ferido grave) e de 
Pombal (ferido ligeiro). 

Para facilitar as opera-

ções de socorro, aquele 
troço do IC8 foi encerra-
do à circulação rodoviá-
ria, tendo sido reaberta 
após a remoção dos veícu-
los sinistrados e limpeza 
da via. 

As causas e em que cir-
cunstâncias ocorreu a co-
lisão encontram-se a ser 
apuradas pelos militares 
da GNR.

Antiga propriedade do Marquês de Pombal

Quinta da Gramela à venda 
por 8,5 milhões de euros

Orlando Cardoso

A Quinta da Gramela, 
herdada por Sebastião Jo-
sé de Carvalho e Melo, Mar-
quês de Pombal, por mor-
te de seu tio Paulo de Car-
valho e Ataíde, está à venda 
pelo valor de 8,5 milhões 
de euros. 

De acordo com um anún-
cio divulgado por uma 

agência imobiliária do con-
celho de Alcobaça, trata-se 
de uma propriedade com 
200,98 hectares de área ur-
bana, rústica e industrial. 
Dispõe de dois lagos, um so-
lar com 308 metros quadra-
dos e vários anexos como 
uma capela, casa do pes-
soal, um salão (com 1,256 
metros quadrados), caves, 
estábulos e armazéns.  

Uma “excelente oportu-
nidade para investimen-
tos”, refere a agência imo-
biliário, dando como exem-
plos “campo de golfe, ho-
téis, centros de saúde, lares 
residenciais e produção de 
vinhos”. Salienta, ainda, 
a “excelente localização” 
com acesso à principal au-
to-estrada (A1) e a 12 quiló-
metros da praia da Figueira 

da Foz. 
“Esta propriedade tem 

enorme potencial de de-
senvolvimento e oportu-
nidades de negócio”, real-
ça, adiantando que “a auto
-estrada torna-a num local 
perfeito com fácil acesso 
aos principais aeroportos 
portugueses de Lisboa e 
Porto”. “Ideal para quem 
deseja um processo de re-
novação localizado no co-
ração de uma comunidade 
rural portuguesa”, frisa. 

A Quinta da Gramela, 
que nos últimos anos tem 
funcionado como um espa-
ço de realização de even-
tos, com destaque para ca-
samentos, fica localizada a 
cerca de três quilómetros 
da cidade de Pombal. 

Em 1759, o Marquês de 
Pombal ali instalou a Real 
Fábrica de Chapéus de 
Pombal, que funcionava 
também como escola pro-
fissional. 

Recorde-se que há cer-
ca de dez anos surgiram 
alguns anúncios de venda 
da propriedade, na ocasião 
por 14,5 milhões de euros.

 ●A quinta chegou a estar à venda por 14,5 milhões de euros
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Sessão solene presidida pelo secretário de Estado das Comunidades

Município evoca 
comunidade emigrante 
ao abrir as festas do Bodo
Orlando Cardoso

As seculares festas do 
Bodo, que animaram a ci-
dade durante seis dias, fo-
ram inauguradas com uma 
evocação à comunidade 
emigrante. “Um momento 
de homenagem a todos os 
pombalenses que se aven-
turaram longe da sua terra-
mãe”, afirmou, na ocasião, 
o presidente da Câmara. 

No seu discurso, proferi-
do na sessão solene, ao fi-
nal da tarde de sexta-feira, 
27 de Julho, presidida pe-
lo secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, 
Diogo Mateus começou por 
considerar que “os pom-
balenses espalhados pelo 
mundo encontram na sua 
terra a fonte do seu vigor”. 
“Um recarregar de forças 
que tem nas festas do Bo-
do o local privilegiado para 
esse terapêutico regresso à 
terra-mãe”, realçou. 

“E hoje, como sempre, re-
cebemo-los de braços aber-
tos, certos de que teremos 
a ganhar com os conheci-
mentos, os sucessos e as ex-
periências de vida que têm 
para partilhar connosco”, 
considerou o autarca, agra-
decendo “profundamente” 
às dezenas de pombalenses 
emigrantes que marcaram 
presença naquela cerimó-
nia, com destaque para Val-
demar Francisco, presiden-

ticas de promoção do nos-
so concelho como um terri-
tório francamente acolhe-
dor para o investimento”, 
informou. 

O autarca aproveitou, 
ainda, para realçar a gemi-
nação, concretizada há 34 
anos, entre Pombal e a vi-
la francesa de Biscarrosse. 
“Uma ligação que se sus-
tentava num motivo: o fac-
to de Biscarrosse ter sido 
a terra de acolhimento de 
pombalenses radicados em 
França, uma casa que tão 

te da Câmara de Comércio 
Franco-Portuguesa, e Cidá-
lia Luís, membro da direc-
ção do Conselho da Diáspo-
ra Portuguesa.

Depois, Diogo Mateus 
deu a conhecer que, “a pen-
sar no fortalecimento das 
relações com os pombalen-
ses da diáspora” existe a in-
tenção de criar o Gabinete 
de Apoio ao Emigrante, e 
o Gabinete de Apoio ao In-
vestidor da Diáspora. Que 
“terá um importante papel 
na materialização das polí-

 ● FOTO NOTÍCIA

Autarca faz apelo ao Governo

Diogo Mateus preocupado 
com segurança dos idosos

O presidente da Câmara 
de Pombal considerou que 
“há motivos de preocupa-
ção” que o levam a pensar 
“naquilo que tem que ser 
feito para garantir a segu-
rança da nossa população 
sénior”. Diogo Mateus fala-
va durante a sessão solene 
de abertura das festas do 
Bodo, realizada no passa-
do dia 27 de Julho, presidi-
da pelo secretário de Esta-
do das Comunidades Portu-
guesas. 

“Nas últimas semanas, 
Pombal assistiu a alguns in-
cidentes de violência para 
com idosos, de idades com-
preendidas entre os 80 e os 
85 anos, mais concretamen-
te nas Meirinhas, nos Hele-
nos, nos Afonsos e, muito 
recentemente, na Roussa”, 
onde “um acontecimento 
que se revestiu de particu-

lar e desumana violência, 
resultou na morte de uma 
idosa”, disse.

Dirigindo-se ao secretário 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Luís Car-
neiro, o autarca considerou 
que “será importante olhar 
para estas aldeias envelhe-
cidas, que são também a ter-
ra onde muitos portugueses 
emigrados têm as suas raí-
zes, os seus familiares mais 
velhos, encontrando-se mui-
tos deles em situação de iso-
lamento”. 

Para Diogo Mateus, “são 
a parte mais desprotegi-
da dos nossos territórios” e 
“uma parte importante da 
nossa sociedade, que me-
rece o nosso cuidado re-
dobrado e a nossa atenção 
constante.”

“Peço-lhe, senhor secre-
tário de Estado, que seja 

portador desta preocupa-
ção e da necessidade de o 
Governo olhar para esta no-
va realidade que amedron-
ta cidadãos; preocupa fami-
liares e toda uma comuni-
dade; que representa uma 
violação inadmissível da 
integridade física psíquica 
e moral de todo um povo”, 
apelou. 

O assunto foi abordado 
pelo presidente da Câmara, 
poucos dias depois de um 
casal de octogenários ter si-
do surpreendido dentro da 
sua própria casa por três in-
divíduos encapuzados. O ca-
so aconteceu na Roussa, fre-
guesia de Pombal, tendo os 
assaltantes agredido brutal-
mente os dois idosos, rou-
bando-lhes 150 euros em di-
nheiro. A mulher não resis-
tiu às lesões e morreu dois 
dias depois no hospital.

Câmara projecta 
gabinetes de apoio

A Câmara Municipal de 
Pombal prepara-se para im-
plementar um Gabinete de 
Apoio ao Emigrante e um ou-
tro de Apoio ao Investidor da 
Diáspora. O anúncio foi feito 
pelo presidente da autarquia 
durante a sessão solene de 
abertura das festas do Bodo. 

Com a criação do Gabine-
te de Apoio ao Emigrante, a 
edilidade pretende “desen-
volver um espaço de apoio a 
todos os pombalenses que se 
encontram no exterior”, dis-
se Diogo Mateus, acrescen-
tando que “este deverá ser o 
elo de ligação entre os nos-
sos emigrantes e as mais va-
riadas instituições com que 
tenham que se relacionar.”

“Queremos que estas por-
tas estejam abertas a todos 
os que queiram regressar, e 
que tenham, no seu regres-
so, o auxílio deste gabinete 
nas resoluções de questões 
relacionados com as áreas 
social, jurídica, económica, 
de investimento, emprego, 
educação e formação, entre 
outras”, afirmou. 

Por outro lado, o autarca 

considerou que, “não obstan-
te, muitas vezes, as razões da 
partida não terem motivos 
de celebração, muitos pom-
balenses conseguiram ven-
cer criando valor acrescenta-
do à sua experiência, apre-
sentando, não raras vezes, 
histórias de sucesso pessoal, 
empresarial e muitos contri-
butos para o sucesso colec-
tivo.”

E, foi também a pensar 
nestes pombalenses que o 
município “elegeu como ob-
jectivo a criação do Gabine-
te de Apoio ao Investidor da 
Diáspora, reforçando assim 
os mecanismos de apoio aos 
nossos emigrantes”, explicou 
Diogo Mateus. 

Segundo o autarca, este 
gabinete “terá um importan-
te papel na materialização 
das políticas de promoção 
do nosso concelho como um 
território francamente aco-
lhedor para o investimento, 
direccionado em especial pa-
ra os pombalenses que se en-
contram um pouco por todo 
o mundo e que procuram in-
vestimentos em Pombal”.

Presidente agradece 
aos emigrantes

Diogo Mateus, aproveitou 
as festas do Bodo para agra-
decer aos pombalenses emi-
grantes pela “atenção e cari-
nho que continuam a de-
monstrar pela nossa terra”. 

Ao discursar na sessão so-
lene de abertura das festas 
do Bodo, o autarca conside-
rou que a presença do secre-
tário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas, da comi-
tiva francesa de Biscarrosse, 
vila geminada com Pombal, 
e de “muitos representan-
tes” da comunidade pomba-
lense residente no estrangei-
ro, “constitui uma forma de 
podermos apresentar aque-
las que têm sido as nossas 
relações com a comunidade 
espalhada um pouco por to-
do o mundo”.

“Ao mesmo tempo que se 
afigura como um momento 
de homenagem a todos os 
pombalenses que se aven-

turaram longe da sua terra-
mãe, e que partiram à pro-
cura de novos desafios; de 
incertos destinos; e, com 
renovada esperança, de en-
contrar e viver uma vida di-
ferente”, acrescentou. 

Segundo Diogo Mateus, 
“na grande história huma-
na que é a migração portu-
guesa, Pombal foi, talvez, 
um dos concelhos portugue-
ses que, durante o Século 
XX, mais filhos ofereceu ao 
mundo”. 

“Estes, espalhados pelos 
quatros cantos do planeta, 
abriram novos mundos a 
Pombal”, frisou, realçando 
que “todos representam, ho-
je, uma vasta comunidade 
de pombalenses espalhados 
por todo o mundo, nos mais 
diversos territórios, onde 
são, seguramente, importan-
tes embaixadores de Pom-
bal e de Portugal”. 

bem os soube acolher, re-
ceber e tratar”, disse.

Por sua vez, o secretá-
rio de Estado das Comuni-
dades destacou a “impor-
tância” da diáspora portu-
guesa no mundo, conside-
rando que “hoje começa a 
constituir-se, na socieda-
de portuguesa, uma per-
cepção sobre a relevância 
e a importância estratégi-
ca dos portugueses para 
afirmação de Portugal no 
mundo”.

José Luís Carneiro enal-
teceu, igualmente, “a im-
portância estratégica que 
constituem os portugue-
ses no mundo para a afir-
mação de Portugal na vi-
da cultural, social, política 
e institucional, em todo o 
mundo”.   

Para o governante, os 
portugueses no mundo são 
uma das mais importan-
tes forças de integração de 
Portugal na vida mundial, 
mas são ao mesmo tempo 
uma força de relação do 
mundo com cada terra de 
origem”.

 ●No seu discurso, Diogo Mateus começou por considerar que “os pombalenses espalhados pelo mun-
do encontram na sua terra a fonte do seu vigor”

O 73.º aniversário de João fa-
ria, uma das mais queridas per-
sonagens dos pombalenses, 
coincidiu com a abertura das fes-
tas do Bodo. Para celebrar a efe-
méride, o conhecido artistas trou-
xe até as ruas da cidade um Tea-
tro de Marionetas, improvisado, 
mas cheio de graça. O público não 
parou de aplaudir e foram mui-
tos os que não quiseram perder 
a oportunidade de assistir ao es-
pectáculo e a tirar uma fotografia 
com o mítico Faria.
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 Festas do Louriçal realizam-se entre 10 e 15 de Agosto

“Estão reunidas as condições 
para que seja uma grande festa”

Ana Laura Duarte

Arrancam esta sexta-fei-
ra, 10 de Agosto, e termi-
nam no dia 15, as tradicio-
nais festas em Honra de 
Nossa Senhora da Boa Mor-
te, que todos os anos se rea-
lizam no Louriçal. Os feste-
jos, organizados pela Junta 
de Freguesia e pela Associa-
ção Critérios e Tradições, 
sedeada no Louriçal, apre-
sentam um cartaz de luxo 
com destaque para as pre-
senças de Ana Moura, Da-
vid Carreira ou Matias Da-
másio.

Serão cinco dias que jun-
tam o profano ao religioso, 
com um dos momentos al-
tos a acontecer na noite de 
segunda-feira, dia 14, com a 
celebração de missa segui-
da de procissão de velas em 
honra de Nossa Senhora da 
Boa Morte, abrilhantada pe-
las filarmónicas da Guia e 
do Louriçal. Uma procissão 
que regressará às ruas da vi-
la na tarde do dia seguinte, 
feriado (15 de Agosto).  

Contudo, a grande atrac-
ção do evento vai para a 
inauguração de um monu-
mento ao biscoito de azeite, 
que pretende homenagear 
o tão conhecido ‘biscoito 
do Louriçal’, um “ícone da 
gastronomia local”, verda-
deira ‘imagem de marca’ da 
região louriçalense, e que 
José Manuel Marques, pre-
sidente da Junta de Fregue-

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.

Ana Moura, David Carreira e Matias Damásio são alguns dos artistas que vão passar pelas tradicionais Festas do Louriçal. 
Este ano há novidades, mas o ponto alto do certame continua a ser com a celebração de missa seguida de procissão de ve-
las em honra de Nossa Senhora da Boa Morte.

sia, descreve como uma ho-
menagem há muito deseja-
da, mas que até aqui “ainda 
ninguém tinha conseguido 
concretizar”, no entanto, “a 
obra está feita, e acredito 
que embeleza ainda mais a 
nossa vila, e a nossa fregue-
sia”.

O autarca realça a parce-
ria com a associação Crité-
rios e Tradições na realiza-
ção dos festejos: “estamos 
empenhados em reforçar 
este grande grupo de traba-

lho para assumir o compro-
misso que temos pela fren-
te”, afirma o autarca, refe-
rindo que o objectivo passa 
por “oferecer a todos os que 
nos visitam momentos ines-
quecíveis de alegria e con-
fraternização”. 

Assim sendo, a organiza-
ção voltou a ‘mexer’ no mo-
delo de execução do certa-
me, e ao contrário do ano 
anterior, agora “apenas os 
espectáculos musicais serão 
pagos”, e as restantes activi-

dades são de entrada gratui-
ta. Assim, o público é convi-
do a usufruir de toda a festa 
de forma gratuita, e onde a 
organização quis “reforçar 
a oferta, e adaptar novos es-
paços”, para que a “Vila seja 
o palco de todos os festejos”, 
e onde o principal objectivo 
passa pelo “aproximar mais 
as festas das pessoas”. 

O renome dos artistas es-
colhidos para actuar nas fes-
tas ajudam a ‘embelezar’ o 
certame e logo na primeira 

noite dos festejos actuará a 
“Banda Índice” com um es-
pectáculo dos “anos 80”. No 
sábado, sobe ao palco Vir-
gul e, no domingo, é a vez de 
Matias Damásio animar os 
louriçalense.

Para segunda-feira, 13 de 
Julho, é esperada a presença 
da fadista Ana Moura e gru-
po “Sons do Minho”, sobe ao 
palco na noite do dia 14. Da-
vid Carreira actua na última 
noite de festejos.

Segundo o autarca, “es-

tão reunidas as condições 
para que seja uma grande 
festa”, desta forma, vão ser 
cinco dias de muita anima-
ção, com uma componente 
religiosa muito marcada é 
“o ponto alto dos festejos”, 
e costuma, habitualmente, 
atrair “muitos milhares de 
pessoas, vindas de todo o 
país”. A pensar já na próxi-
ma edição, José Manuel Mar-
ques avança que em 2019, o 
certame realizar-se-á entre 
14 e 18 de Agosto.

CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL A CARGO DO NOTÁRI0 
GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 03/08/2018, exarada a folhas 100, 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 ou-
torgantes: Manuel Estrela dos Santos, NIF 203.078.268, e mulher Natália 
Oliveira dos Santos, NIF 218.459.068, casados sob o regime da comunhão 
geral, naturais, respectivamente, das freguesias de Almagreira e Fajões, con-
celhos de Pombal e Oliveira de Azeméis, habitualmente residentes na Rua 
General Humberto Delgado, n.º 419, 1º direito, Coimbra, declararam que 
com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores de uma quinta 
parte do prédio rústico, pinhal, mato, eucaliptos novos, terra de cultura com 
tanchas, sito em Mata, freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, inscrito 
na matriz sob o artigo 1615, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Pombal, sob o número dezanove/ Almagreira, sem inscrição de aquisição 
da referida parte. Que, a referida parte veio à posse deles justificantes, por 
doação meramente verbal, efectuada no dia 22/10/1992, por Manuel dos 
Santos, que também usou e foi conhecido por Manuel dos Santos Gabriel, 
e mulher Maria da Estrela, residentes no lugar de Reis, Almagreira, Pombal; 
Que, após a referida doação verbal, de facto, passaram a compossuir o alu-
dido prédio, com os restantes compossuidores, limpando-o, cultivando-o e 
plantando árvores, composse que sempre foi exercida por eles, de forma a 
considerarem como seu o direito à referida parte, sem interrupção, intro-
missão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do lugar 
e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um direito 
próprio sobre coisa própria; Que, são compossuidores os donos inscritos 
e ainda Maria da Cruz André,  viúva, residente na Rua Tomé Rodrigues So-
bral, número 126, 4º C, Coimbra. Que, esta posse assim exercida ao longo 
de 25 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua.  Assim, na falta 
de melhor título, eles justificantes adquiriram a mencionada parte para seu 
património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar 
pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 03 de Agosto de 2018
A Colaboradora Autorizada,
Sílvia Lopes Ferreira, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 441/01
  Pombal Jornal, n.º 137, 09 Agosto de 2018

 ●O dia 14 é um dos momentos altos, com a procissão das velas, acompanhada das filarmónicas da Guia e do Louriçal, após a missa que se realiza às 20h30
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Associação do Louriçal

Trail Lama Solta e Raid 
É já no próximo domin-

go que está de regresso a 
segunda edição do Trail 
Lama Solta. Uma organi-
zação daquela equipa per-
tencente à secção de BTT 
da Associação Cultural Re-
creativa e Desportiva do 
Louriçal (ACRDL), com o 
apoio da Critérios & Tradi-
ções – Associação Recrea-
tiva, da Junta de Freguesia 
e da Câmara Municipal, e 
que conta com dois trajec-
tos distintos: um mini trail 
com 17km e uma caminha-
da com 10km. As inscrições 
têm um custo de 12 e seis 
euros, em função do per-
curso escolhido, valor este 
que inclui dorsal, seguros 
de acidentes, abastecimen-
tos, brinde, caldo verde e 
bifana. O secretariado fun-
cionará no gimnodesporti-
vo do Louriçal, no dia 11, a 
partir das 15h00.

A mesma equipa da ACR-
DL está também a prepa-
rar para o dia 30 de Setem-
bro o XV Raid Lama Solta, 
com três percursos distin-
tos: 45km, 25km e 15km. 
O início do Raid Lama Sol-
ta será às 09h15, na entra-
da principal do Instituto D. 
João V, na vila do Louriçal, 
e a abertura do posto de 
controlo 0 iniciará às 8h00 

e será encerrado às 9h05. 
No dia anterior à prova, na 
sede da ACRDL, na Rua D. 
João V, estará em funciona-
mento o secretariado, en-
tre as 16h00 e as 22hh00. 
Já no dia da prova, funcio-
nará a partir das 07h30 no 
local da partida, no Institu-
to D. João V, que estará de-
vidamente identificado.

As inscrições têm um 
custo de 17 euros (com al-
moço) ou 12 euros (sem al-
moço). Os acompanhantes, 
a partir dos 10 anos, pagam 
apenas sete euros. O valor 
pago pêlos atletas inclui 
almoço (caso seja opção), 
dorsal, seguro de acidentes 
pessoais, lembranças, ba-
nhos, lavagem de bicicletas 
e abastecimento de líqui-
dos e sólidos. 

PUB

A inaugurar pelas festas de Agosto

Junta do Louriçal ergue 
monumento ao biscoito
Orlando Cardoso

A Junta de Freguesia do 
Louriçal vai inaugurar, no 
próximo sábado, dia 11 de 
Agosto, pelas 19h00, por 
ocasião das tradicionais fes-
tas anuais, um monumento 
de homenagem ao Biscoito 
do Louriçal. Um ícone da 
gastronomia local, imagem 
de marca do próprio terri-
tório. 

A ideia remonta a dois 
mandatos atrás, quando a 
autarquia, então presidi-
da pelo socialista José Ne-
ves, lançou um concurso de 
ideias para a concepção do 
monumento. Agora, a junta 
de freguesia liderada pelo 
social-democrata José Ma-
nuel Marques entende que 
estão reunidas as condições 
para que seja edificado o 
monumento. 

O padrão ao tradicional 
biscoito de azeite, será er-
guido na rotunda Sul da vi-
la, que está a ser alvo de 
obras de reabilitação, exe-
cutadas pela própria autar-
quia. O autarca frisa que se 
trata de “uma obra de ex-

trema importância naquilo 
que diz respeito ao significa-
do que o símbolo do biscoi-
to tem para o Louriçal”, e su-
blinha o facto de a rotunda 
se encontrar “no local consi-
derada o cartão de visita da 
vila”. 

O investimento não chega 
a dez mil euros e a Câmara 
Municipal de Pombal já de-
liberou atribuir um apoio 
financeiro de oito mil eu-
ros para o efeito. “Não sen-
do uma obra cara, tem um 
grande significado para a vi-

la do Louriçal, fortalecendo 
também o marco histórico 
para as próximas gerações 
para todo o concelho de 
Pombal e a sua região”, afir-
ma José Manuel Marques. 

Os biscoitos são confec-
cionados de acordo com o 
estilo de vida das Irmãs do 
Convento do Louriçal – vo-
tos de pobreza – e têm uma 
constituição simples à base 
de farinha de trigo, azeite, 
fermento, sal e água.

“Brindada pela simplici-
dade dos seus ingredien-

tes e manufacturas, aque-
la receita teve sucesso indo 
de encontro aos sabores do 
povo”, refere a junta de fre-
guesia, acrescentando que 
“com o passar dos anos e o 
êxito entre louriçalenses e 
visitantes da terra, e do con-
vento, a receita dos biscoi-
tos passou para o domínio 
público sendo hoje uma re-
ferência de fabrico nas pa-
darias do Louriçal, revelan-
do o interesse e crescente 
sucesso desta iguaria con-
ventual”.

 ●O investimento não chegou aos dez mil euros e a Câmara já deliberou atribuir um apoio financeiro 
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Colectividade deixou recados no 41.º aniversário

Rancho dos Antões 
quer melhorar a sede
Ana Laura Duarte

O Centro Recreativo Folclórico 
e Artístico de Antões comemorou 
o seu 41.º aniversário, nos dias 29 
e 30 de Julho, onde os principais 
destaques passaram pelo almo-
ço convívio, na sede da colectivi-
dade, e juntou “mais de 400 pes-
soas” e o Festival Internacional de 
Folclore. Para terminar os festejos 
ainda houve tempo para a já tra-
dicional garraiada e a mega feijoa-
da, que juntou “centenas de pes-
soas”, relata Carlos Mota Carva-
lho, presidente da associação.

No dia 29 de Julho, domingo, o 
almoço convívio que reuniu cer-

ca de 460 pessoas, sendo que o 
destaque vai para a presença de 
várias entidades oficiais, entre as 
quais, o presidente da autarquia 
Diogo Mateus, que não deixou de 
tecer elogios ao caminho que a 
colectividade tem percorrido. 

Por sua vez, Mota Carvalho 
aproveitou a oportunidade para 
apelar à modernização do edifí-
cio-sede: “precisamos de adaptar 
as casas de banho do piso térreo 
para permitir a fácil acessibilidade 
a pessoas com mobilidade reduzi-
da”, e explica que “temos muitos 
sócios com idade avançada e é im-
portante que eles possam usufruir 
do espaço com boas condições de 

acesso”. Para além disso o dirigen-
te associativo fala também na ne-
cessidade de “melhorar as condi-
ções da cozinha”, da “conclusão 
do pavilhão multiusos, construí-
do nas traseiras do edifício”, e da 
“construção de balneários” que 
permitam dar “apoio a quem utili-
zar aquelas infra-estruturas”.

Mota Carvalho, admite estar 
“muito satisfeito” com a “gran-
de adesão” por parte do público 
presente, e afirma que este “é um 
evento que dá grande nome à Ter-
ra e à colectividade”, e não deixa 
de agradecer a todos os envolvi-
dos na organização do certame: 
“ao nível da direcção correu tu-

do muito bem, como era expectá-
vel, porque temos muitas pessoas 
que ajudam e sentem um carinho 
muito grande pelo Centro”. 

A tarde foi preenchida com o 
Festival de Folclore que contou 
com a presença do rancho aniver-
sariante, e de vários outros convi-
dados. 

Na segunda, dia 30 de Julho, re-
ferência para a monumental gar-
raiada que juntou muitos apai-
xonados por esta actividade tau-
romáquica, e para terminar em 
grande, foi servida uma mega fei-
joada para centenas de pessoas 
que se juntaram para um dia di-
ferente. 

XIII Capítulo marcado pela mudança de dirigentes

Carla Mota Longo eleita 
mordomo-mor da Confraria do Bodo

Carla Mota Longo, presidente da 
direcção da Filarmónica Artística 
Pombalense e secretária da Junta 
de Freguesia de Pombal, é a nova 
mordomo-mor da Confraria do Bo-
do, tendo sido eleita durante uma 
assembleia geral realizada momen-
tos antes do XIII Capítulo da Confra-
ria, no sábado das festas do Bodo. 

Tratando-se de uma cerimónia 
interna, sem a presença de outras 
confrarias convidadas, o que tem 
vindo a acontecer de dois em dois 
anos, o XIII Capítulo serviu, essen-
cialmente, para que Joaquim Pi-
mentel – agora juiz-mor - fizesse 
o balanço dos seus dez anos como 
mordomo. 

A anteceder a cerimónia os con-
frades fizeram o habitual desfile 
pelas ruas da cidade, tendo aque-
le Capítulo encerrado com a ac-
tuação da cantora lírica Vera Sil-
va, acompanhada ao piano por 
Fernando Falcão, seguindo-se um 
“convívio gastronómico”. 

Joaquim Pimentel considerou 
que chegou o momento de transmi-
tir a sua tarefa de mordomo-mor a 
outra pessoa, até para proporcio-
nar o rejuvenescimento da con-
fraria. O mordomo-mor cessante 
destacou o trabalho desenvolvido 
pela organização, sobretudo ao ní-
vel da promoção de Pombal e das 

Este domingo
Guístola vai estar 
em festa
A localidade de Guístola 
presta homenagem a Nossa 
Senhora da Assunção no pró-
ximo domingo, 12 de Agosto, 
com a tradicional festa anual. 
O arraial abre às 12h00 e duas 
horas depois há missa solene 
seguida de procissão. 
Às 14 horas realiza-se a missa 
solene, seguida da tradicio-
nal procissão. Terminada a 
programação religiosa, os 
festejos prosseguem com a 
actuação do Grupo de Cava-
quinhos do Louriçal, às 17h00, 
e do Grupo Folclórico da 
Região de Guístola, cerca das 
18h00. A partir das 19 horas, 
o mordomo oferece meren-
deiras e tremoços a todos 
os presentes, antecedendo o 
convívio onde não vão faltar 
febras assadas.
O evento termina com um 
baile popular a cargo do duo 
musical Passadinhas Algarve.

Vale da Cavadinha
Convívio de 
antigos alunos
Está marcado para o próximo 
domingo, 12 Agosto, o 3.º 
convívio de antigos alunos 
da escola primária de Vale 
da Cavadinha, numa organi-
zação da União 21-Associa-
ção Juvenil, cuja sede está 
precisamente instalada numa 
das salas daquele edifício. Tal 
como em anos anteriores, o 
objectivo do convívio é juntar 
antigas professoras e alunos 
num mega lanche partilhado. 
O evento tem início às 15 
horas.

Quarta-feira, feriado
Associação dos 
Gregórios 
promove festejos 
A Associação Cultural e 
Recreativa dos Gregórios, na 
freguesia de Almagreira, pro-
move na próxima quarta-fei-
ra, feriado, a festa em honra 
de S. Gregório. O arraial abre 
portas às 14hoo e uma hora 
depois há reza do terço, a que 
se segue a venda do ramo e 
entrega de merendeiras. O 
grupo de concertinas Sons de 
Casconha actua pelas 17h30, 
antecedendo o tradicional 
convívio com sardinha assada 
e febras. O baile será anima-
do pelo duo musical Bruno e 
Célia. O sorteio de rifas está 
marcado para as 24h00.

15 de Agosto
Aldeia de Malhos 
em convívio
A localidade de Malhos, na 
freguesia de Pombal, recebe 
no dia 15 de Agosto um conví-
vio popular, junto às alminhas. 
Durante a tarde a animação 
musical vai estar a cargo do 
acordeonista António Duarte.. 

festas do Bodo, com destaque pa-
ra artigos publicados em revistas 
de âmbito nacional, assim como 
a exibição do vídeo promocional 
“Pombal Cinco Sentidos” a bordo 
dos voos da TAP. Realçou, ainda, 
a publicação de duas obras de au-
toria de Madalena Martel Patrício, 
primeira mulher nomeada para o 
prémio nobel da literatura e que 
teve presença na sociedade pom-
balense. 

“Empenhámo-nos a promover 
e divulgar a história e o patrimó-
nio do concelho”, disse Joaquim 

Pimentel. Um trabalho que Carla 
Longo pretende continuar a de-
senvolver, agora durante a sua go-
vernança. 

Um trabalho considerado “en-
riquecedor para o concelho”, co-
mo foi classificado pelo presidente 
da Câmara. Diogo Mateus, co-fun-
dador da confraria e que deixou o 
cargo de juiz-mor, destacou a ac-
ção da organização: “o que já se 
fez nos últimos anos já é notável”. 
Quanto ao futuro, o autarca referiu 
que se trata de um desafio “difícil” 
para a nova direcção, enaltecendo 

o facto de o elenco liderado por 
Carla Longo agregar representan-
tes de freguesias que partilham o 
Bodo, sobretudo Vermoil e Abiul. 

Constituída no final de Julho de 
2006, por ocasião das festas do 
Bodo, a Confraria do Bodo tem co-
mo principais objectivos a defesa 
e divulgação destas festas, o levan-
tamento, defesa e promoção dos 
produtos endógenos, do patrimó-
nio gastronómico, vinícola e cultu-
ral do concelho, para além da or-
ganização de actividades culturais 
e de solidariedade social. 



 pub:



20 | DESTAQUE | 09 AGOSTO 2018 | POMBAL JORNAL

Herminio Lopes Rodrigues criou doce e marmelada de kiwi

Bosque do Paraíso: os Kiwis de Pombal 
que querem conquistar Portugal
A produção de kiwi tem vindo a aumentar em Portugal. De origem asiática, esta fruta introduziu-se na Europa há relativa-
mente pouco tempo (1903) onde começou a ganhar expressão apenas em 1970. Em Pombal a produção deste fruto acom-
panha a tendência nacional, e há até quem já tenha começado a produção de novos produtos com este sabor, como doces e 
marmeladas. Mas esperam-se mais novidades em breve.

Ana Laura Duarte

Em Portugal, podemos 
encontrar esta cultura em 
crescimento constante de-
vido às condições ideais 
para a sua produção, ao 
longo de toda a costa no 
Norte e Centro do país com 

uma impressionante pro-
dução de kiwi de mais de 
30 mil toneladas em ape-
nas cerca de 3000 hecta-
res, com crescimentos to-
dos os anos graças às novas 
explorações.

Em Pombal, a produção 
de kiwi tem acompanhado 

o crescimento nacional, e 
são cada vez mais os que 
investem no cultivo e pro-
dução deste fruto de polpa 
verde. Herminio Lopes Ro-
drigues iniciou-se na aven-
tura da produção de Kiwis 
em 2013: “na altura foi um 
amigo que me falou sobre 

a tendência cresceste da 
produção destes frutos, e 
como já gostava da área da 
agricultura resolvi pesqui-
sar mais e investir neste 
sector”, conta. 

As burocracias, a falta 
de apoios e “o facto de as 
legislações mudarem pra-

ticamente todos os dias”, 
quase deitaram por ‘água’ 
a ideia, no entanto o em-
presário revela que “é pre-
ciso estar muito bem infor-
mado e saber os passos a 
dar, caso contrário é mui-
to difícil”, porque “temos 
de esperar meses por au-

torizações, e esperar mais 
um tempo pela resposta 
das várias entidades, e de-
pois esperar para que se-
ja tudo aprovado”, no seu 
caso “o processo foi relati-
vamente facilitado porque 
já sabia os procedimentos 
que deveria ter em conta, 

BENEFÍCIOS 
DO CONSUMO

O kiwi é reconhecido como um dos 10 melhores ali-
mentos do mundo. O alto teor nutritivo do fruto, leva a 
que o consumo diário faça o consumidor sentir-se mais 
saudável, mais jovem, com mais energia e mais feliz. A 
Kiwicoop, organização de produtores, reconhecida pe-
la União Europeia, fala dos benefícios:

• ANTI-STRESS NATURAL
O kiwi contém substâncias como a serotonina, que 

tem um efeito calmante sobre a actividade cerebral. 
 
• CONTROLO DO COLESTEROL
Rico em magnésio, o kiwi também ajuda a preve-

nir doenças cardiovasculares, enfarte do miocárdio e 
pressão arterial demasiada elevada. Tem efeitos muito 
benéficos para a tensão arterial;

• MASCULINIDADE
O kiwi tem uma quantidade importante de arginina, 

activa a circulação nas zonas necessárias e é utilizado 
no tratamento de sintomas de impotência;

• GRÁVIDAS DEVEM CONSUMIR KIWI
É uma boa fonte de ácido fólico, que ajuda a garan-

tir uma gravidez saudável e o normal desenvolvimento 
cerebral e cognitivo do bebé;

• REFORÇA A IMUNIDADE
Rico em alto teor de vitamina C, o kiwi ajuda a esti-

mular o sistema imunológico;

• ADEQUADO PARA DIABÉTICOS
Com um baixo índice glicémico, faz com que o nível 

de açúcar no sangue se mantenha mais reduzido, não 
elevando a produção de insulina no pâncreas;

• AJUDA A MANTER A LINHA
O baixo índice glicémico e a fibra do kiwi evitam que 

o organismo recorra à insulina impedindo que a gordu-
ra seja armazenada no corpo;

• AJUDA A REGULAR O INTESTINO
Um a dois kiwis por dia ajudam a regular a fibra in-

testinal, e facilita a libertação de toxinas do tracto in-
testinal.
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mas para os jovens que decidem 
apostar nesta área, é muito com-
plicado, principalmente se envol-
ver apoios comunitários”.

Para reduzir os encargos, os 
tempos de espera, e as incerte-
zas quanto às aprovações neces-
sárias para a implementação de 
um projecto desta envergadu-
ra, Herminio Rodrigues não tem 
dúvidas e adianta que a “solução 
passaria pela implementação de 
um balcão único, especializa-
do nestas temáticas, e que con-
seguisse dar resposta a todas as 

burocracias que nos são impos-
tas”, no fundo, “um único serviço 
que fosse capaz de aglomerar as 
várias entidades e que permitis-
se encurtar os tempos de espera 
e agilizar os processos”. Até por-
que, “acredito que exista muita 
gente que acaba por desistir dos 
seus projectos pela carga buro-
crática que isto implica”. 

No entanto, a legislação exi-
gente e apertada não o demoveu 
de criar o seu pomar de kiwis, 
com apresenta uma extensão de 
“cerca de 10 hectares”. Os “pri-

meiros anos são muito compli-
cados, porque só começa a ha-
ver produção a partir do tercei-
ro ano”, ou seja, “nos primeiros 
anos só investimos e não vemos 
qualquer retorno, o que se tor-
na um pouco desmotivante”, mas 
“quando começa a produzir, é 
uma sensação muito boa, e muito 
gratificante”, até porque “dedico 
muito do meu tempo ao pomar: 
gosto de ver as plantas bem trata-
das e a fruta a crescer”.

Para esta colheita, o empre-
sário espera “colher entre oito a 

dez toneladas de kiwis, por hec-
tare”, mas “a partir do quinto ano 
de produção podemos atingir 20 
toneladas por hectare”. O pom-
balense, também ligado à cons-
trução civil escoa todo o seu pro-
duto à Kiwicoop, uma organiza-
ção de produtores (OP), reconhe-
cida pela União Europeia, que 
nasceu do empreendedorismo e 
paixão comum de um grupo de 
kiwicultores da região centro de 
Portugal. Mas havia um “peque-
no problema”: as frutas de cali-
bre menor não podiam ser es-
coadas para o mercado, no pri-
meiro ano decidiu doar esse ex-
cedente às várias organizações 
de serviço social do concelho, 
mas ainda assim decidiu experi-
mentar dar uma nova vida à sua 
fruta e experimentou confeccio-
nar um doce de kiwi.

“Uma senhora que costuma co-
laborar connosco pediu-me uma 
caixa de kiwis para experimentar 
a fazer uns potes de doce, quan-
do provámos percebemos que 
era um produto com muito po-
tencial e decidi começar a pes-
quisar, a estudar e a aperfeiçoar 
a receita”, actualmente tem um 
volume de produção que ronda 
os 20 mil frascos, mas que ainda 
pode ser aumentado. 

Depois do sucesso com o do-
ce de kiwi, que não deixa nin-
guém indiferente, surgiu a ideia 
de confeccionar uma marmela-
da, um produto que a “Bosque 
do Paraíso” apresentou na última 
edição das festas do Bodo, que se 
realizaram em Pombal entre 26 e 
31 de Julho. 

“As pessoas quando vêm o do-

ce de kiwi acham que vai ser mui-
to ácido, mas a verdade é que 
quando provam ficam surpreen-
didas com o sabor doce”, e isto 
tem a ver com “as condições óp-
timas que o país apresentas, pela 
qualidade dos terrenos, da água 
e do clima, que permitem que a 
fruta tenha um sabor muito mais 
gostoso”.

“Os nossos doces são totalmen-
te naturais, e sem qualquer quí-
mico ou conservante, e é isso que 
o torna tão especial”, e até “pode-
ria dizer que é biológico, mas não 
creio que exista algum produ-
to totalmente biológico, preferi-
mos o termo ‘natural’. O produto 
pode ser encontrado em várias 
superfícies comerciais do con-
celho, e nas feiras mais tradicio-
nais, um pouco por todo o país, 
afinal o lema da marca é “Kiwi de 
Pombal, a conquistar Portugal”.

A pensar em novas formas de 
utilizar o produto, o mentor da 
marca “Bosque do Paraíso” já an-
da em “testes para um licor de 
kiwi”, e anda a pensar na hipó-
tese de criar um doce sem qual-
quer adição de açúcar, que pode 
ser uma “mais-valia para as pes-
soas que sofrem de problemas 
relacionados com a diabetes”, afi-
nal o Kiwi é uma fruta que apre-
senta inúmeras propriedades be-
néficas à saúde. E retama “sabia 
que um único kiwi tem tanta vi-
tamina C quanto a presente em 
três laranjas, que reduz substan-
cialmente os sintomas de prisão 
de ventre, e que contém substân-
cias como a serotonina, que tem 
um efeito calmante sobre a acti-
vidade cerebral?”. 
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FESTA EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA 
DA ASSUNÇÃO 

09:00h - ALVORADA COM MÚSICA AMBIENTE

11:00h - MISSA SOLENE SEGUIDA DE PROCISSÃO

13.00h - ALMOÇO CONVÍVIO 
             

                -ABERTURA DE BAR E QUERMESSE

15:30h - ATUAÇÃO DO
 

16.30H - ESPETÁCULO DE FADO HUMORÍSTICO COM 
 

17:30 - ATUAÇÃO DO
 

20:00h - BAILE COM
 

00:30 - SORTEIOS

VICENTES
15.AGOSTO.2018

VÂNIA MARISA

EMANUEL MOURA

GRUPO JUVENIL DOS VICENTES

RANCHO FOLCLÓRICO DE ALMAGREIRA

A comissão de festas não se responsabiliza por qualquer dano que ocorra na festa. 

VICENTES

 236244861 ·  965267361 

Pedro.Ausenda.Lda@g mx.com 

 

Rua do Vieira Nº12 - 3100-353 Pombal 

 

Empresa pública instalada em Figueiró dos Vinhos

José Miguel Medeiros 
troca o Parlamento 
pela “gestão florestal”

O socialista, presidente da 
Assembleia Municipal de An-
sião, José Miguel Medeiros, 
foi o escolhido pelo Gover-
no para pôr em prática a em-
presa pública de desenvolvi-
mento e gestão florestal que 
será instalada em Figueiró 
dos Vinhos. Miguel Medeiros 
já renunciou ao seu mandato 
de deputado à Assembleia da 
República, eleito por Leiria, 
sendo substituído por Ode-
te João.

Natural da vila de Avelar 
(Ansião), José Miguel Medei-
ros foi governador civil de 
Leiria e secretário de Estado 
da Protecção Civil. Contacta-
do pelo nosso jornal, confir-
mou o novo cargo, mas re-
cusou-se a prestar quaisquer 
declarações por enquanto. 

A criação da empresa pú-

blica foi anunciada, no pas-
sado mês de Março, pelo mi-
nistro da Agricultura, Flores-
tas e Desenvolvimento Ru-
ral, Capoulas Santos, tendo 
como objectivo fundamen-
tal “demonstrar como é pos-
sível gerir de forma rentável 
a floresta, particularmente 
nas zonas de minifúndio”. 

Ou seja, visa, essencialmen-
te, “demonstrar como pode 
ser profissionalmente geri-
da a floresta, como pode dar 
rendimento e como se pode 
prevenir os incêndios”.

Entretanto, segundo o 
que o nosso jornal conse-
guiu apurar, a FlorestGal 
pretende “promover a con-

centração de propriedades 
florestais”, auxiliando os 
seus proprietários a agru-
parem-se para que ganhem 
“dimensão” e tirarem, as-
sim, rendimentos económi-
cos. 

Por outro lado, irá “de-
monstrar boas práticas e 
modelos modernos de ges-
tão” da floresta. “Trazer tu-
do aquilo que são os princí-
pios de governação de uma 
floresta moderna”, revela a 
nossa fonte. 

Para tal, irá desenvolver 
um “trabalho de articula-
ção” com as câmaras muni-
cipais, juntas de freguesia, 
associações de produtores 
florestais e privados, actuan-
do como um parceiro num 
processo muito semelhante 
ao do emparcelamento. 

Novo curso no Politécnico de Leiria

Sistemas 
de Informação 
e Modelação 
do Espaço Urbano 

Já estão abertas as can-
didaturas para o novo cur-
so técnico superior profis-
sional (TeSP) em Sistemas 
de Informação e Mode-
lação do Espaço Urbano, 
coordenado pelo departa-
mento de Engenharia Ci-
vil da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão (ES-
TG) do Politécnico de Lei-
ria. Esta nova formação 
permite colmatar as ne-
cessidades de mercado de 
técnicos qualificados nas 
áreas da Construção, da 
Engenharia Civil, da Ar-
quitectura, da Geografia e 
da Informática, capazes de 
gerir informação geoespa-
cial e operar com platafor-
mas digitais de modelação 
ligadas ao espaço urbano e 
de apoio à construção.

A nova formação visa 
formar profissionais aptos 
a operar com as mais mo-
dernas técnicas de recolha 
de dados, como drones ou 
laserscanning, e, e plata-
formas digitais de modela-
ção e simulação no domí-
nio dos Sistemas de Infor-
mação Geográfica (SIG), 
assim como operação de 
Sistemas de Informação e 
Modelação da Construção 
(BIM).

“O novo TeSP conta com 

o apoio das empresas da 
região, que sentem a ne-
cessidade de recrutar pro-
fissionais com formação 
específica em Building 
Information Modelling 
(BIM), uma metodologia 
colaborativa suportada 
por tecnologia 3D, que vir-
tualiza um edifício ou uma 
infraestrutura, e incorpo-
ra toda a informação exis-
tente e gerada ao longo do 
seu ciclo de vida”, explica 
Carlos Capela, director da 
ESTG.

No final do curso, os for-
mandos estão aptos pa-
ra planear, recolher, pro-
cessar e gerir informação 
geoespacial, possibilitan-
do a intervenção nas di-
ferentes fases do proces-
so de conceção, constru-
ção e manutenção dos em-
preendimentos do espaço 
urbano e articulação entre 
cliente, sala de projeto e 
obra. O novo TeSP disponi-
biliza 20 vagas e a primei-
ra fase de candidaturas de-
corre até ao dia 14 de agos-
to. Os interessados podem 
encontrar mais informa-
ção em https://www.iplei-
ria.pt/cursos/course/tesp
-em-sistemas-de-informa-
cao-e-modelacao-do-espa-
co-urbano/

Bootcamp em Alvaiázere

Empreendedorismo 
em Turismo Gastronómico

A Incubadora de Negó-
cios do Município de Alvaiá-
zere, a Incubadora Alvaiáze-
re+, é parceira do projecto 
Taste Up, um programa de 
aceleração desenhado pa-
ra apoiar projectos de em-
preendedorismo na área 
do Turismo Gastronómico. 
Neste contexto, o concelho 
de Alvaiázere vai receber 
um dos bootcamps, nos dias 

11 e 12 de Outubro, onde se-
rá administrada formação 
intensiva, não só na área de 
gestão, como em áreas mais 
focadas no turismo, gastro-
nomia e culinária.

O programa destina-se a 
empreendedores que quei-
ram recuperar um saber ou 
sabor com tradição, a em-
preendedores que tenham 
um negócio (tecnológico 

ou não) que vise sustentar 
o desenvolvimento do tu-
rismo gastronómico, a em-
preendedores que preten-
dam modernizar antigos 
negócios de família e que 
visem gerar negócios assen-
tes na recuperação de tradi-
ções na área da culinária e 
gastronomia típica, nomea-
damente, em territórios de 
baixa densidade, ou a pro-

fissionais do sector gastro-
nómico que pretendam de-
senvolver um produto ino-
vador.

O projeto é promovido 
pela entidade de consulto-
ria especializada Territó-
rios Criativos, pela APTECE 
– Associação Portuguesa de 
Turismo de Culinária e Eco-
nomia e o Turismo de Por-
tugal.
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Autarca remete para as pessoas o balanço do mandato

Ansião dá toque de inovação às festas 
do concelho mantendo as tradições

Depois de hoje (quinta-
feira) ser realizada uma noi-
te musical com o tradicio-
nal concerto de bandas de 
garagem, os festejos serão 
inaugurados oficialmente às 
18h00 de amanhã (sexta-fei-
ra) numa sessão solene pre-
sidida pelo secretário de Es-
tado das Florestas e do De-
senvolvimento Rural, Miguel 
Freitas. 

Uma oportunidade para 
que o presidente da Câmara 
Municipal, António José Do-
mingues, enaltecer o empe-
nho do executivo no sector 
da agricultura e das florestas. 
Até porque, como diz, “este 
executivo tem um pelouro 
específico para a agricultura 
e o mundo rural”. 

O primeiro dia de festa te-
rá um dos pontos altos, à noi-
te, com a actuação de Diogo 
Piçarra. 

Por sua vez, o sábado des-
pertará com a realização da 
tradicional Feira dos Pocei-
ros, enquanto o parque ver-
de do Nabão será palco de 
um torneio de Ténis de Praia, 
integrado no circuito da As-
sociação de Ténis de Lei-
ria. Às 15h30 será assinalado 
o aniversário da Biblioteca 
Muncipal com teatro infantil 
“Cinderela”, pela Companhia 
de Teatro de Barcelos. 

Um dos momentos altos 
acontecerá a partir das 17 ho-
ras quando, pela Praça do 
Município, passar o Cortejo 
Alegórico do Povo. Um des-
file etnográfico que contará 
com a participação de car-
ros alegóricos representati-
vos de dez colectividades de 
todas as freguesias do conce-
lho. 

Já no pavilhão gimnodes-
portivo jogar-se-á o 13º Tro-
féu de Futsal de Ansião, dis-
putado pelo tricampeão na-
cional Sporting Clube de Por-
tugal e o Burinhosa.

À noite, a animação estará 
a cargo das actuações da So-
ciedade Filarmónica Ansia-
nense de Santa Cecília e da 
Sociedade Filarmónica Ave-
larense, subindo ao palco 
principal a conhecida canto-
ra Áurea. A noite prossegue 
com a actuação do grupo de 
Cabo Verde “Sem Vaidade” e 
pelo Dj L’ttux. 

No domingo, haverá uma 
novidade: o primeiro encon-
tro motard do concelho de 
Ansião. Uma iniciativa que 
surgiu na sequência de um 
desafio lançado pela autar-
quia aos dois grupos motards 
do concelho. António José 
Domingues realça a impor-
tância daquele evento, enal-

A vila de Ansião está engalanada para receber, este fim-de-semana, as Festas do Concelho, os mais importantes festejos do 
território e que marca, habitualmente, o encontro e reencontro de toda a família ansianense, recebendo, igualmente, os 
muitos forasteiros que visitarão a vila para participar nas inúmeras actividades programadas. 

tecendo que ao aceitarem o 
convite que lhes foi dirigido, 
os grupos “propuseram reali-
zar uma acção de sensibiliza-
ção e prevenção rodoviária, 
o que é de louvar”. 

O autarca destaca, ainda, a 
realização de uma demons-
tração de “Cricket”, também 
na sequência de um desafio 
lançado pelo município aos 
“Amigos de Cricket Club”, 
constituído essencialmente 
por estrangeiros residentes 
na freguesia de Pousaflores. 

António José Domingues 
sublinha, igualmente, a rea-
lização do tradicional festival 
de folclore, a partir das 18h00 
de domingo, com a participa-
ção dos Pauliteiros de Miran-
da do Douro, que abrilhanta-
rá o evento que contará com 
os ranchos folclóricos Flores 
da Serra da Lagoa Parada, de 
Fazendas de Almeirim e do 
Típico de Alvorge. 

Às 22 horas subirá ao pal-
co a Orquestra Ligeira da So-
ciedade Filarmónica Ansia-
nense de Santa Cecília, se-
guindo-se o concerto “Tri-
buto aos ABBA”, encerrando 
com baile pelo Trio Darrom-
ba. 

EXPO ANSIãO
NO CAMPO 
DA MATA
Uma das grandes novida-

des das Festas do Concelho 
de 2018, as primeiras organi-
zadas pelo actual executivo 
camarário de maioria socia-
lista, prende-se com a des-
localização da tradicional 
mostra de actividades eco-
nómicas para o Campo da 
Mata. António José Domin-
gues considera que a me-
dida visa, essencialmente, 
“proporcionar uma envol-
vência maior”, juntando “tu-
do no mesmo espaço”. “En-
tendemos que, no mesmo 
recinto estiver a exposição e 
os espectáculos, as pessoas 
irão interagir mais”, diz o au-
tarca. 

Por outro lado, o presiden-
te da Câmara aponta outra 
inovação: a criação de um 
circuito de transporte pú-
blico, gratuito, que irá per-
correr todas as freguesias do 
concelho. “Queremos envol-
ver as populações das fre-
guesias nas festas, que ape-
sar de serem do concelho, 
habitualmente são vistas 
mais como sendo as festas 
da vila”, refere, adiantando 
que um dos motivos que le-
varam o executivo a imple-
mentar a iniciativa teve a ver 
com a realização do Corte-

 ●António José Domingues, presidente da autarquia

9 AGO - Quinta-feira

10 AGO - Sexta-feira
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Baile com SORITMO
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Torneio de Ténis de Praia
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Aberturada EXPO         ANSIÃO CORAÇÃO DE SICÓ
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Desfile etnográfico das coletividades do concelho

13.º Troféu de Futsal de Ansião
Sporting CP (Tricampeão Nacional) Vs CCRD Burinhosa (1ª Divisão)
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Grupo de Cabo Verde “Sem Vaidade”
Baile Kizomba, Morna e Funaná

DJ L’ttux
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12 AGO - Domingo
 

Vila de Ansião
09h00

Parque Verde do Nabão
09h00

10h00

Mata Municipal
09h30

RECINTO DA EXPO
10h00

 ESPAÇO CRIANÇA 
 Mata Municipal

15h00
PRACETA DA MÚSICA 

RECINTO DA EXPO
PALCO 2

18h00

PALCO 3
22h00

PALCO 1 Orbital
23h30
01h00

Gaiteiros

Encontro Motard do concelho de Ansião
(Ação de sensibilização e prevenção rodoviária) 

Demonstração de Cricket
Amigos Cricket Club 

BEM-ESTAR EM MOVIMENTO 
Yoga, Pilates e Zumba
PhysioGo

Aberturada EXPO         ANSIÃO CORAÇÃO DE SICÓ

Brincolândia

FOLCLORE E TRADIÇÃO
Rancho Folclórico Flores da Serra da Lagoa Parada
Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim
Rancho Típico de Alvorge 
Pauliteiros de Miranda do Douro

Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica 
Ansianense de Santa Cecília

Concerto “Tributo aos ABBA”
Baile com Trio Darromba
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Abertura da EXPO         ANSIÃO CORAÇÃO DE SICÓ

Brincolândia

FOLCLORE E TRADIÇÃO 
Rancho Folclórico Flores da Serra da Lagoa Parada
Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim
Rancho Típico de Alvorge 
Pauliteiros de Miranda do Douro
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SoRitmo * Bandas de Garagem * Exposições
Bandas Filarmónicas * Orquestra Ligeira da SFASC

DJ * Noite de Kizomba* Gastronomia * Desporto
Festival Mergulhos * Bailes * Folclore
Diversão Infantil * Feira dos Poceiros

Teatro * Cortejo Alegórico do Povo

jo Alegórico do Povo. “Uma 
vez que é um evento cultu-
ral de mostra de costumes 
e tradições das freguesias e 
dos seus lugares, queremos 
que as gentes venham à vila 
assistir ao desfile etnográfi-
co”, frisa. 

António José Domingues 
não tem dúvidas que estão 
reunidas todas as condições 
para que o concelho de An-
sião viva as suas festas em 
comunidade, estando tam-
bém preparado para aco-
lher todos aqueles que quei-
ram participar nos festejos. 
Umas festas que, de acordo 
com o autarca, apresentam 
um orçamento a rondar os 
120 mil euros. 

Questionado se é um va-
lor que segue a linha de 
anos anteriores, o socialis-
ta diz que não está preocu-
pado “com os orçamentos 
dos outros anos”, adiantan-
do, por seu turno, que “este 
orçamento reflecte todas as 
despesas que vamos fazer 
com as festas”. 

BALANçO 
DO MANDATO 
FEITO 
PELAS PESSOAS
António José Domingues, 

que em Outubro do ano pas-
sado conquistou o poder au-
tárquico ao PSD, que geriu 
os destinos do município 
nas últimas quatro décadas, 
evita fazer um balanço do 
trabalho desenvolvido até 
ao momento. “Os balanços 
dos mandatos são sempre 
feitos pelas pessoas”, adian-
tando que “ainda é cedo pa-
ra andarmos a fazer balan-
ços” até porque “o trabalho 
de um executivo não se po-
de medir apenas num ano, 
muito menos em dez me-
ses”.

No entanto, reconhece 
que “houve um primeiro 
tempo de adaptação” à fun-
ção de presidente de Câma-
ra e das “suas exigências”. 
“Lidamos com muitas exi-
gências por parte das pes-
soas”, diz. 

Por outro lado, o autar-
ca socialista aponta que foi 
confrontado, em início de 
mandato, com “a escassez 
de recursos humanos”, uma 
situação que “estamos a ten-
tar ultrapassar”. Para tal, An-
tónio José Domingues refe-
re que será reforçado o qua-
dro de pessoal do municí-
pio, nomeadamente com a 
“integração dos trabalhado-
res precários”, mas também 
com a contratação de pes-

soal para a área da educa-
ção, considerada uma área 
prioritária. “Vamos dotar as 
escolas de recursos conside-
rados necessários”, garante.

Quanto a outros investi-
mentos, o autarca refere-
se à alteração de estratégia 
quanto à regeneração urba-
na. Ou seja, o actual execu-
tivo optou pela requalifica-
ção de artérias “cartões de 
visita” da vida, em vez da 
empreitada de reabilitação 
do mercado municipal. Até 
porque, diz, o esforço finan-
ceiro municipal seria “subs-
tancialmente superior”.

Também em jeito de mar-
ca do actual mandato, Antó-
nio José Domingues dá con-
ta do trabalho realizado no 
âmbito do processo de am-
pliação do parque empresa-
rial do Camporês com mais 
27 lotes. “Havia projecto, 
mas os terrenos ainda não 
estavam adquiridos, nem 

sequer estava nada definido 
quanto à ligação ao IC8”, re-
fere, adiantando que, por su-
gestão da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 
Regional do Centro “avan-
çou-se com o estudo de im-
pacte ambiental”, enquanto 
ficou definida a solução pa-
ra a ligação ao IC8. “Não era 
a solução pretendida, nem a 
desejável, mas devido à falta 

de capacidade financeira da 
Infraestruturas de Portugal 
será construída uma rotun-
da”, frisa. 

O autarca destaca, ainda, 
o desenvolvimento do pro-
jecto Ansião Coração de Si-
có, que passará pela dinami-
zação da Serra do Anjo da 
Guarda, do Ciclo do Pão, e a 
promoção turística na nas-
cente do rio Nabão.  
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Torneio serve para angariar fundos para a temporada

Louriçal com novo projecto de futsal

 ●Associação Pik-Nik vai dar corpo ao novo projecto desportivo  ●Restaurante Sabor da Vila garantiu o apuramento para o grupo dos oito melhores

 ●“A Melhor Equipa Cá Pori” com atletas do Desportivo Ilha

 ●O Lanheiro Café-Bar da Ilha também apoia uma equipa

 ●Uma selecção de jovens que formaram o “Entr’Agosto ●Os Batanetes ficaram em quarto lugar no grupo ‘A’

 ●“Os do Augusto” com atletas do Louriçal

 ●“Bife à Presidente” já tinham alcançado as meias finais

Pelo segundo ano conse-
cutivo é prestado homena-
gem a Augusto Póvoa, que 
sempre apoiou como adep-
to os projectos de futsal do 
Louriçal. Este ano, com a or-
ganização a ser formada por 
António Roque, Rodrigo Sil-
va, João Pinto, Tiago Ramos 
e João Pedro Domingues, de-
corre até hoje, quinta-feira, 
mais um torneio que reuniu 
12 equipas. Mais logo à noite, 
decorre o apuramento do 

terceiro e quarto lugar, pa-
ra depois, acontecer a gran-
de final. A edição deste ano, 
apresenta a particularidade 
das receitas servirem para 
um novo projecto de futsal 
que vai surgir na freguesia. A 
Associação Recreativa e La-
zer de Casais do Porto e São 
João das Tábuas designada 
por Pik Nik vai dar corpo ao 
“Louriçal Futsal”, estando já 
a equipa inscrita na Associa-
ção de Futebol de Leiria. 

MUNICÍPIO DE POMBAL
         Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Ana Maria Ferreira Pereira Duarte Cabral, Vereadora da Câmara Mu-

nicipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições do De-
creto Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizada a sus-
pensão provisória do trânsito de vias municipais, nos seguintes termos:

1. Fundamento de facto: Festas Anuais em Honra de Nossa Se-
nhora da Boa Viagem

2. Promotor do evento: Comissão de festas de Nossa Senhora da 
Boa Viagem

3. Local do evento: Cabeço 
4. Designação das vias: Rua do Cabeço e parte da Rua de Nossa Se-

nhora da Boa Viagem
5. Período de Encerramento: a partir das 15h00 do dia 14 de Agosto 

às 5h00 do dia 15 de Agosto e das 16h00 do dia 15 de Agosto às 03h00 
do dia 16 de Agosto 2018

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 Or-
ganizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados nas mesmas.

Município de Pombal, 27 de Junho de 2018
A Vereadora, com competência delegada, (Ana Maria Cabral – Dra.)



17.ª edição das 14 Horas a Pedalar

“Rumo a Tokyo” com Carlos Leitão
Numa organização con-

junta do Clube de Cicloturis-
mo de Pombal, Município e 
Freguesia de Pombal e com 
alguns apoios de institui-
ções, empresas e particula-
res, decorreu nos dias 21 e 22 
de julho, em Pombal, a 17.ª 
edição das 14 Horas a Peda-
lar, que se iniciou às 22 horas 
de sábado e só terminou ao 
meio-dia de domingo.

“Rumo a Tokyo” foi o le-
ma deste ano que teve como 
meta tornar o sonho em rea-
lidade do atleta de ténis em 
cadeira de rodas, o pomba-
lense Carlos Leitão, que tem 
como objetivo representar 
Portugal nos Jogos Paraolím-
picos de Tóquio em 2020.

A este desígnio também 
se associou o grande cam-
peão e recordista mundial o 
Bombeiro e Humanista Car-
los Vieira, que tão generosa-
mente se entregou à causa 
integrando a equipa Unidos 
da Formiga.

Pelo segundo ano conse-
cutivo esteve presente o jor-
nalista José Morais que, pela 
primeira vez,  fez vários di-
retos via Facebook e cobriu 
in-loco todo o evento estan-
do as reportagens disponí-
veis no Notícias do Pedal TV, 
O Praticante e Jornal de Ci-
clismo, no MEO Canal e Fa-
cebook.

Este ano inscreveram-se 
247 ciclistas em represen-
tação de 9 equipas, nomea-

damente: Os Unidos da For-
miga (46), Campainhas (33), 
Cascos & Rolhas (11), Café 
Flandes (19), Aderce (22), 
Vilacanekos (56), Rodapão 
(30), Ripa Café Team (15) e, 
em estreia a equipa do Café 
Central (15).

Pouco depois das dez, o 
infindável e colorido pelo-
tão, com todo o tipo de bici-
cletas, até algumas inimagi-
náveis, percorreu as princi-
pais artérias da cidade, en-
quanto o muito público que 
afluiu à Avenida assistiu à es-
petacular exibição de ginás-
tica acrobática pelos atletas 
da AcroPombal.

De regresso ao circuito pa-
ra a grande noite a pedalar 
voltas ovais vezes sem con-
ta, o ambiente foi animado 
com a música passada pelo 
DJ Kájo Silva. Pouco depois, 
o novo grupo de Pombal 
“Concertinas do Marquês” 
iniciou uma arruada musi-
cal, animando a avenida, vi-
sitando e entusiasmando 
os standes de todas as equi-
pas, carregando ainda o be-
lo Presunto O Tapa, que saiu 
no 39 ao felizardo que ainda 
não o reclamou.

A meio da madrugada a 
hora era do Caldo Verde, 
que estava bem quente, ape-
titoso e maravilhoso, sendo 
muito apreciado pelo pelo-
tão e até por alguns visitan-
tes.

Depois de uma noite fria, 

a manhã começou a aque-
cer, mas, para retemperar e 
recuperar as forças, a partir 
das 8 horas, seguiu-se o Mo-
mento Hell Energy Drink, 
com a distribuição aos ciclis-
tas desta bebida energética 
bem fria, foi muito bem acei-
te e do agrado dos atletas.

Depois de mais voltas, a 
meio da manhã, era a altu-
ra para o Passeio Domin-
gueiro. Mais uma vez a cida-
de de Pombal e o seu Cas-
telo viu passar as bicicletas, 
cujo itinerário se estendeu 
até ao Açude sob a frescura 
do Arunca, regressando o já 
desgastado pelotão ao cir-
cuito para as voltas finais.

Conforme o programa, se-
guiram-se os concursos para 
premiar a melhor “Pastelei-
ra”, que foi apresentada pe-
la equipa Café Minimercado 
Flandes, recebendo por isso 
o Troféu Pasteleira – Fregue-
sia de Pombal, e a bicicleta 
mais espetacular, sendo o 
“1.º Andar” da equipa Vilaca-
nekos a escolhida, pelo que 
recebeu o Troféu Pedalásti-
co – Crédito Agrícola.

Ao meio-dia, 14 horas de-
pois, a maratona velocipédi-
ca estava no fim e as equipas 
reagrupadas para recebe-
rem os seus prémios e lem-
branças.

Depois, em festa, com a 
presença dos presidentes 
do município e da fregue-
sia, iniciou-se a distribuição 

dos prémios especiais, no-
meadamente o Troféu Char-
me Feminino – FlorEden e o 
Troféu Mais – Município de 
Pombal, os quais foram en-
tregues à equipa Vilacanekos 
por ter inscrito 12 elementos 
femininos e, também, por ter 
participado com 56 ciclistas, 
sendo a equipa mais nume-
rosa, repetindo o prémio do 
ano passado. 

Quase na despedida ain-
da houve tempo para o Ma-
nuel F. Silva da FlorEden dis-
tribuir Rosas Vermelhas a to-
dos os elementos femininos 
que participaram nas 14HP.

De referir que o evento foi, 
desde o início e até ao final, 
acompanhado por socorris-
tas da Cruz Vermelha, que 
estiveram sempre vigilantes 
e prontos a socorrer as pou-
cas vítimas de incidentes na-
turais decorrentes deste tipo 
de eventos.

Após o almoço convívio 
entre a organização e convi-
dados, a pista ficou livre pa-

ra a prática de patinagem de 
rua, mais com o pretexto de 
se abrir uma porta para o de-
senvolvimento da atividade 
em Pombal.

Já ao fim da tarde seguiu-
se uma demonstração de 
Perseguição Individual em 
bicicleta por eliminatórias, 
que foi bem animada e dis-
putada, tendo como grande 
vencedor o nosso atleta Nu-
no Valente. Parabéns a to-
dos! 

Por fim, o Clube de Ciclo-
turismo de Pombal agrade-
ce à Câmara Municipal de 
Pombal, Junta de Fregue-
sia de Pombal, AcroPombal, 
Crédito Agrícola, PSP, Notí-
cias do Pedal, PombalJornal, 
Sicódrink, Guida Artes Grá-
ficas, O Tapa, Al-Buhera, Ca-
fé Nicola II, Táxi 22 Carlos 
Santos, Restaurante Xurrex, 
Filinata, FlorEden, Café do 
Canto, Café Central, Concer-
tinas do Marquês, Rádio Clu-
be de Pombal, Rádio Cardal, 
Pombaltv, Intermarché, Hal-

con Viagens, Óptica Louren-
ço, Balvera, Bicicletas Marto, 
Amigos da Velha Caroca, Rui 
Valentim, O Fidalgo, Tasqui-
nha Pombalense, Casa Tóne-
la, Palomas, Auto Progresso, 
Motadani, Ourivesaria Péro-
la, Boca de Incêndio, Jorge 
Mota Longo, Silva & Santos, 
AD Pedro Roma, LizDrive, M. 
Simões & Filhos, Pérola dos 
Frangos, Quase Bom, Móveis 
80, Opções Leves, ERA, Fan-
taças, Fernando Cabeleirei-
ros, Funerária Margarida & 
Filhos, Lda., Fernando Cabe-
leireiros, Pombal Limpa, Re-
boques AVIL, Transportes 
Pombalense, Fernando dos 
Leitões e Belém Hotel.

O CCP fica ainda grato aos 
seus associados, colaborado-
res e amigos, que direta ou 
indiretamente colaboraram, 
às equipas que participaram, 
a todos os que compraram 
rifas, aos moradores da Ave-
nida e ao público em geral.

Carlos Vieira (texto)

feSta DaS BicicletaS 2018 
reSultaDo Do Sorteio 

PrÉMio  DeSiGnaçÃo rifa  venceDor 
1.º Bicicleta Intermarché 72 Faustino Mendes 
2.º Estadia AH 2pax/1noite H. Viagens 145 Lina  
3.º Vale 50€ Óptica Lourenço 693 Jorge Fernandes 
4.º Antena Casa/Campismo M. Valentim 704 Manuel Carriço 
5.º Garrafa Vinho 5L Suserano Sicódrink 382 Manuel F Gomes 
6.º Capacete Bicicletas Marto 336 Manuel Ferreira 
7.º Assinatura Anual Pombal Jornal 1099 Raul Silva 
8.º Revitalift L´Oréal Balvera 528 Cláudio Batista 
9.º Revitalift L' Oréal Balvera 331 Marco Gonçalves 
10.º Aftershave L' Oréal Balvera 872 A Neves Gomes 
11.º Aftershave L' Oréal Balvera 1016 Carlos Mota 
12.º Gel Limpeza L' Oréal Balvera 258 Daniel Louro 
13.º Fluído Hidratante L' Oréal Balvera 434 Luís Jorge 
14.º 2 Jantares O Fidalgo 8 Carlos Nicolau 
15.º 2 Jantares O Fidalgo 1081 Maria Prazeres 
16.º 2 Almoços Amigos da Velha Caroca 756 Diogo 
17.º 2 Almoços Casa Tónela 437 Henrique Santos 
18.º 2 Jantares Tasquinha Pombalense 78 Maria Alice 
19.º 2 Almoços Al-Buhera 384 Manuel F Gomes 
20.º Corte Cabelo H Fernando Cabeleireiro 1513 Gonçalo Serra 
21.º T-Shirt 14HP2018 14 Carlos Nicolau 
22.º Auto lavagem Palomas 761 Rui Lavrador 
23.º Auto lavagem Palomas 54 Adelino Baleizão 
24.º Auto lavagem Palomas 747 Pedro Pimpão 
25.º Auto lavagem Palomas 731 José Rodrigues 

 
O prémio de capa, um Leitão Assado Fernando dos Leitões, coube ao n.º 230 e o 
vencedor é João Monteiro. 
O sorteio do Presunto O Tapa coube ao n.º 39 ainda não reclamado. 
A organização agradece à Guida Artes Gráficas e aos patrocinadores e amigos que 
ofereceram os prémios. Um obrigado a todas as pessoas que compraram as rifas. Aos 
vencedores os nossos parabéns. 
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 ●Manuel Ferreira (Flor Eden) entrega o prémio “Charme Feminino” à equipa Vilacanekos

 ●Diogo Mateus entrega o prémio da bicicleta mais original que veio de Vila Cã

 ●“A Melhor Equipa Cá Pori” com atletas do Desportivo Ilha

 ●O Lanheiro Café-Bar da Ilha também apoia uma equipa

 ●Uma selecção de jovens que formaram o “Entr’Agosto
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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 autorizada 
a suspensão provisória do trânsito de vias municipais, nos seguintes 
termos:

1. Fundamento de facto: 25 voltas da Ferradura
2. Promotor do evento: Associação Recreativa e Cultural de Pou-

sadas Vedras e Confraria do Bolo Ferradura de Pousadas Vedras
3. Local do evento: Jagardo e Pousadas Vedras, da freguesia de 

Redinha
4. Designação das vias: Rua Principal
5. Período de Encerramento: 15 de Agosto das 09h30 às 13h00
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, 3 de Agosto de 2018.
A Vereadora, com competência delegada,

(Ana Maria Cabral – Dra.)

MUNICÍPIO DE POMBAL
         Secção de Taxas, Licenças e Metrologia 

AVISO
Pedro Murtinho, Vice Presidente da Câmara Municipal de Pombal, 

torna público que, conforme as disposições do Decreto Regulamentar 
nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizada a suspensão provisória do 
trânsito de vias municipais, nos seguintes termos:

1. Fundamento de facto: Festas em Honra do Sagrado Coração de 
Jesus

2. Promotor do evento: Junta de Freguesia de Pombal
3. Local do evento: Charneca, freguesia de Pombal
4. Designação das vias e período de encerramento: das 08H00 do 

dia 10 às 06H00 do dia 16 de Agosto de 2018 na Rua da Capela, desde 
a moradia com o nº de policia 1 até ao entroncamento com a Rua Prin-
cipal. Das 16H00 às 16H40 do dia 15 de Agosto, durante a realização da 
Procissão com respetivo condicionamento da Rua Principal, Rua da 
Gabriela, Rua da República, Rua de Santo António, Rua da Associação 
(ADAC) e Largo da Capela

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

Município de Pombal, 06 de Agosto de 2018.
O Vice Presidente,

(Pedro Murtinho – Engº.)

Vejam só que tem graça.
Quem passar ali no Lar-

go do Rossio, repara numa 
piscina seca que se encontra 
no centro da praça.

Há dois anos a esta parte 
que aquele tanque ali estan-
que não é utilizado, por falta 
de manutenção. Dizem não 
haver verbas para a repara-
ção. Tão estranho, se hou-
ve dinheiro para a obra na 
época em que fora feita, por-
que não se pensou em criar 
uma conta para reparações 
futuras? 

No inverno não faz dife-
rença, porque temos a água 

da chuva que vai enchendo 
o tanque, agora no verão, es-
caldante, como foram estes 
dias que se vivenciaram, da-
va jeito a quem ali passava 
sentir o fresco da água dos 
repuxos. Só que os repu-
xos que eram cinco só são 
visíveis três porque alguém 
achou que, se os corta-se po-
deria fazer negócio provei-
toso com coisa alheia. 

Penso que, é preocupante 
não haver um olhar aten-
to ao que se vai verificando 
pelas terras da Vila da Guia, 
mas há mais…

Cidália Rodrigues

Guia um 
olhar atento

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 autorizada 
a suspensão provisória do trânsito de vias municipais, nos seguintes 
termos:

1. Fundamento de facto: Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Nazaré

2. Promotor do evento: Fábrica da Igreja Paroquial de Vermoil – 
Comissão da Capela de Ranha de São João

3. Local do evento: Ranha de São João
4. Designação das vias: Rua da Capela, entre o entroncamento da 

Rua Principal com a Rua da Procissão
5. Período de Encerramento: das 10H00 do dia 14 às 03H00 do dia 

17 de Agosto de 2018
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, 3 de Agosto de 2018.
A Vereadora, com competência delegada,

(Ana Maria Cabral – Dra.)

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 

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

1x EM POMBAL, Duas Amigas,
meiguinhas, completíssimas, peludas, 
com acessórios, fazemos tudo, o.nat. 
até à última gota. 
Cont.: 920 154 274

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 autorizada 
a suspensão provisória do trânsito de vias municipais, nos seguintes 
termos:

1. Fundamento de facto: Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Apresentação

2. Promotor do evento: Fábrica da Igreja Paroquial de Alberga-
ria dos Doze

3. Local do evento: Cartaria
4. Designação das vias: Rua Nova
5. Período de Encerramento: das 18H00 às 24H00 no dia 15 de Agos-

to de 2018
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, 3 de Agosto de 2018.
A Vereadora, com competência delegada,

(Ana Maria Cabral – Dra.)

O meu nome é Jorge 
Branco, residente no lu-
gar de Travasso, Rua da 
Fonte, nº1, 3100-371, ve-
nho por fim reclamar a 
minha insatisfação re-
lativamente à prova de 
cicloturismo “14 Horas a 
Pedalar”, na qual eu me 
sinto insatisfeito e lesado 
pela organização, pois eu 
lutei pelo primeiro lugar, 
o qual me foi retirado pa-
ra o senhor Vieira, o qual 
eu posso provar que não 

correu a prova inteira, 
pois eu corri 14 horas. Só 
parei 17 segundos.

Me despeço com insa-
tisfação pela organiza-
ção.

24/07/2018
Prova que decorreu 

das 22horas de sábado, 
dia 21, para domingo, dia 
22, com final às 12horas 
do domingo, 22/07/2018.

ASSINADO: 
JORGE BRANCO

Insatisfação



LOURIÇAL

T5                                      170 000 €
Moradia em construção, implantada em lote de 12 500m2.
Composta por 5 suites, sala de jantar e estar, cozinha, 
escritório e biblioteca, sala de jogos e sala de tratamento de 
roupa.

www.remax.pt/122591052-169

ALMAGREIRA

                                           T3                                      195 000 €
Excelente moradia de arquitectura imponente envolvida por 
um bonito jardim. Localizada a 5 minutos da cidade de Pombal 
está a dois km do nó da A1 e próxima do IC 8. Boa exposição 
solar. Terreno com 2700 m2. 

www.remax.pt/122591074-75

T4                                      100 000 €
Moradia composta por quatro quartos, cozinha, sala de estar 
e sala de jantar. Equipada com aquecimento central, dispõe 
de lareira na sala de estar. Está implantada num terreno com 
2380m2.

www.remax.pt/122591072-158

CHÃO DE COUCE, ANSIÃO

T4                                      140 000 €
Excelente apartamento T3, composto por 3 quartos, um deles 
suite, uma casa de banho, dispensa, ampla cozinha e sala 
com lareira. Também dispõe de garagem fechada e 
arrecadação no sótão.

www.remax.pt/122591082-79

POMBAL

T3                                        89 000 €
Apartamento de tipologia T3, localizado no centro da cidade, 
com sótão, garagem fechada e  lugar de parqueamento.
Com obras recentes em algumas divisões. É constituído por 2 
quartos, a sala de estar, cozinha e 2 quartos de banho.

www.remax.pt/122591071-209

POMBAL

T2                                      160 000 €
Moradia de tipologia T2, com área de 144.39 m2, composto 
por: uma casa de banho, cozinha, sala comum, dois quartos, 
hall de entrada, corredor de distribuição, varanda, uma 
garagem com uma área de 15 m2, piscina e um logradouro.

www.remax.pt/122591085-16

CARNIDE

T3                                        45 000 €
Imóvel no sistema de propostas múltiplas, a partir de 45.000€, 
até 15 de Junho de 2018. Moradias T1 e T2 para 
reconstrução. Estas moradias estão inseridas num lote de 
terreno com uma área total de 1500 m² em que 84 m² são área 
habitável.

www.remax.pt/122591101-1

ALMAGREIRA

T3                                        86 000 €
Excelente apartamento com a particularidade de um dos 
quartos ser suite. O imóvel tem garagem com box 
independente e com portão automático. Situado no Centro da 
Vila, junto a todo o comércio e serviços.

www.remax.pt/122591077-58

SANTIAGO, S. SIMÃO E ALBERGARIA

MARQUES@REMAX.PT | 236 200 300

RUA MARTEL PATRÍCIO, Nº 20 POMBAL

MARQUÊS

QUER ENCONTRAR
A SUA CASA DE SONHO?

DEIXE-SE GUIAR POR 
UM AGENTE RE/MAX

 pub:
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Funerária Mário lopes Alves & Mota, Lda

919 356 700
Serviço funerário nacional e internacional 

Artigos 
religiosos             Avª Heróis do Ultramar, nº12 - Pombal  

           tel. 236 212 666

Marito Alves

Registo na DGCC – DGAE nº41 de 21-01-2002         Sócio da AAFC nº39

GERENTE  Paulo Lourenço

POMBAL   SOURE
Rua Santa Luzia, 87  Quinta de S.Bento
3100-483 Pombal  3130-386 Soure

Email: lourenco.funeraria@hotmail.com
Telem: 966 067 256 | 913 910 490 | 912 238 110

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

FLORISTA - 236 931 285

FALECIMENTO
Pedro Manuel 
L. Jordão dos Santos

53 anos

Matos Carriço

A cerimónia fúnebre realizou-se no passado dia 03 de Agosto 
pelas 13h na Igreja do Carriço seguindo depois para o Comple-
xo Crematório da Figueira da Foz.

Tratou A Agência Funerária Página do Destino, Lda

AGRADECIMENTO
Zélia Maria 
Leal Duarte Cardoso

N: 26/04/1962 (56 anos)
F: 30/07/2018

Guia

O seu marido César Luís Costa Cardoso e os seus filhos 
João Cardoso e César Filipe Cardoso agradecem a todas 
as pessoas amigas que se dignaram assistir ao funeral 
desta sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Guiense, Lda

AGRADECIMENTO
Afonso de Jesus 
Ferreira Marcelino

N: 08/04/1938
F: 20/07/2018

Pombal

Sua Esposa D.ª Emília da Mota Marcelino, Filhos, Genros, Noras 
e Netos agradecem a todas as pessoas amigas que se dignaram 
assistir ao funeral deste seu ente querido.

AGRADECIMENTO

Seu filho, Sr. Manuel Jorge Cordeiro Mendes, Nora Sr.ª D.ª Lúcia 
Maria Gaspar Silva e netos agradecem a todas as pessoas ami-
gas que se dignaram assistir ao funeral deste seu ente querido.

Jorge 
Mendes

N: 06/03/1927
F: 30/07/2018

Machada-Pelariga

AGRADECIMENTO
Matilde dos Santos 
da Silva Rosa David    

N: 07/11/1951
F: 27/07/2018

Cotrofe

O Marido Sr. António de Jesus David, as filhas,  D.ª Cristina Silva 
David, D.ª Gracinda Santos David e Netos agradecem a todas 
as pessoas amigas que se dignaram assistir ao funeral desta sua 
ente querida.

AGRADECIMENTO
Nelson Carreira 
de Oliveira
 
N: 31/06/1967
F: 24/07/2018

Souto-Pombal

Sua esposa, Sr.ª D.ª Vânia Roberta Coelho da Costa e restantes 
familiares agradecem a todas as pessoas amigas que se digna-
ram assistir ao funeral deste seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

AGRADECIMENTO

José Luís 
Moital

N: 26/02/1939 (79 anos)
F: 27/07/2018

Guia

A sua esposa Dolores Fernandes Grilo e filhos, José Luís Grilo 
Moital, Maria Dulce Grilo Moital Sousa, Jorge Manuel Grilo Moi-
tal, Victor Alberto Grilo Moital e Patrícia Grilo Moital e demais 
família agradecem a todas as pessoas amigas que se dignaram 
assistir ao funeral deste seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Guiense, Lda
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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

Grande curandeiro espiritualista africano, de experiência adquirida em centros especializa-
dos em casos difíceis de resolver, como juntar dois amores em cinco dias, sorte na carreira 

profissional, jogo, emprego, exame, justiça, doença desconhecida, situações familiares, afastar 
mau olhado, inveja, bruxaria, praga, depressão, impotência sexual, vicío de álcool, droga, ta-
baco, visões e vozes perturbadoras, tendências suícidas... resolve qualquer tipo de problema 

em eficácia e garantia, lê a sorte, dá previsão de vida e futuro pelo bom espírito.
Faz consultas, presencial ou á distância, oferece uma consulta gratuita, pagamento após 

resultado positivo 100% para que a paz e felicidade renasça em si. Exponha os seus problemas 
e seja feliz!

Contacte o Astrólogo Vidente Prof. Marabú Jaquite, 
que é capaz de pôr fim aos seus sofrimentos. 

Edif. Porto Moniz 3ºC - Tel. 914 333 376 | 963 099 597 - Leiria

Astrólogo Vidente 

Prof. MARABú JAQUITE

AGRADECIMENTO
Arlindo Manuel 
Fernandes Gonçalves 
Natário   
N: 05/02/1957
F: 02/08/2018

Pombal

Sua esposa, Sr.ª D.ª Maria Durvalina Silva Luís Natário, Seus fi-
lhos, Sr. Carlos Miguel Silva Fernandes e Sr.ª Sandra Isabel Silva 
Fernandes,  Genro, Nora e Netos  agradecem a todas as pes-
soas amigas que se dignaram assistir ao funeral deste seu ente 
querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

CARTÓRIO NOTARIAL ALCOBAçA
A CARGO DO NOTÁRIO RUI SÉRGIO HELENO FERREIRA

EXTRACTO DE JUSTIFICAçãO
--- CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Julho de dois mil e dezoito, iniciada a 
folhas treze do Livro de Notas para Escrituras número cento e dezassete A deste Cartório:-----------------------------------------------
--- Adelino Alves Ferreira, solteiro, maior, natural de Moçambique, residente na Rua da Cabine, n.º 2, Vale da Cruz, 
Carnide, Pombal, NIF 179 190 695, justificou a posse sobre o seguinte bem:----------------------------------------------------------------------
--- Três quartos do Prédio rústico sito em Recantinho, freguesia de Carnide, concelho de Pombal, composto de mato 
com pinheiros, eucaliptos e oliveira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal com o número três mil 
cento e onze / Carnide, sem qualquer inscrição de aquisição desta fração, inscrito na matriz sob o artigo 2449.º.------- 
--- Que o bem veio à posse do justificante por volta do ano de mil novecentos e noventa e sete, por compra verbal feita a Ma-
nuel Gaspar Pereira, viúvo, residente que foi em Covinhas, Meirinhas de Cima, Pombal, compra essa que não lhes foi nem 
é agora possível titular por escritura pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Que, deste modo, não tem ele justificante título formal de aquisição do mencionado bem. Certo é porém, e do conhe-
cimento geral, que o vem possuindo desde há mais de vinte anos, sem interrupção, ostensivamente e sem oposição de 
ninguém, na convicção, que sempre tem sido também a das outras pessoas, de ser ele o seu único e verdadeiro dono. Na 
verdade, foi o justificante e mais ninguém que durante todo este tempo tem desfrutado o dito bem e tem praticado nele 
os atos normais de conservação e de defesa da propriedade.--------------------------------------------------------------------------------------------
--- Que assim, na falta de melhor título, o justificante adquiriu o identificado bem por usucapião, que aqui invoca por 
não lhe ser possível provar a sua aquisição pelos meios extrajudiciais normais.--------------------------------------------------------------
 --- Alcobaça, vinte e cinco de Julho de dois mil e dezoito.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Notário
(Rui Sérgio Heleno Ferreira)

  Pombal Jornal, n.º 137, 09 Agosto de 2018

CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL A CARGO DO NOTÁRI0 
GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 25/07/2018, exarada a folhas 30, 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 ou-
torgantes: Adelino Fernandes, NIF 114.729.212, e mulher Lucinda de Jesus 
Freire, NIF 137.181.868, casados sob o regime da comunhão geral, naturais 
da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, onde residem na Rua do Cen-
tro, número 12, lugar de Ranha São João, declararam, que com exclusão de 
outrem, são donos e legítimos possuidores de: Um: Prédio rústico, pinhal e 
mato com eucaliptos, com a área de 1170 metros quadrados, sito em Vale 
da Panela, freguesia de Carnide, concelho de Pombal, a confrontar do norte 
com caminho, do sul e nascente com Manuel Pereira Dias e do poente com 
ribeiro, inscrito na matriz sob o artigo 2430; Dois: Prédio rústico, pinhal e 
mato, com a área de 1360 metros quadrados, sito em Vale da Panela, mesma 
freguesia de Carnide, a confrontar do norte com António Gaspar Freire Neto, 
do sul com Manuel dos Santos Miguel Novo, do nascente com Joaquim da 
Silva e do poente com ribeiro, inscrito na matriz sob o artigo 2434; e, Três: 
Prédio rústico, terra de semeadura com oliveira e vinha, com a área de 1053 
metros quadrados, sito em Venda Nova, freguesia de Vermoil, concelho de 
Pombal, a confrontar do norte com caminho, do sul com ribeiro, do nas-
cente com Joaquim Fernandes Gaspar e do poente com Manuel das Neves, 
inscrito na matriz sob o artigo 11199; Que, os referidos prédios não se encon-
tram descritos na Conservatória do Registo Predial de Pombal e vieram à 
posse deles justificantes, por doação meramente verbal, efectuada por volta 
do ano de 1964, por João Gaspar Freire e mulher Teresa de Jesus, residentes 
que foram em Meirinhas, Pombal, pais da justificante; Que, após a referida 
doação, de facto, passaram a possuir os aludidos prédios em nome próprio, 
limpando-os, cultivando-os e plantando árvores, posse que sempre foi exer-
cida por eles de forma a considerarem tais prédios como seus, sem interrup-
ção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente 
dos lugares e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem 
um direito próprio sobre coisa própria; Que, esta posse assim exercida ao 
longo de mais de 53 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. As-
sim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram os mencionados 
prédios para seu património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser 
possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 25 de Julho de 2018
A Colaboradora Autorizada,
Sílvia Lopes Ferreira, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 441/01
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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)

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

QUARTO PARA ESTUDANTE EM 
LISBOA (centro de Lisboa), com 
casa de banho, cozinha e acesso à 
internet. Cont.: 961 432 844

APARTAMENTO PARA FÉRIAS, 
a 5m do areal da Praia do Pedró-
gão, com capacidade para cinco 
pessoas. Estado: novo.
Cont.: 967 013 569

VENDE-SE
TERRENO PARA CONSTRUçãO 
c/ a área de 2.000m2, em Carre-
gueiro. Bons acessos.
Cont.: 236 098 128 | 960 046 023

PRECISA-SE
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

ISOSFER, LDA. ADMITE
COLABORADOR PARA A ÁREA 
DE PRODUçãO
REQUISITOS:
- Apetência pela actividade produti-
va industrial
- Disponibilidade para entrada 
imediata
- Pessoa dinâmica, responsável e que 
goste de trabalhar em equipa
- Escolaridade mínima: 12º ano ou 
equivalente
- Idade: entre 30 e 44 anos
 
Enviar currículo para
carlasantos@isosfer.pt

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

VENDO ROBÔ DE COZINHA 
NOVO, programado, com garantia, 
a preço abaixo do mercado.
Informações na redacção deste 
jornal ou através do telefone
968 225 780

BISCATEIRO
Aceita trabalhos de acabamentos 
de gesso, colagem de molduras e 
trabalhos de pedreiro com todas 
as ferramentas para trabalhar, 
desde uma simples talocha, a 
betoneira, cofragem metálica e 
de madeira, martelos eléctricos, 
rebarbadoras. Bom preço.
Cont.: 910 182 514

FAçA/RENOVE A SUA
ASSINATURA DESTE 
JORNAL NO STAND

POMBALJORNAL NAS
FESTAS DO LOURIçAL 
DE 10 A 15 DE AGOSTO

FAçA/RENOVE A SUA
ASSINATURA DESTE 
JORNAL NO STAND

POMBALJORNAL NAS
FESTAS DE CARNIDE
DE 9 A 13 DE AGOSTO
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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 

06 A 12 AGOSTO
TORRES
Av.ª Heróis Ultramar
Tel: 236 212 487

13 A 19 AGOSTO
VILHENA
Rua do Louriçal
Tel: 236 212 067

20 A 26 AGOSTO
PAIVA
Largo Cardal
Tel: 236 212 013

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

Trabalhar 
em Conjunto 
para Prevenir 
o Suicídio 

O suicídio é um problema 
de saúde pública. Anual-
mente morrem por suicídio 
mais de 800 mil pessoas 
em todo o mundo (IASP). 
Em Portugal, a taxa de sui-
cídios por 100.000 habitan-
tes, em 2010, foi de 10,3, ta-
xa superior à de quaisquer 
outras mortes violentas 
(DGS, 2013). A problemática 
do suicídio resulta de uma 
complexa interação entre 
fatores genéticos, biológi-
cos, psiquiátricos, psicológi-
cos, sociais e culturais. Mas 
o estigma associado a doen-
ças mentais e a comporta-
mentos da esfera suicidá-
ria significa que muitas pes-
soas se sentem incapazes 
de procurar ajuda. 

Neste sentido, reveste-se 
a importância deste even-
to agendado para 10 Setem-
bro, de sensibilização, in-
formação e educação em 
saúde mental, dirigido a 
profissionais de saúde e à 
população em geral, para 
aumentar a consciência so-
bre o tema e conhecer co-

mo identificar, procurar 
ajuda e contribuir para a 
prevenção do suicídio.

Este ano, o tema do Dia 
Mundial da Prevenção do 
Suicídio – Trabalhar em 
Conjunto para Prevenir o 
Suicídio – incentiva a consi-
derarmos o papel que a ar-
ticulação e colaboração de 
diferentes pessoas, profis-
sionais e setores pode de-
sempenhar na prevenção 
do suicídio. Capacitar as 
pessoas para reconhecer os 
sinais de alerta e risco, com-
preender a problemática, 
como apoiar de uma forma 
adequada e como procurar 
serviços relevantes, são fi-
nalidades da presente pro-
posta, nesta edição, no âm-
bito dos adultos. 

Este II Ciclo Informativo 
vem dar continuidade ao 
que realizámos em 2015, no 
âmbito do Dia Mundial da 
Prevenção do Suicídio o so-
bre Prevenção do Suicídio 
nos Jovens.
Daniel Martins (Psicólogo)

Sónia Mira (Psicóloga)

PROf. KALIfA
nada acontece por acaso.

Há sempre um motivo mesmo que este seja obscuro ou inexplicável.
Encontra-se no nosso território um grande astrólogo curandeiro com 20 anos de 
experiência capaz de resolver problemas dos mais difíceis, graves ou complicados 
com urgência e sinceridade, como. Amor, Doenças Espirituais, Emprego, Drogas, 
Alcoolismo, Amarração e Afastamento em apenas uma semana. Nunca é tarde, 
o futuro constrói-se no presente. Faça já a consulta presencial ou à distância em 
qualquer localidade do país.

SEM fALSAS PROMESSAS, TRABALHO EfICAZ E RÁPIDO.
facilidade de pagamento | Pagamento após resultado

rua Machado dos Santos, 27, 1.º esq. 2410-128 leiria

915 552 150
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Iniciativa decorre a 7 de Outubro

Encontro Nacional 
de Amamentação 
passa por Leiria

Leiria é uma das 18 cida-
des do país que recebe o 6º 
Encontro Nacional de Ama-
mentação (ENA). A iniciati-
va estava marcada para do-
mingo passado, dia 5, mas 

devido ao calor excessivo, e 
com o intuito de preservar o 
bem-estar dos bebés, mães 
e grávidas, a organização, 
alterou a data do evento pa-
ra 7 de Outubro, às 17h30. 

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

Certifico que por escritura de trinta de julho dois mil e dezoito, outorgada 
no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor Carlos Alberto Mota 
Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina Rocha Teixeira 
de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas cento e dezassete, do livro de notas 
número Duzentos e Vinte – G, Piedade Inácia dos Santos, contribuinte 
número 124 328 784, viúva, natural da freguesia e concelho de Pombal, onde 
reside no Beco dos Covinhos, n.º 5, no lugar de Casal Novo, declarou que é, 
com exclusão de outrem, dona e legítima possuidora do prédio rústico, sito 
no lugar de Outeiro da Lagoa, na dita freguesia de Pombal, composto de vi-
nha, mato e pinheiros, com a área de mil duzentos e dez metros quadrados, 
a confrontar do norte com Manuel Matias e limite da freguesia da Pelariga, 
de sul e poente com Manuel Francisco e de nascente com António Luís 
Novo, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2.816, com o valor patrimonial 
para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €211,77, que também 
lhe atribui, ainda por descrever na Conservatória do Registo Predial de 
Pombal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Que o prédio veio à sua posse, já viúva, em mil novecentos e noventa e 
sete, em dia e mês que não sabe precisar, por doação meramente verbal que 
lhe fez a antepossuidora, sua mãe Florinda Inácia, viúva, residente que foi 
no dito lugar de Casal Novo, doação essa de que não ficou a dispor de título 
formal, após o que, de facto, passou a possuir o prédio em nome próprio, 
há mais de vinte anos, como sua exclusiva proprietária, recolhendo as suas 
utilidades, sem violência, à vista e com conhecimento de toda a gente, sem 
contestação e sem interrupção, sendo por isso uma posse pacífica, contínua, 
pública e de boa-fé, que conduz à aquisição por usucapião, não lhe sendo 
possível provar o seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais nor-
mais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferido. Está conforme. -------------------------------------------------------------------------------
A Colaboradora da Notária: ______________________________________________________________
Suzana Valentina Pereira de Sousa, inscrita na Ordem dos Notários com o 
nº 142/10 e com autorização de 23.07.2018, publicada em www.notarios.pt
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No caso de Leiria, o encon-
tro decorrerá no Parque do 
Avião.

O tema deste ano do ENA 
é a “Entreajuda: amamen-
tar de mãos dadas”, por-
que grande parte dos des-
mames precoces não se de-
ve à falta de vontade ou de 
esforço das mães, mas sim à 
falta de apoio e consequen-
te insegurança. A entreaju-
da, seja por parte dos pro-
fissionais de saúde, da famí-
lia, ou mesmo de mães para 
mães, é essencial para que 
os alicerces sejam criados e 
a amamentação seja bem-
sucedida. 

Tal como em anos an-

teriores, a iniciativa conta 
com o apoio voluntário de 
conselheiras de aleitamen-
to materno, profissionais 
de saúde e de mães empe-
nhadas em partilhar as suas 
experiências e em ajudar 
grávidas e recém-mamãs, 
no sentido de promover os 
benefícios do aleitamen-
to materno e evitar o des-
mame precoce. A organiza-
ção do ENA parte da cidade 
de Coimbra, a cargo de Ri-
ta Bessa, mas conta com o 
apoio incondicional de de-
zenas de mães que toma-
ram as rédeas da organiza-
ção do encontro nas suas ci-
dades.



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

O leite materno é o me-
lhor alimento que uma 
mãe pode fornecer ao seu 
bebé. As suas vantagens 
são universalmente reco-
nhecidas - o seu valor nu-
tritivo, biológico e afetivo 
é inquestionável. A ama-
mentação é a forma mais 
fácil e económica de pro-
mover a saúde do bebé! 
Mas não só – há uma redu-
ção na incidência de Dia-
betes Mellitus tipo 2, de 
neoplasias da mama e do 
ovário nas mães que ama-
mentam. 

Para o sucesso da ama-
mentação são fundamen-
tais a vontade e motivação 
dos pais, descanso mater-
no, alimentação materna 
diversificada com ingestão 
hídrica adequada. O pai 

ANA CATARINA FARO
PEDIATRA
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ALEITAMENTO MATERNO
CONSELHOS PRÁTICOS

tem um papel muito im-
portante no apoio à mãe. 
A distribuição das tarefas 
domésticas é fundamen-
tal para a mãe ter tempo 
e tranquilidade para estar 
com o seu bebé. Os avós 
contribuem, e muito, pa-
ra o sucesso da amamen-
tação com a sua preciosa 
ajuda.

A amamentação pode 
ser feita deitada ou sen-
tada, como for mais con-
fortável para a mãe. Não 
há uma posição univer-
sal, cada mãe deverá ado-
tar aquela em que se sen-
te melhor. Poderá ser usa-
da uma almofada de ama-
mentação que ajuda a 

posicionar o bebé e facilita 
a amamentação, mas não é 
obrigatório, pode-se fazer 
o mesmo com uma almo-
fada normal (ou sem ela). 

Devem-se dar sempre 
as duas mamas alternada-
mente, começando sem-
pre por uma mama dife-
rente da vez anterior. Ca-
da mamada não deve ser 
superior a 40 minutos (20 
minutos em cada mama), 
pelo risco do bebé fazer da 
mama chupeta contribuin-
do para a maceração dos 
mamilos, fissuras e even-
tuais mastites. Após cada 
mamada aplicar uma go-
ta de leite materno em ca-
da mamilo e auréola – evi-

ta fissuras e ajuda a cica-
trizar.

Os bebés enquanto só 
ingerem leite materno, até 
aos 5-6 meses, não neces-
sitam fazer água ou outros 
alimentos entre as mama-
das. Durante o aleitamen-
to materno e até aos doze 
meses de vida deve ser fei-
ta suplementação com vi-
tamina D. E atenção que 
não há “leite fraco”! O lei-
te materno é sempre o me-
lhor leite para o bebé. O 
leite pode ou não ser sufi-
ciente (a maior parte das 
vezes é!) e isto só pode ser 
confirmado pesando o be-
bé.

Antes de dar de mamar 

Minuto Beleza com Stéphanie João

Apesar deste ano o nosso 
verão ter estado um pouco 
envergonhado (excepção 
para o último fim-de-sema-
na), a verdade é que está na 
altura de usarmos a nossa 
roupa mais leve e mostrar 
um pouco mais o corpo… E 
para que nos sintamos na  
melhor forma, hoje venho 
falar-vos da Radiofrequên-
cia, uma tecnologia bastan-
te divulgada hoje em dia e 
com resultados interessan-
tes a muitos níveis!

Muitas das minhas clien-
tes para além do volume, 
celulite queixam-se  da sen-
sação de flacidez e acham 
sempre que ao perderem 
volume a pele irá  ficar “mo-
le”. 

Graças á Radiofrequência 
isso já não acontece!

da no corpo e rosto, tendo 
função de redução de volu-
me, celulite, rugas, flacidez 
e estrias.

O número de sessões va-
ria sempre consoante a si-
tuação a tratar, assim sendo 
uma avaliação será sempre 
necessária.

Deixo umas imagens 
reais de tratamentos de ra-
diofrequência, tiradas após 
algumas sessões  para te-
rem uma ideia do efeito 
do tratamento, claro que a 
alimentação, hidratação e 
exercício físico são funda-
mentais para que possam 
ter ainda melhores resulta-
dos, mas isso todas nós sa-
bemos.

Durante o mês de Julho 
oferecemos uma Avaliação 
+ 1 sessão de Radiofrequên-
cia para que possa perceber 
como funciona.

Estamos disponíveis pa-
ra responder a dúvidas ou 
questões através do email 
beautyzonepombal@gmail.
com ou 918735647.

Stephanie João

A Radiofrequência  é um 
tratamento estético não in-
vasivo, que sobreaquece a 
pele a cerca de 41ºC provo-
cando uma lesão controlada 
nas fibras de colagénio,rom-
pendo fibras antigas e esti-
mulando a produção de no-
vas.

Assim, a pele ao produzir 

novas fibras vai melhorar 
a sua elasticidade e conse-
quentemente a sua tonici-
dade.

Quando bem executada 
é um dos efeitos detetados 
mais rapidamente. 

Para além disso, a elevada 
temperatura atua no adipó-
cito (célula de gordura) re-

duzindo-o. 
Assim conseguimos redu-

zir e tonificar. 
Muitas questionam se ao 

reduzirem de volume irão 
ficar com a pele descaída. 
Graças a esta tecnologia is-
so não acontece, sendo uma 
boa alternativa para quem 
não se quer submeter a uma 

cirurgia.
A denominada “barriga 

de avental “ tem grandes 
melhorias graças á radiofre-
quência por isso não desista 
de melhorá-la desta forma!

Até os braços podem ser 
tratados com muito bons re-
sultados!

A Radiofrequência é usa-

não é necessário lavar as 
mamas - o banho diário é 
o necessário para manter 
uma boa higiene mamária. 
É importante usar sempre 
soutiens adequados, com 
bom suporte mamário. 

Se em qualquer altu-
ra uma das mamas come-
çar a ficar dolorosa, com 
inchaço localizado, rubo-
rizada e com aumento da 
temperatura poderá ser si-
nal de mastite. Não deve 
suspender a amamenta-
ção, mas deverá falar com 
o seu médico assistente. 

Os pediatras (mas tam-
bém todos os outros pro-
fissionais de saúde que li-
dam com crianças, mães e 

grávidas) devem, de forma 
ativa, promover e apoiar o 
aleitamento materno e é 
fundamental que as polí-
ticas de proteção ao aleita-
mento materno sejam im-
plementadas, mas sobre-
tudo cumpridas pelas enti-
dades empregadoras para 
que cada mãe possa cum-
prir o seu projeto de ama-
mentação.

E fica a mensagem pa-
ra todas as mães que ama-
mentam e para todas as 
grávidas que aguardam an-
siosas a chegada do seu be-
bé: Se sentir dificuldades 
peça ajuda, não desista 
sem tentar - no final vai 
valer MUITO a pena!



À semelhança de anos anteriores

Câmara partilha Feira de 
Artesanato e Tasquinhas 
com a Adilpom
Orlando Cardoso

À semelhança do que tem acon-
tecido em anos anteriores, a Câ-
mara Municipal de Pombal vai 
partilhar com a Associação de De-
senvolvimento de Iniciativas Lo-
cais de Pombal (Adilpom) a orga-
nização, gestão financeira, admi-
nistrativa e logística da XXV Feira 
Nacional de Artesanato e Tasqui-
nhas, que se realizará entre 28 e 

30 de Setembro próximo. 
De acordo com o respectivo 

protocolo de colaboração, apro-
vado na última reunião de Câma-
ra, as duas entidades reconhecem 
que aquele vento se traduz nu-
ma “grande complexidade na sua 
execução e a necessidade de as-
segurar uma criteriosa gestão da 
mesma, dada a exigência de cola-
boração de diversas instituições 
e respectivos técnicos, de forma 

a cumprir com os imperativos le-
gais das diferentes vertentes que 
abrange (logística, contratações, 
seguros, entre outros)”. 

Por outro lado, é reconhecido 
que a Adilpom “detém um capital 
de conhecimento e experiência 
nesta matéria que lhe permite agi-
lizar e garantir o sucesso de um 
evento desta natureza, no estrito 
respeito pelas orientações ema-
nadas pelo Município de Pombal”.

ÓCULOS DE SOL 
GRÁTIS

OFERTA NO VALOR DE 100€
EM ÓCULOS DE SOL

NA COMPRA DE ÓCULOS GRADUADOS
Pombal - Rua Professor Gonçalves Figueira, 7 

Tel./Fax: 236 216 782Promoção válida de 21/6 a 30/9 de 2018 na compra de óculos graduados completos (armação + lentes oftálmicas a partir do pack bronze). A oferta de 100€ é válida na compra de um par de óculos de sol ou óculos de sol graduados, limitada ao stock 
existente e não convertível em dinheiro, a diferença não é reembolsável. Não acumulável com outras promoções ou Preços Leves.

af imprensa bogosol jun18 260x40 pombal.indd   1 14/06/18   15:50

www.pombaljornal.pt

ASSINATURAS
236 023 075

pombaljornal@gmail.com
Valor da assinatura anual: 
Portugal = 20€; Europa = 
55€; Outros países = 85€ 
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Concelho de Pombal

Três novas 
empresas 
constituídas em Julho

Durante o mês de Julho foram 
constituídas três novas socieda-
des comerciais com sede no con-
celho de Pombal, de acordo com 
as informações tornadas públi-
cas pelos serviços afectos ao Mi-
nistério da Justiça.

“Planetassíduo, Lda”, é a em-
presa com sede na cidade de 
Pombal com o objecto de com-
pra e venda de bens imóveis; 
serviços de arrendamento de 
bens imóveis e outros serviços 
relacionados com bens imó-
veis; gestão de bens imobiliá-
rios por conta ou por conta de 

outrem; e angariação imobi-
liária. 

Por sua vez, com sede nos 
Motes, freguesia de Pombal, foi 
constituída a “Destaques Épicos, 
Unipessoal Lda”, com activida-
de de exploração florestal; activi-
dades dos serviços relacionados 
com a silvicultura e exploração 
florestal; extracção de cortiça, 
resinas e outros produtos flores-
tais; silvicultura e outras activi-
dades florestais.

Já a “Organiguia, Lda”, tem se-
de na Vila da Guia, com objecto 
de contabilidade e gestão. 


