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Violência doméstica 
aumentou este ano
Este ano, perto de 30 vítimas apresentaram queixa na PSP de Pombal, um número superior ao de 2020. São sobre-
tudo mulheres, entre os 40 e os 50 anos de idade, mas há também registo de denúncias do sexo masculino. Página 3
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Tabacaria T.C.T., junto à estação rodoviária

Apostador que ganhou 
um milhão de euros registou 
boletim em Pombal

O boletim vencedor do 
sorteio do M1lhão, realiza-
do na sexta-feira, dia 19, foi 
registado na Tabacaria do 
Centro de Transportes (T.
C.T.), no edifício do Termi-
nal Rodoviário de Pombal. 

A informação foi transmi-
tida pelo departamento dos 

Jogos Santa Casa a Patrícia 
Carvalho Silva, proprietá-
ria do espaço, eram cerca 
de 21h00. Ainda nesse dia, 
a comerciante divulgou a 
boa-nova nas redes sociais, 
o que gerou uma onda de 
comentários de felicita-
ções, por parte de clientes 

e amigos. Para já, a comer-
ciante diz não ter sentido 
alterações no movimento 
habitual, mas reconhece 
que o facto de o apostador 
ter registado ali o boletim 
dá visibilidade ao quiosque. 
“Os clientes que tenho são 
fruto do meu trabalho, mas 

Projecto educativo e lúdico para crianças e famílias

“Escola Natureza+” vence 
concurso de desenvolvimento 
sustentável 

O projecto pombalense 
“Escola Natureza+” foi o ven-
cedor, na dimensão Plane-
ta, do Prémio ODSlocal, atri-
buído durante a Conferência 
Anual ODSlocal, esta quarta-
feira (24 de Novembro), no 
Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa. 

O prémio surge no âmbito 
da adesão do Município de 
Pombal à plataforma dos Ob-
jectivos de Desenvolvimen-
to Sustentável – ODSlocal, a 
qual visa monitorizar o cum-
primento dos ODS, mapear 
e medir o impacto das boas 
práticas e projectos dos mu-
nicípios, assim como valori-
zar os projectos promovidos 
pelos agentes locais. 

“O ‘Escola Natureza+’ foi 
um dos 13 projectos, em exe-
cução no concelho de Pom-
bal, que concorreram ao 

prémio, de cariz monetário, 
a atribuir pelo consórcio a 
três projectos a nível nacio-
nal que se encontram ma-
peados no portal ODSlocal, 
apresentem um impacto po-
sitivo no avanço da Agenda 
2030 e que sejam inspira-
dores e possuem um eleva-
do potencial de replicabili-
dade”, salienta uma nota da 
autarquia. O projecto, que 
foi desenvolvido pela Asso-
ciação Natureza+, instalada 
na antiga escola primária da 
Roussa, na freguesia de Pom-
bal, consiste numa “nova res-
posta educativa e lúdica pa-
ra as crianças e famílias de 
Pombal, utilizando como re-
curso pedagógico infinito a 
natureza”, explica a edilida-
de, adiantando que se trata 
de “uma alternativa a pais e 
adultos que acreditam que 

é na interacção com a na-
tureza que as crianças cres-
cem de forma saudável, tor-
nando-se mais resilientes, 
autónomas, criativas e com 
maior auto-estima”. 

“O desenvolvimento do 
projecto visa conectar as 
crianças com a natureza, ofe-
recendo experiências únicas 
de descoberta e de aprendi-
zagens que despertem o sen-
tido de pertença a uma co-
munidade e que as tornem 
mais confiantes, mais aten-
tos aos outros e ao seu im-
pacto no mundo”, acrescen-
ta a mesma nota. Por outro 
lado, é um projecto que tam-
bém pretende despertar a 
consciência de todos para 
as problemáticas da susten-
tabilidade e meio ambiente, 
que se encontram na ordem 
do dia.

é bom este prémio ter saí-
do a um cliente daqui”, afir-
ma. “Sei que é sorte, mas 
não deixa de ser muito gra-
tificante”, assume Patrícia 
Silva, que lida diariamente 
com o desânimo daqueles 
a quem os prémios nunca 
bateram à porta. Por isso, 
“é bom quando sabemos 
que sai alguma coisa”, su-
blinha. 

Até à data, desconhe-
ce-se a identidade do feliz 
contemplado com o pré-
mio, no valor de um mi-
lhão de euros, sabendo-se 
apenas, com base na infor-
mação disponibilizada na 
página de Internet dos Jo-
gos Santa Casa, que o bole-
tim vencedor tem o código 
BKX 05245.

Para além da habitual 
procura pelos jogos tradi-
cionais, Patrícia Silva nota 
um crescente interesse no 
Placard, um jogo de apos-
tas desportivas, também 
gerido pelos Jogos Santa 
Casa, lançado em 2015 com 
o objectivo de travar as 
apostas ilegais.

E há mais homens ou 
mulheres a tentar diaria-
mente a sorte? Aqui, não 
há diferenças significativas. 
“É igual”, nota a proprietá-
ria da T.C.T.
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 ●A tabacaria T.C.T. fica no edifício da estação rodoviária

A Câmara de Pombal vai 
adquirir quatro carros eléc-
tricos para substituir outras 
viaturas da sua frota auto-
móvel. Para isso, a Assem-
bleia Municipal aprovou a 
contratação de um ‘leasing’ 
para financiar a aquisição 
dos referidos veículos, que 
serão comparticipados a 50% 
pelo Fundo Ambiental.

A Assembleia Municipal 
aprovou por unanimidade, 
na sua última reunião, reali-
zada a 15 de Novembro, o pe-
dido de autorização da Câ-
mara Municipal para a con-
tratação de um “leasing” para 
financiar a aquisição de qua-
tro viaturas ligeiras eléctricas 
de passageiros.

Esta aquisição surge na se-
quência de duas candidatu-
ras apresentadas pela autar-
quia ao Fundo Ambiental, 
que irão comparticipar as 
viaturas em 50%. A restante 

verba será financiada no âm-
bito de uma operação de lo-
cação financeira (leasing), a 
contratualizar com o Banco 
Comercial Português, de va-
lor superior a 100 mil euros 
(acrescido de IVA) e um pra-
zo de pagamento de 48 me-
ses.

“Este processo vai de en-
contro ao nosso objectivo de 
tornar o concelho cada vez 
mais verde e sustentável”, su-
blinhou o presidente da au-
tarquia, mostrando “satisfa-
ção” por aproveitar os fundos 
comunitários “para dar bons 
exemplos”. Afinal, esta aqui-
sição permite “substituir a 
frota automóvel por veículos 
mais amigos do ambiente” ao 
mesmo tempo que “promo-
ve a neutralidade carbónica 
e contribui para poupar nos 
gastos diários com a nossa 
frota automóvel”, concluiu 
Pedro Pimpão.

Veículos serão financiados por fundos 
comunitários e ‘leasing’

Câmara reforça frota 
municipal com quatro 
carros eléctricos

O Núcleo de Formação 
do Instituto Politécnico de 
Leiria (IPL) está a funcionar 
em Pombal com um total 
de 29 alunos distribuídos 
por três cursos, informou o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal na última reunião 
de executivo, realizada a 19 
de Novembro.

“Temos 16 candidaturas 
no curso de Comunicação 
Digital, oito no curso de In-
tervenção Social e Comu-
nitária e cinco no curso de 
Gerontologia”, revelou Pe-
dro Pimpão, constatando 
que no total o Núcleo de 
Formação do IPL tem 29 
alunos. 

“Houve candidaturas que 
não se transformaram em 
inscrições por falta de alo-
jamento”, afirmou ainda o 
autarca, garantindo que a 
autarquia está “empenhada 
em encontrar vários tipos 
de soluções”. 

Nesse sentido, no segun-
do trimestre de 2022, pre-
tende “lançar uma campa-
nha de sensibilização di-
reccionada à comunida-
de”, com vista a “aumentar 
o alojamento para os estu-
dantes”. Por outro lado, o 
município também quer 
aumentar a sua capacidade 
de resposta na residência 
de estudantes.

Distribuídos por três cursos

Núcleo do IPL tem 
menos de 30 alunos
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PSP registou quase 30 ocorrências

Queixas por violência doméstica 
aumentam em Pombal

Carina Gonçalves

A PSP de Pombal recebeu 
quase 30 queixas por vio-
lência doméstica este ano. 
Este número reflecte um 
aumento quando compa-
rado com igual período de 
2020. As vítimas continuam 
a ser sobretudo as mulhe-
res, mas também há registo 
de ocorrências de vítimas 
do sexo masculino.

“A Esquadra da PSP de 
Pombal registou, até ao mo-
mento, 27 ocorrências re-
lativas a violência domés-
tica”, revelou ao nosso jor-
nal o Comando Distrital de 
Leiria, salientando que este 
ano “o número de queixas 
é superior” a 2020. “Em al-
guns casos, um episódio de 
violência doméstica resul-
tou em dois processos cri-
me, isto porque, não raras 
vezes verifica-se uma quei-

xa contra queixa”, salienta a 
responsável pelo Núcleo de 
Imprensa e Relações Públi-
cas da PSP.

De acordo com Célia Fi-
teiro, “os episódios de vio-
lência doméstica mais fre-
quentes ocorrem entre o 
casal” e “as agressões físicas 
e psicológicas são as mais 
que se destacam”.

Por outro lado, as mulhe-
res continuam a ser maiori-
tariamente as vítimas, con-
tudo também há registo de 
“queixas cujas vítimas são 
do sexo masculino”. “Em to-
do o caso, e em termos ge-
rais, as vítimas dos nossos 
processos são maioritaria-
mente do sexo feminino”, 
enfatizou. Já em termos de 
faixa etária destacam-se as 
mulheres “entre os 40 e os 
50 anos de idade”.

Por sua vez os agressores 
são “maioritariamente do 

sexo masculino e a sua fai-
xa etária situa-se novamen-
te entre os 40 e os 50 anos 
de idade”, adianta aquela 
responsável.

“Durante a realidade pan-
démica e consequente con-
finamento em 2020, verifi-
cámos que a linha da ten-
dência não teve oscilações 
comparativamente com o 
ano de 2019”, realça ainda 
Célia Fiteiro. “Em contra-
partida, no corrente ano o 
número de queixas é supe-
rior ao ano passado, ou seja, 
aqui já verificamos um au-
mento”.

Todavia, “é especialmen-
te complexo relacionar só 
por si, a questão do con-
finamento à dinâmica da 
violência doméstica”, refe-
re. Para isso, “teríamos que 
perceber caso a caso e per-
ceber in loco, se o facto de 
os intervenientes estarem 

confinados despoletou um 
episódio de violência fa-
miliar/doméstica”. “Neste 
conspecto, não resulta uma 
clara evidência de que o 
factor confinamento contri-
buiu para um aumento ou 
redução do número de epi-
sódios de violência domés-
tica”, conclui.

APEPI JÁ APOIOU
MAIS 
DE 1.500 VÍTIMAS 
A APEPI, através da Ca-

sa Abrigo e do Gabinete de 
Apoio às Vítimas de Violên-
cia, já apoiou mais de 1.500 
vítimas, desde a entrada 
em funcionamento das re-
feridas valências.

A Casa de Abrigo Teresa 
Morais já acolheu desde a 
data da sua abertura, em 
2001, até ao momento, 1.113 
utentes (671 mulheres e 
442 crianças), oriundas de 

Este ano, as queixas por violência doméstica em Pombal registam um aumento face a 2020. As vítimas continuam 
a ser sobretudo as mulheres e os homens os agressores.

todo o país. Esta resposta 
social presta apoio às uten-
tes acolhidas, em diferen-
tes níveis, nomeadamen-
te nas áreas jurídico-legal, 
social, profissional, cuida-
dos de saúde, psicológicos, 
educativo e escolar.

Por sua vez, o Gabinete 
de Apoio às Vítimas de Vio-
lência Quebrar o Silêncio 
acolheu, desde a sua aber-
tura, em 2004, até Outu-
bro deste ano, 435 vítimas. 
Este serviço visa apoiar e 
proteger as vítimas de vio-
lência doméstica e violên-
cia de género, assegurando 
de forma integrada e com 
carácter de continuidade, 
acções de atendimento, 
apoio e encaminhamento 
personalizado de vítimas 
de violência com vista à 
sua protecção.

De referir que a APEPI 
assinala o Dia Internacio-

nal para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulhe-
res, que se comemora esta 
quarta-feira (25 de Novem-
bro), com a apresentação 
da peça de teatro “Silêncios 
e Tanta Gente”, que retrata 
o tráfico de seres humanos. 
Com co-produção da Bou-
tique da Cultura e Movi-
mento Democrático de Mu-
lheres, a peça entra em ce-
na esta sexta-feira (dia 26), 
pelas 21h30, no Teatro-Ci-
ne de Pombal. A entrada é 
gratuita.

Além disso, a instituição 
vai ainda participar numa 
acção de rua sobre violên-
cia contra as mulheres, di-
namizada por uma turma 
do Agrupamento de Esco-
las de Pombal, bem como 
divulgar material informa-
tivo sobre o Gabinete de 
Apoio às Vítimas de Violên-
cia. 
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CARTOON POR ANÍBAL CARDONA

Desacatos quase todos os dias junto à Escola Secundária de Pombal

Moradores, comerciantes e cidadãos 
com medo e revoltados 
com insegurança na cidade

Carina Gonçalves

O clima de insegurança 
que se vive na cidade de 
Pombal, sobretudo junto à 
Escola Secundária e, parti-
cularmente, em frente a um 
bar, está a aumentar de dia 
para dia. Em causa está o 
consumo de álcool e tráfi-
co de droga na via pública 
por um grupo indivíduos, já 
identificados pela PSP, que 
diariamente provoca desa-
catos e alicia quem por ali 
passa. Moradores, comer-
ciantes, cidadãos, pais e alu-
nos estão revoltados e com 
medo, mas sentem-se de 
“mãos atadas” para resolver 
o problema. A Câmara Mu-
nicipal e a PSP dizem estar 
atentas e empenhadas em 
encontrar uma solução.

O problema não é novo. 
Os conflitos junto à Escola 
Secundária de Pombal re-
petem-se sucessivamente 
desde “há cerca de uma dé-
cada”, contou ao nosso jor-
nal uma comerciante, sa-
lientando que este ano lec-
tivo o problema tomou re-
percussões nunca antes 
vistas na cidade. “O clima 
de insegurança mais do que 
triplicou desde Setembro e 
piora a cada dia que passa”, 
queixa-se esta empresária, 
confessando estar “deses-
perada ao ponto de já pen-
sar em fechar a porta”. 

“Isto está a dar cabo dos 
negócios que existem nes-
ta rua”, critica, implorando 
por “ajuda da Câmara Mu-
nicipal e da PSP” para pôr 
um ponto final neste pro-
blema, que é “um péssimo 
cartão de visita para a cida-

de e, inclusivamente, para a 
escola”.

A culpa é de “um grupo 
indivíduos, já referenciados 
pela PSP”, que estão todos 
os dias, “de manhã até à noi-
te”, em frente a um bar nas 
imediações da Escola Se-
cundária a “beber álcool, fu-
mar tabaco e consumir dro-
gas”, adiantou a mesma co-
merciante, que prefere não 
se identificar com receio de 
represálias. 

“Chega a um ponto do 
dia que estes indivíduos já 
estão completamente al-
terados”, pelo que come-
çam a “provocar desaca-
tos”, nomeadamente “ce-
nas de pancadaria, estragos 
em carros estacionados na 
via pública, ofensas às pes-
soas que por ali passam…”. 
“Um dia destes uma pessoa 
foi ameaçada com uma faca 
quando estava ali no mul-
tibanco”, contou outro co-
merciante.

Os tais indivíduos “não 
frequentam a escola, mas 
passam ali os dias”. Além de 
ocuparem o passeio, obri-
gando as pessoas a passar 
pela estrada, ainda “aliciam 
os miúdos que por ali pas-
sam”, disse a mãe de uma 
aluna, salientando que há 
cada vez mais pais que op-
tam por vir levar e buscar 
os filhos à escola, porque 
“instalou-se aqui um clima 
de insegurança enorme, 
que as pessoas têm medo 
de passar ali”.

Outra mãe optou por re-
tirar a filha de uma activida-
de extracurricular, porque 
não podia sair a meio da tar-
de do trabalho para levar a 

miúda até ao local onde fre-
quentava aulas de música, 
que fica a escassos metros 
da Escola Secundária.

“A escola devia ser a pri-
meira a zelar pela seguran-
ça dos alunos”, não só den-
tro de portas, mas também 
nas imediações do estabe-
lecimento, todavia “nada 
faz, nem a polícia é capaz 
de chamar”, censura aque-
la encarregada de educa-
ção, revoltada pela direcção 
“fechar os olhos” ao “grave 
problema, muito grave”

“Criou-se aqui um clima 
de medo”, que “as pessoas 
já evitam passar e frequen-
tar esta rua”, lamenta uma 
lojista, assinalando uma 
“quebra de clientes”, de tal 
forma que há comercian-
tes que já ponderam fechar 
portas ou mudarem-se para 
outra zona da cidade.

O arrastar desta situação 
está a deixar os comercian-
tes “desesperados”, tanto 
que já reportaram o proble-
ma à Câmara Municipal e li-
gam constantemente para a 

PSP. Contudo, vêem-se im-
possibilitados de apresen-
tar queixa, porque “tem de 
ser contra alguém em espe-
cífico”. “Daí não haver quei-
xas na polícia”.

Perante este “clima de in-
segurança total”, os comer-
ciantes desta rua só vêem 
uma solução: “a Câmara 
Municipal de Pombal tem 
de tirar a licença a este bar” 
que, não só atrai este tipo 
de indivíduos, como ain-
da “vende álcool e tabaco a 
menores de 18 anos”.

Por outro lado, defendem 
a presença em permanên-
cia de agentes da PSP. “Es-
tes indivíduos não se inti-
midam com a presença da 
polícia, mas fazem menos 
alarido e os alunos, cida-
dãos e comerciantes sen-
tem-se mais seguros”, argu-
mentam.

ESCOLA REPORTA 
SITUAÇÕES 
DE RISCO À PSP
O director do Agrupamen-

to de Escolas de Pombal ga-

rante que “todas as situações 
que possam constituir risco 
para os utentes dos edifícios 
escolares e que ocorrem na 
via pública têm sido repor-
tadas à PSP, que é a entida-
de competente para exercer 
a vigilância desses espaços”. 

Fernando Mota informou 
ainda que “existe uma arti-
culação com a Polícia Segu-
ra no sentido de controlar 
todas as situações anómalas 
que possam ocorrer fora do 
espaço escolar”.

Apesar disso, “a questão 
da segurança foi abordada 
na última reunião de Conse-
lho Geral” e a Câmara Muni-
cipal está atenta à situação, 
adiantou aquele responsá-
vel, desafiando a reflectir se 
o clima de insegurança “é 
um problema da cidade de 
Pombal ou é apenas exclu-
sivo das imediações da es-
cola”.

POLICIAMENTO 
MAIS REGULAR
A PSP garantiu ao nosso 

jornal que tem reforçado a 
sua presença naquela zona 
da cidade e tem a “intenção 
de manter este policiamen-
to mais regular e frequente”.

O Comando Distrital de 
Leiria, informa ainda que 
“a PSP de Pombal tem in-
crementado a sua presença 
junto à Escola Secundária 
de Pombal, no sentido de 
conferir a segurança e tran-
quilidade em torno do esta-
belecimento de ensino, co-
mo também junto de toda a 
comunidade escolar”.

“Nas últimas semanas te-
mos tido intervenções pon-
tuais e temos mantido a pre-

sença da Polícia no local 
em horas e dias aleatórios”, 
adianta aquela autoridade, 
salientando que “nem sem-
pre de tratam de interven-
ções policiais, mas sim de 
uma presença da PSP mais 
visível e assídua”.

Não obstante ao “policia-
mento mais regular e fre-
quente”, a PSP apela a todos 
os concidadãos para a “im-
portância vital em telefo-
nar de imediato para a PSP, 
sempre que verificarem a 
prática de ilícitos criminais 
ou incivilidades”.

AUTARQUIA 
ESTÁ ATENTA
A Câmara Municipal de 

Pombal também está aten-
ta à situação, estando a dili-
genciar com a PSP e a GNR 
uma solução para o proble-
ma, informou o presidente 
da autarquia durante a úl-
tima reunião de executivo, 
realizada a 19 de Novembro.

“A vereadora Catarina Sil-
va já reuniu com a PSP e a 
GNR”, havendo “um com-
promisso do comissário da 
PSP em reforçar a vigilância 
e o patrulhamento, sobretu-
do nos pontos identificados 
como mais urgentes”, como 
as imediações da Escola Se-
cundária de Pombal.

Além disso, Pedro Pim-
pão manifestou igualmen-
te a “intenção de marcar 
um Conselho de Seguran-
ça com a máxima urgên-
cia”, com vista a tentar “en-
contrar soluções que garan-
tam a normalidade da nos-
sa vida comunitária”. Afinal, 
Pombal “sempre foi um con-
celho com segurança”.

Um grupo de indivíduos tem provocado desacatos quase diariamente em frente à Escola Secundária de Pombal. Pais e alunos 
estão assustados e preocupados com a falta de segurança. Os lojistas queixam-se que as pessoas já evitam passar naquela rua e 
notam uma quebra de clientes, de tal forma que há quem pondere fechar portas.

 ●Lojistas querem mais policiamento nesta zona
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Projecto de resolução apresentado pelo PSD

Parlamento recomenda 
executar IC8 entre Pombal 
e Avelar
Carina Gonçalves

O projecto de resolução, 
apresentado pelo PSD, que 
recomenda executar “com 
urgência o troço do IC8 en-
tre Pombal e Avelar (An-
sião)”, foi aprovado no pas-
sado dia 19 de Novembro 
pela Assembleia da Repú-
blica.

O documento, apresen-
tado pelos deputados do 
PSD do círculo de Leiria, 
recomenda ao Governo 
que “execute com urgên-
cia o troço do IC8 entre 
Pombal e Avelar (Ansião), 
com a inclusão de um nó 
de acesso desnivelado no 
Parque Empresarial do 
Camporês e proceda à ca-
bimentação dos recursos 
financeiros”.

O IC8 é um itinerário 
complementar que faz a li-
gação entre a A17 e a A23, 
promovendo “uma ligação 
principal entre o litoral e 

interior do país, sendo uma 
das vias estruturantes da 
região do Pinhal Interior”, 
salientam.

Na recomendação, os 
sociais-democratas subli-
nham também que “a re-
qualificação desta via rá-
pida não está ainda termi-
nada, faltando a interven-
ção no troço entre Pombal 
e Avelar (Ansião), com cer-
ca de 20 quilómetros, que 
actualmente é uma adap-
tação da antiga Estrada Na-
cional 237, com bastantes 
cruzamentos de nível que 
têm provocado um signifi-

cativo aumento da sinistra-
lidade rodoviária, incluin-
do um número elevado de 
vítimas mortais”.

“Recorde-se que esta é 
uma via estratégica para o 
nosso país, pela ligação di-
recta entre Portugal e Es-
panha, assumindo uma im-
portância decisiva numa 
lógica de intermodalida-
de, com a ligação ao Porto 
da Figueira da Foz e à pla-
taforma logística, assim co-
mo pela sua conexão às li-
nhas ferroviárias do Norte 
e do Oeste e às Auto-estra-
das A1, A13, A23 e A17 com 

ligação à A8”, adiantam.
O texto refere ainda que 

o IC8 é uma via com “eleva-
do tráfego de veículos pe-
sados”, onde se tem regis-
tado “tantas mortes”, pelo 
que é “premente a execu-
ção do troço entre Pombal 
e Avelar (Ansião), com a in-
clusão de um nó de acesso 
desnivelado no Parque Em-
presarial do Camporês”, 
conforme o projecto que 
integrava a Concessão do 
Pinhal Interior Norte, data-
do de 2010.

Na exposição de moti-
vos, os sociais-democratas 
destacam ainda um estudo 
europeu, apresentado pe-
la Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária, que 
sinalizou este troço como 
via de “alto risco” por “não 
existirem faixas extras, ilu-
minação adequada, passa-
gens desniveladas, bermas, 
entre outras questões sina-
lizadas”.

O vereador Luís Simões 
denunciou, na reunião de 
executivo camarário de 19 
de Novembro, a falta de se-
gurança no acesso da aldeia 
da Lapa, freguesia de Abiul, 
ao IC8. O presidente da Câ-
mara Municipal reconheceu 
a “perigosidade da estrada” e 
já deu indicações para colo-
car barras de protecção.

“Desde que foi construí-
do o IC8, a aldeia da Lapa, 
na freguesia de Abiul, tem 
um grande constrangimen-
to no acesso a esta via rodo-
viária”, revelou Luís Simões, 
explicando que o acesso se 
faz por “uma rampa com-
pletamente desprotegida de 
segurança” e “sem qualquer 
sinalização de perigo”.

“Quando se sai da aldeia 
em direcção ao IC8, os con-
dutores passam uma recta e 
no final têm uma curva à es-
querda”, que não está sina-
lizada, alertou o socialista, 
adiantando que “se forem em 
frente caem de uma arriba 
para o IC8”.

Além da “falta de sinaliza-
ção adequada”, também “não 
existe ali nenhuma barreira 
de protecção”, afirmou Luís 
Simões, referindo que “já 
existiram ali alguns aciden-
tes graves”. A perigosidade da 
estrada é “ainda pior à noite”, 
frisou, assinalando que “pas-
sam ali muitas pessoas, in-
clusivamente os autocarros 
escolares”, até porque “não 
existe outro acesso ao IC8”.

“Realmente a estrada é 
perigosíssima”, concordou 
o presidente da autarquia, 
dando indicações ao verea-
dor Pedro Navega para ave-
riguar com os serviços mu-
nicipais a colocação de bar-
ras de protecção.

Estrada perigosa já foi palco 
de acidentes graves

Acesso da Lapa 
ao IC8 “desprotegido 
de segurança”
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O programa da SIC “Do-
mingão” promoveu, no 
passado dia 14 de Novem-
bro, o concelho de Pombal. 
A emissão foi patrocina-
da pela Câmara Municipal, 
que investiu seis mil euros 
para projectar o concelho 
além-fronteiras.

Durante toda a tarde, en-
tre as 14h00 e as 20h00, o 
camião do “Domingão” per-
correu parte do concelho, 
numa extensão de 30 qui-
lómetros, com algumas ca-
ras da SIC e artistas de rele-
vo nacional, que animaram 
as ruas por onde passaram.

Desta forma, “consegui-
mos projectar o concelho 
além-fronteiras num pro-
grama que teve um share 

superior ao dos canais da 
concorrência”, congratu-
lou-se o presidente da au-
tarquia. Paralelamente, 
“conseguimos envolver os 
pombalenses e cativar as 
pessoas que assistiam na te-
levisão”, referiu Pedro Pim-
pão, salientando que as seis 
horas de emissão custaram 
aos cofres municipais “cer-
ca de seis mil euros”, quan-
do “a proposta inicial era 
de 15 mil euros”.

Mas o autarca prefere 
destacar a “projecção de 
Pombal para todo o mun-
do, durante toda a tarde”, 
até porque considera que 
“o retorno é muito mais 
significativo que o investi-
mento feito”.

Programa da SIC promoveu concelho

“Domingão” custou 
aos cofres municipais 
seis mil euros

A Câmara Municipal de 
Pombal aprovou, na sua úl-
tima reunião, realizada a 19 
de Novembro, a atribuição 
de um apoio no valor de 
4.356 euros à Junta de Fre-
guesia da Redinha.

Esta verba destina-se a 
comparticipar a execução 
de pavimento em PAVE no 
acesso ao deposito de água 
existente e contíguo ao 
parque infantil das Meiri-
nhas.

Para execução de pavimento

Meirinhas recebe 
apoio de quatro 
mil euros

Crimes aconteceram em vários pontos da cidade

PSP de Pombal registou 
uma dezena de furtos de 
catalisadores de automóveis
Carina Gonçalves

A Polícia de Segurança 
Pública (PSP) registou este 
ano uma dezena de quei-
xas por furto de catalisa-
dores em viaturas estacio-
nadas em vários pontos da 
cidade de Pombal. Na área 
de abrangência da GNR 
não há registo deste tipo de 
roubo. Os veículos da mar-
ca Volkswagen são os mais 
cobiçados. 

Longe vai o tempo em 
que os “amigos do alheio” 
levavam dos carros os au-
to-rádios, as jantes e os 
pneus. A nova moda é o 
furto de catalisadores. A 
culpa é dos metais precio-
sos que fazem parte desta 
peça, tornando-a tão atrac-
tiva aos assaltantes.

 “Este ano registámos 10 
furtos de catalisadores na 
cidade de Pombal”, revelou 
ao nosso jornal fonte do 
Comando Distrital de Lei-
ria da PSP, salientando que 
este tipo de assaltos não 
acontece numa zona espe-
cífica da cidade, verifican-
do-se a “dispersão geográ-
fica” em relação aos locais 
onde este crime foi prati-
cado.

Já no que toca ao tipo 
de automóveis, a PSP refe-
re que “o furto de catalisa-
dores é mais frequente nos 
veículos da marca Volkswa-
gen, modelos Golf e Polo, 
fabricados nos anos 90 e 
início da década seguinte”. 
Contudo, também se verifi-
cam catalisadores furtados 
em veículos das marcas 
BMW, Honda, Opel e Seat, 
igualmente fabricados da 
década de 90.

Por sua vez, a GNR não 
registou qualquer ocorrên-
cia de furto de catalisado-
res no concelho de Pom-
bal. Ainda assim, “tem esta-

do particularmente atenta 
a este fenómeno criminal”, 
garante.

De salientar que para 
efectuar o furto do catali-
sador de uma viatura, “por 
norma os suspeitos actuam 
sozinhos e/ou em grupo de 
dois ou três, sendo que apa-
rentemente se tratam de 
indivíduos que possuem al-
guns conhecimentos técni-
cos na área de mecânica e 
podem ter estado anterior-
mente envolvidos noutros 
tipos de roubos e/ou furtos 
de veículos, baterias, moto-
res e gasóleo”, esclarece a 
GNR.

“O modus operandi con-
siste em colocarem-se de-
baixo da viatura para pro-
cederem ao corte do cata-
lisador, recorrendo a um 
equipamento de corte”, ex-
plica a Guarda, adiantan-

do que outra possibilidade 
consiste no furto da viatura 
e deslocação para um local 
ermo ou recôndito para re-
tirarem o catalisador.

Como forma de preven-
ção, as autoridades aconse-
lham os condutores a “evi-
tar estacionar em locais 
ermos e com pouco movi-
mento (especialmente se 
conduzir viaturas seme-
lhantes às acima descritas), 
por forma a desencorajar 
indirectamente as pessoas 
que se dedicam à prática 
deste tipo de criminalida-
de”. Por outro lado, reco-
mendam “anotar os dados 
de veículos suspeitos e es-
tranhos na zona” e as ca-
racterísticas dos possíveis 
suspeitos.

“Apesar de todas as pre-
cauções, se for vítima de 
um furto participe imedia-

tamente à autoridade po-
licial com jurisdição nessa 
área”, devendo, até à chega-
da desta, recolher o máxi-
mo de elementos de infor-
mação. “A denúncia deste 
tipo de crime é fundamen-
tal para auxiliar à sua moni-
torização”, sublinham.

MAIS DE 20 CARROS 
ASSALTADOS 
NA CIDADE 
Além do roubo de cata-

lisadores, a PSP de Pombal 
registou 24 furtos em veí-
culos, sendo que “alguns 
desses processos estão em 
investigação”, revelou fon-
te policial.

No âmbito destes proces-
sos, “foram efectuadas ins-
pecções judiciárias no sen-
tido de identificar poten-
ciais autores dos crimes, 
pelo que as diligências ain-
da estão a decorrer”.

“Em comparação com 
igual período do ano pas-
sado, e mesmo em compa-
ração com os anos anterio-
res, não se verificam oscila-
ções de relevo”, assinalou a 
PSP.

A Polícia adverte ainda 
que “a melhor maneira” 
de evitar o furto de objec-
tos deixados no carro é fe-
chá-los no porta-bagagens 
“antes de chegar ao local 
onde vai estacionar, por-
que pode estar a ser obser-
vado”. Além disso, não é re-
comendado deixar no por-
ta-luvas os documentos da 
viatura, livros de cheques, 
cartões de crédito, armas 
de defesa pessoal, entre 
outros. Em viagem não se 
deve deixar a bagagem no 
porta-bagagens, pois “o pe-
so e a consequente pressão 
que exerce sobre o sistema 
amortecedor, são facilmen-
te detectáveis por um ‘pro-
fissional’”.

A PSP apreendeu perto 
de 70 máquinas de jogo em 
Pombal, na manhã do passa-
do dia 10 de Novembro. Se-
gundo o Pombal Jornal apu-
rou, a apreensão foi feita na 
Zona Industrial da Formiga.

Na sequência de um pro-
cesso de investigação rela-
cionado com material de jo-
go ilegal, “a PSP de Pombal 
realizou uma busca domici-

liária, que culminou com a 
apreensão de 66 máquinas 
de jogo”, refere uma nota do 
Comando Distrital de Leiria.

“As máquinas de jogo 
apreendidas integram os 
jogos de fortuna ou azar e 
eram colocadas em estabe-
lecimentos comerciais diver-
sos, para exploração”, adian-
tou ao Pombal Jornal o Nú-
cleo de Imprensa e Relações 

Públicas da PSP, salientando 
que se trata de uma “prática 
ilícita e proibida por lei”.

No âmbito desta opera-
ção, “não se registaram de-
tenções e a operação poli-
cial decorreu sem qualquer 
tipo de incidente”, acrescen-
tou a PSP, sem pormeno-
rizar o local da apreensão 
“por uma questão de reser-
va e protecção”.

Esta operação, que decor-
reu pelas 8h30 de 10 de No-
vembro, contou com a co-
laboração da Esquadra de 
Investigação Criminal e Es-
quadra de Intervenção e 
Fiscalização Policial, ambas 
da Divisão Policial de Leiria 
e também do Departamento 
de Planeamento e Controlo 
da Actividade do Jogo, do 
Turismo de Portugal.

Operação relacionada com jogo ilegal

PSP apreendeu perto 
de 70 máquinas de jogo

 ●A Polícia adverte ainda que “a melhor maneira” de evitar o furto de 
objectos deixados no carro é fechá-los no porta-bagagens 

A Capela de Moita do Boi 
vai ser alvo de obras de 
conservação de valor su-
perior a sete mil euros. A 
empreitada, considerada 
urgente devido ao elevado 
estado de degradação, se-
rá comparticipada em 50% 
pelo Município de Pombal. 
A atribuição deste apoio 
foi aprovada por unanimi-
dade, na última reunião de 
executivo, realizada a 19 de 
Novembro.

A Fábrica da Igreja Paro-
quial da Freguesia do Lou-
riçal solicitou um apoio 
municipal, com vista à “re-
qualificação urgente” da 
Capela de Moita do Boi, 
dando conta do “eminente 
risco de colapso da estru-
tura de suporte do sino”, 
explicou o presidente da 
autarquia, Pedro Pimpão.

Nesse sentido, a Fábrica 
da Igreja pretende proce-
der à conservação do pa-

trimónio religioso e cultu-
ral daquele templo, que se 
encontra em “elevado esta-
do de degradação”, refere 
a proposta.

A intervenção contem-
pla a substituição do reló-
gio, da estrutura de supor-
te dos sinos e dos marte-
los eléctricos, num investi-
mento total de 7.140 euros. 

Na mesma reunião, o 
executivo camarário de-
liberou igualmente atri-
buir um apoio de 174 eu-
ros (com IVA incluído) ao 
Banco Alimentar. Este va-
lor destina-se a alugar uma 
viatura para a campanha 
de recolha de bens alimen-
tares, que decorre nos dias 
27 e 28 de Novembro.

Já o Centro Cultural Re-
creativo Desportivo de Foi-
tos viu aprovado a atribui-
ção de uma verba de 2.500 
euros para melhoria do 
campo de paintball. 

Templo em “elevado estado de degradação”

Mais de sete mil euros 
para conservar Capela 
de Moita do Boi 
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Sabia que sem pedreiras a sociedade como a conhecemos não seria possível!?
Não tínhamos casas, hospitais, escolas, universidades, hotéis, estradas, autoestradas, 
pontes, aeroportos, portos, barragens, caminhos de ferro…, e tudo isto é possível num 
processo socialmente relevante de criação de emprego e fornecimento indispensá-
vel de matérias-primas aos mais variados setores da economia, responsável no cumpri-
mento normativo e sustentável do ponto de vista ambiental, através de rigorosa monito-
rização de impactes e de implementação de planos de recuperação paisagística.
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Programa inclui uma caminhada, xadrez e música

Meirinhas vai comemorar 
1.º de Dezembro

A Junta de Freguesia de 
Meirinhas vai assinalar o 
Dia da Restauração da In-
dependência de Portugal, 
que se comemora a 1 de De-
zembro, com um conjunto 
de actividades diversifica-
das. O programa começa 
com a inauguração da Ro-
ta das Fontes, cujo projecto 
foi desenvolvido pelo ante-
rior executivo.

A comemoração do 1.º de 
Dezembro “é um compro-
misso pasmado no nosso 
programa eleitoral”, expli-
cou o presidente da Junta, 
considerando que se trata 
de uma “data muito impor-
tante para a portugalidade, 
que temos de sublinhar en-
quanto povo e nação”. Por 
essa razão, a Junta de Mei-
rinhas pretende “continuar 
a assinalar esta data e de-
safiamos todos os portu-
gueses a comemorá-la tam-
bém”. Afinal, foi neste “dia 
que restaurámos a nossa 
independência, logo este é 

o verdadeiro dia da liber-
dade da nação portugue-
sa”.

Para comemorar a efe-
méride, a Junta de Fregue-
sia propõe um conjunto de 
actividades que reflectem 
as apostas deste executi-
vo, nomeadamente o pe-
destrianismo, o xadrez e a 
cultura.

Assim, as comemorações 
arrancam, às 9h00, com a 
inauguração da Rota das 
Fontes e uma caminhada 
por este percurso, que ter-
mina com um convívio no 
Salão das Colectividades. 

A tarde é dedicada a 
aprender a jogar xadrez 
com quem sabe, num se-
rão que acontece na anti-
ga escola primária, a partir 
das 15h00. O xadrez é mais 
uma das apostas deste exe-
cutivo, uma vez que “é um 
desporto muito importan-
te para o desenvolvimen-
to dos jovens”, sublinhou 
João Pimpão, que tenciona 

“incentivar os jovens a pra-
ticar esta modalidade”.

O programa termina, às 
18h00, no Salão das Colec-
tividades, com música atra-
vés de um concerto do Pro-
jecto Jazz, o qual evidencia 
a “aposta na cultura”, des-
tacou o autarca, que pro-
põe “trazer a Meirinhas um 
estilo de música diferente” 
ao que por ali tem passa-
do. Afinal, o compromisso 
é mesmo esse: “diversifi-
car a nossa oferta cultural 
de modo a oferecer às pes-
soas actividades diferentes 
e produtos de qualidade”.

ROTA DAS FONTES
A Rota das Fontes, que é 

inaugurada a 1 de Dezem-
bro, é um “percurso predo-
minantemente rural”, que 
“passa por sítios muito be-
los da nossa freguesia” e os 
quais “queremos dar a co-
nhecer”, explicou o presi-
dente da Junta.

Com início na Igreja Pa-

roquial das Meirinhas, a 
Rota das Fontes é um per-
curso circular, com a exten-
são de quase nove quilóme-
tros, que pode ser feito em 
ambos os sentidos. O itine-
rário atravessa o campo e a 
floresta com passagem por 
cinco fontes que dão o no-
me a este percurso.

Além de passar pelas 
fontes do Monte, do Casta-
nhal, da Hortinha, do Vale 
das Figueiras e do Palão, 
a rota tem também passa-
gem por onde outrora fun-
cionou um lagar de azeite 
e onde está contada a sua 
história.

Ao longo de todo o cami-
nho, a ligação com a natu-
reza é uma constante com 
destaque para a passagem 
pela margem do rio Ca-
brunca e para os diversos 
trilhos dentro da floresta, 
como o trilho do Vício e do 
Forno. O percurso passa 
ainda por três parques de 
merendas.

A Assembleia Municipal 
de Pombal reuniu pela pri-
meira vez, neste mandato, 
em sessão extraordinária, 
para eleger os seus repre-
sentantes para diversas co-
missões e organismos. Os 
trabalhos, presididos por 
Paulo Mota Pinto, decorre-
ram na tarde de15 de No-
vembro, no Auditório Mu-
nicipal.  Para integrarem a 
Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens em Ris-
co de Pombal, foram eleitos 
Maria Adelaide Conceição, 
Ilídio da Mota, Henrique 
Mota e Carla Mariza Pereira. 

Por sua vez, os presiden-
tes de Junta de Freguesia 
Daniel Ferreira, Nelson Pe-
reira, Rogério Santos, Gon-

çalo Ramos e Paulo Duarte 
foram eleitos para integrar 
a Comissão Municipal de 
Defesa das Florestas Contra 
Incêndios, enquanto Nelson 
Pereira foi também designa-
do pela Assembleia Munici-
pal para integrar a Comis-
são Municipal de Protecção 
Civil. Como representantes 
no Conselho da Comuni-
dade de Agrupamentos de 
Centro de Saúde do Pinhal 
Litoral, foi eleito João Cou-
celo. A Assembleia elegeu 
ainda Carla Longo como re-
presentante dos presiden-
tes de Junta de Freguesia no 
Conselho Municipal de Edu-
cação, enquanto Alexandre 
Santos, Marlene Matias e 
Luís Couto Santos integra-

rão o Conselho Municipal 
da Juventude. 

Para o Conselho Muni-
cipal de Segurança foram 
eleitos Manuel Serra, Aní-
bal Cardona e os cidadãos 
Carlos Mota Carvalho e Cé-
lio Dias, a que se juntam os 
presidentes de Junta Pedro 
Silva, Sofia Gonçalves e Car-
la Longo. 

A Assembleia designou, 
igualmente, os presiden-
tes de Junta Sandra Barros 
e José Manuel Marques pa-
ra integrar a comissão de 
avaliação do programa AM-
PARHA, enquanto Rena-
to Guardado, Andreia Mar-
ques, Manuel Serra e Lean-
dro Siopa representarão o 
município na Assembleia 

Intermunicipal na Comuni-
dade Intermunicipal Região 
de Leiria (CIMRL). 

Para representar a As-
sembleia Municipal no Con-
selho Consultivo da Escola 
Tecnológica, Artística e Pro-
fissional de Pombal (ETAP) 
foram eleitos João Antunes 
Santos, Elisabete João e João 
Coelho. 

Foram ainda eleitos os 
presidentes de Junta de Fre-
guesia Humberto Lopes e 
Nelson Pereira (suplente) 
para representar as fregue-
sias do concelho no XXV 
Congresso da Associação 
Nacional dos Municípios 
Portugueses, a realizar nos 
dias 11 e 12 de Dezembro, em 
Aveiro.

Em sessão extraordinária da Assembleia

Eleitos representantes 
para comissões municipais 
e organismos 

Pelo sexto ano consecutivo

Pombal distinguido por 
“políticas amigas da família”

O Município de Pom-
bal volta a estar, este ano, 
entre os premiados com 
a bandeira verde para as 
“políticas amigas da famí-

lia”. 
O galardão é atribuído 

pelo Observatório das Au-
tarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR), nu-

ma cerimónia marcada pa-
ra esta quarta-feira (25 de 
Novembro).

Este é já o sexto ano con-
secutivo que o concelho é 

distinguido por adoptar 
medidas facilitadoras de 
conciliação de vida fami-
liar e laboral para os seus 
trabalhadores.

A dupla formada por 
Marco Rodrigues e Lara 
Rodrigues, pai e filha, vol-
tou a representar o Grupo 
Columbófilo de Pombal na 
25ª edição dos campeona-
tos internacionais de co-
lumbofilia de Mira 2021. O 
evento decorreu no colum-
bódromo internacional de 
Mira, sob a organização da 
Federação Portuguesa de 
Columbofilia (F.P.C.), ten-
do iniciado com um nú-
mero de pombos partici-
pantes na ordem dos 1800, 
provenientes de 28 países, 
desde o continente ameri-
cano, africano, asiático e 
europeu. Os pombos com-
petem em vários campeo-
natos, fazendo sucessivos 
treinos, desde o final do 
mês de Agosto até a pro-
va final, a 16 de Outubro, 
realizada em Albufeira. Pa-
ra isso, percorreram uma 
distância de 385kms, em 
linha recta até ao colum-
bódromo de Mira, onde fo-
ram soltos às 08h25m. O 
primeiro pombo foi regis-
tado às 14h52m, de nacio-
nalidade Suíça, tendo estas 
aves uma média de idade 
de cinco meses.

Lara Rodrigues, de 10 
anos, participou no cam-
peonato nacional de jo-
vens com apenas um pom-
bo, obtendo o oitavo lugar 
na prova final. O pombo 
da jovem do concelho de 
Pombal obteve o 137º lu-
gar, num total de 565 pom-
bos que resistiram até à 
prova final. Contudo, Lara 
Rodrigues participou tam-
bém com um outro pom-
bo no campeonato da Eu-
ropa de Jovens, onde obte-
ve o terceiro lugar na che-
gada, sendo este pombo o 
melhor do respectivo cam-

peonato, designado como 
o pombo Às. No total da 
prova, este pombal chegou 
à final na 41ª posição. Me-
rece igualmente destaque 
a participação de Marco 
Rodrigues, que participou 
na Liga Nacional dos Cam-
peões, alcançando o quar-
to lugar na chegada, sen-
do este pombo o segundo 
pombo Às. No total da pro-
va final, obteve o lugar 68º, 
sendo de destacar também 
que este pombo, no con-
junto de todos os países 
participantes em todos os 
campeonatos, ficou em 10º 
lugar no pombo Ás, sendo 
o terceiro melhor portu-
guês. 

Para além do grupo co-
lumbófilo de Pombal o 
concelho também este-
ve representado pelo Gru-
po Columbófilo das Mei-
rinhas, participação esta 
que Marco Rodrigues quer 
enaltecer, endereçando os 
parabéns à equipa das Mei-
rinhas e Janardo (Leiria) 
pelo terceiro lugar obtido 
na prova final. 

Mais uma vez, a dupla 
pai e filha mostra-se “bas-
tante orgulhosa” com os 
resultados alcançados, 
uma vez que já no ano an-
terior se tinham eviden-
ciado, considerando que 
os feitos obtidos “dignifi-
cam” o Grupo Columbófi-
lo de Pombal e o concelho, 
a nível nacional e interna-
cional. “Que para o ano de 
2022 tais feitos de possam 
repetir”, refere Marco Ro-
drigues. 

Este sábado, dia 27,  a 
dupla pombalense vai es-
tar entre os melhores, em 
Mira, para receber os seus 
prémios, por parte da Fe-
deração.

Campeonatos internacionais de Mira

Pai e filha voltam 
a destacar-se 
na columbofilia 

Concerto dia 27, na Ilha

Coral Polifónico do 
Oeste festeja 15 anos

O Coral Polifónico do Oes-
te assinala os 15 anos com 
um concerto no salão paro-
quial da Ilha, este sábado, 27 

de Novembro. A iniciativa, 
marcada para as 21h00, con-
ta também com a actuação 
do Coro Juvenil do Oeste.  

 ●Marco Rodrigues e Lara Rodrigues recebem os prémios este sábado
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Instituição assinalou data com concerto e almoço-convívio

Casa cheia para aplaudir os 128 anos 
da Filarmónica de Vermoil

Há um cordão umbilical que li-
ga a Sociedade Filarmónica Ver-
moilense (SFV) às gentes da fre-
guesia. E isso é particularmente vi-
sível em ocasiões especiais, como 
no sábado passado, 20, dia em que 
a instituição abriu portas à comu-
nidade para, em conjunto, brinda-
rem aos 128 anos de vida da banda.

No edifício-sede da mais antiga 
colectividade da freguesia de Ver-
moil, a música fez-se ouvir duran-
te cerca de hora e meia, num es-
pectáculo com casa cheia e condu-
zido pelo maestro Manuel Lemos, 
que naquele dia se despediu da re-
gência da banda, que passa a estar 
agora sob a batuta de Miguel Alves.

“Este aniversário acaba por ser 
o assumir, na nossa casa, perante 
os vermoilenses, do retomar da ac-
tividade, o voltarmos a estar liga-
dos às nossas gentes”, afirmou Fili-
pe Leitão, momentos após o corte 
do bolo. “O ano passado não pude-
mos fazer nada e nos últimos dois 
anos, desde o início da pandemia, 
só tivemos uma actuação”, recorda 
o músico e ainda dirigente. 

O avanço para a terceira fase do 
plano de desconfinamento, a 1 de 
Outubro, veio colocar um ponto fi-
nal nesta temporada de inactivida-
de, devido às restrições impostas 

pela pandemia. Desde então, a SFV 
já actuou no Bodo das Castanhas e 
no Encontro de Bandas, evento 
cuja organização esteve, nesta edi-
ção, sob a sua responsabilidade, 
seguindo o regime de rotatividade. 

O aniversário representou, con-
tudo, o corolário deste retomar da 
dinâmica da instituição, depois do 
longo período de limitações. “Já 
ultrapassámos vários obstáculos 
e, sempre que houve dificuldades 
[a filarmónica já sofreu um incên-
dio, já teve todo o seu património 
destruído, e que foi reconstruí-
do], reerguemo-nos sempre, e pa-
ra melhor, e é isso que esta pande-
mia também vai fazer”, faz questão 
de sublinhar Filipe Leitão, numa 
mensagem de esperança.

“O maior impacto que sofremos 
foi na escola de música”, revela o 
presidente da direcção, onde “tí-
nhamos miúdos de seis, sete e oi-
to anos a aprender, mas que estive-
ram praticamente dois anos sem 
aulas, o que fez com que alguns 
já não regressassem e que outros 
tivessem que começar quase de 
novo”, constata. “É esse trabalho 
que estamos agora a fazer” e, “no 
meio disto tudo, vamos substituir 
o maestro”. 

Apesar de esta ser a estreia de 

Miguel Alves na regência de uma 
banda, Filipe Leitão não se mos-
tra apreensivo. “Há 20 anos, quan-
do entrou aqui o Paulo Clemente, 
era a primeira vez dele”, o mesmo 
acontecendo depois com Jaime 
Pascoal (falecido há quatro anos) e 
Manuel Lemos. “Também vai ser a 
primeira vez de Miguel Alves, mas 
como já teve experiência na regên-
cia de orquestras juvenis, e a nossa 
banda é muito jovem, essa ligação 
vai ser muito fácil”, aponta o diri-
gente.

“Para nós, o mais importante é 
sentirmos que ele criam elos de 
empatia, porque a parte técnica já 
a têm”, salienta. “Mais do que isso, 
vão poder desenvolvê-la connos-
co, o que vai ser óptimo, porque 
vamos ter oportunidade de cres-
cer mais um pouco, conjuntamen-
te com eles”.

À PROCURA DE UMA
NOVA DIRECÇãO
Em Junho deste ano, aquan-

do da última Assembleia-Geral da 
SFV, num dos pontos da ordem de 
trabalhos constava a eleição dos 
novos corpos sociais para o biénio 
2021/2023, mas a direcção em fun-
ções não encontrou sucessores.

“Estou aqui há oito anos com-

pletos”, afirma Filipe Leitão, cujo 
mandato gostaria que tivesse ter-
minado na sessão daquele órgão. 
“Estamos, a pedido do presidente 
da Assembleia, a manter funções, 
enquanto esperamos para ver se 
encontramos uma solução”, que é 
o mesmo que dizer, quem assuma 
a direcção. 

Filipe Leitão diz que está na ho-
ra de deixar o cargo, por entender 
que “não é positivo” para a própria 
filarmónica. “Acabamos por nos 
acomodar”, assumindo que “esta-
mos numa fase em que sentimos 
que precisamos que venha sangue 
novo, com novas ideias”. “Já levá-
mos esta banda ao Brasil, trouxe-
mos uma banda brasileira aqui. 
Digamos que já fizemos coisas iné-
ditas, a nível do distrito e até mes-
mo a nível nacional”, nota, ao mes-
mo tempo que faz questão de es-
clarecer que “todos os dirigentes 
são músicos e não há nenhum que 
tenha a intenção de ir embora co-
mo músico”. É preciso “ dar lugar 
a outros para que, esses, surjam 
com vontade de fazer coisas dife-
rentes”.

Filipe Leitão sabe que o peso da 
“responsabilidade”, perante uma 
instituição com 128 anos, é um dos 
factores deste impasse, mas acre-

dita que, quando for criada uma 
nova equipa, “ao fim de algum 
tempo vai perceber que foi o passo 
correcto. E nós também cá estare-
mos para ajudar”, assegura. 

“Quando vim para cá, a SFV ti-
nha 120 anos. Aquilo de que me 
recordava é que esta tinha sido a 
banda do meu avô, que nunca co-
nheci, onde o pai do meu pai tinha 
aprendido música, onde o meu 
pai, desde pequeno, tinha tocado, 
onde eu estava a tocar e onde eu 
queria que os meus filhos viessem 
a tocar. Hoje tenho dois aqui e um 
deles está a seguir música, em Es-
pinho”, observa, orgulhoso. “As-
sim como eu, há muitas gerações 
que estão ligadas a esta institui-
ção”, por isso, “isto não é nosso, e 
de Vermoil”. Por isso, “quem assu-
me a presidência de uma institui-
ção destas, sente esse peso acresci-
do de que vai representar não só o 
povo de Vermoil, mas todos aque-
les que por aqui passaram, o que 
assusta quem quer vir”, refere.

Apesar deste sentimento, “o que 
as pessoas não sabem é o imenso 
que nós recebemos. Recebemos, 
dos vermoilenses e dos músicos, 
imenso carinho, que nos dá forças 
para avançar e fazer crescer”, sa-
lienta, em jeito de conclusão.

15694_anuncio_rodape_pombal_jornal_251x40.pdf   1   30/08/21   17:12
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 ●Presidente da Câmara deixou a promessa de continuar a apoiar 
o trabalho da instituição  ●Filipe Leitão apagou as velas do 128º aniversário47 A banda tem actualmente entre 45 e 47 músicos

Foto gentilmente cedida pelo Ilídio da Mota
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Monumento inaugurado domingo passado, junto ao edifício da Junta de Freguesia

Louriçal evoca antigos combatentes 
“para que a memória não se apague”

“Para além de ser um dia festivo, 
hoje é um dia evocativo”. As pala-
vras foram proferidas no final da 
manhã de domingo (21), pelo pre-
sidente da Liga dos Combatentes, 
na inauguração do monumento 
de homenagem aos combaten-
tes, no Louriçal, cuja cerimónia 
foi conduzida por Célio Dias, pre-
sidente da Assembleia de Fregue-
sia e, também ele, militar de car-
reira. A iniciativa foi promovida 
pela Junta de Freguesia e contou 
com a parceria do Núcleo Abiul
-Pombal da Liga dos Combatentes.

Para o tenente-general Joa-
quim Chito Rodrigues, a ocasião 
evoca “o cumprimento do dever 
ao serviço da pátria”, assim co-
mo “a memória”, os que “regres-
saram cegos, mutilados ou com 
stress pós-guerra”, mas também 
aqueles que chegaram “mais for-
tes”. “Sentimos que hoje é um dia 

em que a população do Louriçal 
agradece aos seus combatentes”, 
frisou, salientando que o monu-
mento, da autoria do escultor An-
tónio Santos Coelho, representa 
“sacrifício, sofrimento e luto”. 

“Não há ninguém, no mundo 
português, com a missão de se 
bater, perder o direito à vida e à 
liberdade, senão o soldado”, afir-
mou o presidente da Liga dos 
Combatentes, acrescentando 
que “os que não perderam a vi-
da passaram esse período no fio 
da navalha”. “Há alguém que pa-
gue isto?”, questionou o tenente-
general em tom de crítica, peran-
te a falta de reconhecimento do 
Estado. Joaquim Chito Rodrigues 
lamenta que os primeiros passos, 
no sentido de mudar esse para-
digma, tenham chegado 50 anos 
depois, com a criação do Estatu-
to do Antigo Combatente, aquilo 

a que chama um “reconhecimen-
to moral”, em vigor desde 1 de Se-
tembro de 2020, e que confere 
novos direitos aos que estiveram 
ao serviço do país na guerra colo-
nial. O dirigente defende, no en-
tanto, que é preciso ir mais além 
e “completar o estatuto”, uma vez 
que o Governo não acautelou to-
das as propostas apresentadas. 
“Enquanto isso não acontecer”, 
Joaquim Chito Rodrigues garan-
te que “os combatentes vivos irão 
lutar” pelos seus direitos. 

Momentos antes, já o presiden-
te da Câmara Municipal, Pedro 
Pimpão, tinha enaltecido o papel 
dos antigos combatentes, consi-
derando que o monumento inau-
gurado é “uma oportunidade pa-
ra a nossa comunidade prestar 
um justo tributo a milhares de 
militares que, pelo seu espírito 
de entrega e abnegação, são um 

exemplo a seguir pelas novas ge-
rações”. 

Para o autarca social-democra-
ta, a homenagem representa, ao 
mesmo tempo, “uma evocação 
de vários períodos da nossa his-
tória que deixaram marcas inde-
léveis em sucessivas gerações”.

Dirigindo-se aos combaten-
tes em particular, Pedro Pimpão 
lembra que “fazem parte de uma 
geração que ajudou a criar condi-
ções para que Portugal seja hoje 
um país democrático, livre, soli-
dário e aberto ao mundo”, espe-
rando que esse contributo “seja 
seguido pelos mais jovens”.

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Pombal deixou também 
uma palavra de reconhecimento 
a Célio Dias, pela “dedicação a es-
ta causa”, mas também ao “dinâ-
mico” Núcleo de Abiul-Pombal da 
Liga dos Combatentes, presidido 

por António Luís, “que alarga, 
no nosso concelho, o reconheci-
mento aos nossos combatentes, 
que cada vez mais freguesias vão 
imortalizando”.

Por sua vez, o presidente da 
Junta de Freguesia do Louriçal 
reconhece que o monumento 
inaugurado peca “por tardio” e 
lembrou os que, há cerca de 50 
anos, “partiram contra a vonta-
de”, deixando para trás a família. 
“A vida de cada um de nós é uma 
missão, mas esta foi a mais difí-
cil de aceitar”, afirmou José Ma-
nuel Marques, que espera “que 
aos nossos jovens nunca seja im-
posta a obrigatoriedade de pegar 
nas armas”, porque “é sinal que 
vivemos em paz”. No entender 
do presidente da Junta anfitriã, o 
monumento inaugurado reveste-
se de “enorme justiça e reconhe-
cimento”. 

 ●Na cerimónia foram impostas as insígnias a dois antigos combatentes: Carlos Leal Ruivo (Angola) e Lino 
Leal (Guiné)

 ●Célio dias, Pedro Pimpão, José Carlos, Olívia Sintra e José Manuel Marques

 ●Núcleo de Abiul-Pombal da Liga dos Combatentes  ●Foram muitos os combatentes que estiveram presentes na cerimónia
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Misericórdia de Pombal inaugurou novo lar 

Residência Sénior Senhora do Cardal 
é a “marca do futuro”
Carina Gonçalves

A Santa Casa da Miseri-
córdia de Pombal inaugu-
rou, na tarde do passado 
dia 13 de Novembro, a Re-
sidência Sénior Senhora 
do Cardal. O mais recente 
lar da instituição dispõe de 
instalações modernas, que 
vêm “colmatar uma das ca-
rências da freguesia e do 
concelho”, destacou o pro-
vedor.

“Este lar é bem a mar-
ca do futuro”, considerou 
o presidente da União das 
Misericórdias Portuguesas, 
salientando que “unidades 
como esta vão ser sempre 
necessárias”. Por isso, “é im-
portante que casas como 
esta existam”, adiantou Ma-
nuel Lemos, constatando 
que “só vale a pena durar-
mos mais tempo se o fizer-
mos com dignidade, com 
qualidade”.

E foi exactamente essa ra-
zão que motivou a Miseri-
córdia de Pombal a avançar 
com “a construção da Resi-
dência Sénior numa missão 
de solidariedade e de cola-
boração com a população 
de Pombal e, naturalmente, 
com a autarquia e com o Es-
tado”, afirmou o provedor, 
assegurando que o espaço 
garante “o melhor ambien-
te para os nossos idosos”.

O edifício moderno, com 
amplas áreas e um vasto 
jardim “visa colmatar uma 
das carências da freguesia 
e do concelho, assim como 
diminuir a vasta lista de es-
pera de pedidos de interna-
mentos na valência de lar”, 
evidenciou Joaquim Guar-
dado, referindo que a nova 
estrutura “é um marco no 
mandato desta mesa admi-
nistrativa e uma referência 
na vida da Misericórdia de 
Pombal”.

“É uma obra muito im-
portante para o nosso con-
celho, dada a necessidade 
urgente de aumentarmos 
as respostas à população 
idosa”, concordou o presi-

dente da Câmara Munici-
pal, realçando que a nova 
residência sénior também 
“contribui para a nossa es-
tratégia de nos afirmarmos 
como um território promo-
tor da inovação e da coesão 
social”. Nesse sentido, esta 
nova valência, que contou 
com um apoio municipal 
na ordem dos 25% do inves-
timento total, vai de encon-
tro ao objectivo do executi-
vo municipal em transfor-
mar Pombal num “concelho 
cada vez mais amigo das 
pessoas idosas e apostar, de 
forma integrada e consoli-
dada, na promoção do en-
velhecimento activo e sau-
dável da nossa população”, 
adiantou Pedro Pimpão.

Por sua vez, o bispo da 
Diocese de Coimbra, Virgí-
lio Antunes, enalteceu o tra-
balho da Misericórdia em 
prol das “pessoas mais des-
favorecidas, mais necessita-
das, mais frágeis da nossa 
sociedade”, o qual foi igual-
mente reconhecido pelo di-
rector do Centro Distrital 
de Segurança Social de Lei-
ria, João Paulo Pedrosa, que 
felicitou a instituição pelo 
“trabalho que tem feito pa-
ra edificar um conjunto de 
respostas tão importantes 
como as que têm dado à po-
pulação mais carenciada”.

NOVO LAR 
TEM CAPACIDADE 
PARA 37 UTENTES

A Residência Sénior Se-
nhora do Cardal tem capa-
cidade para 37 utentes, divi-
didos por 21 quartos indivi-
duais e duplos.

Localizado na rua 31 de 
Agosto, em Pombal, e com 
vista para o IC2, o novo lar 
da Santa Casa da Misericór-
dia ocupa uma área de ter-
reno de cerca de oito mil 
metros quadrados, sendo 
dois mil metros quadrados 
de construção e os restan-
tes de zona verde, de forma 
a proporcionar uma maior 
qualidade de vida aos ido-

sos.
O edifício é constituído 

por três pisos. No piso zero 
estão os gabinetes dos téc-
nicos de direcção e uma sa-
la de reuniões, uma sala de 
estar para os familiares dos 
utentes, um ginásio com fi-
sioterapia, diversos com-
partimentos de apoio e ser-
viço, um gabinete de enfer-
magem e uma varanda ex-
terior. Além disso, dispõe 
ainda de dez quartos (oito 
duplos e dois individuais), 
todos com casas de banho 
privativas.

Já no primeiro piso exis-
tem 11 quartos com uma am-
pla varanda privativa (oito 
duplos e três individuais), 
bem como uma sala de estar 

com um pátio exterior.
Finalmente, no piso -1 en-

contram-se as áreas sociais, 
nomeadamente a sala de es-
tar e de refeições, o oratório, 

a sala de animação e o audi-
tório. No exterior, destaque 
para um amplo jardim, que 
ocupa cerca de seis mil me-
tros quadrados.

O FUTURO VEM
DA NOSSA TERRA.
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Actividades decorrem durante as férias de Natal

Meirinhas propõe 
um programa de OTL 
para crianças e jovens

A Junta de Meirinhas es-
tá a preparar um progra-
ma de ocupação de tem-
pos livres (OTL) dedica-
dos às crianças e jovens 
da freguesia, que se rea-
liza durante o período de 
interrupção lectiva do Na-
tal. As inscrições já estão 
abertas.

O programa de OTL es-
tá dividido em duas ver-
tentes e abrange “uma 
oferta muito boa e diver-

sificada de actividades”, 
salienta o presidente da 
Junta, adiantando que “as 
actividades são desenvol-
vidas através do Centro 
de Ocupação da Juventu-
de (COJ)”.

A primeira vertente do 
programa é direccionada 
para as crianças dos 3 aos 10 
anos, ou seja, que frequen-
tam o pré-escolar e o 1.º ci-
clo do ensino básico, tendo 
um custo de 40 euros por 

semana (almoço incluído). 
Para esta faixa etária, a Jun-
ta de Freguesia propõe um 
conjunto de actividades di-
versificadas, que vão desde 
visitas a património históri-
co, ateliers de chocolate, en-
tre outras.

Já para os jovens dos 10 
aos 18 anos, o executivo 
preparou “umas EcoFérias 
de Natal, onde vamos de-
safiar os miúdos a desen-
volver projectos de susten-

tabilidade, criando novos 
espaços através da reutili-
zação de madeiras”, expli-
cou João Pimpão. Este pro-
grama inclui ainda “uma 
parte dedicada à criação e 
edição de vídeo”, contou, 
referindo que a participa-
ção neste programa é gra-
tuita e a Junta oferece o al-
moço, uma vez que “os jo-
vens vão ser desafiados a 
criar coisas para o bem da 
freguesia”.

PUB

O recém eleito execu-
tivo da Junta de Fre-
guesia de Vila Cã, quer 
nesta quadra festiva 
deixar uma saudação 
muito especial acom-
panhada de um forte 
desejo de um Feliz Na-
tal e um ano de 2022 
repleto de felicidades 
a todos os Vilacanen-
ses. Aos aqui residen-
tes mas também, aos 
que aqui não residem 
mas cá têm as suas 
raízes, e com especial 
carinho e respeito a 
todos os que se en-
contram espalhados 
pelo mundo e dizer-
lhes que Vila Cã está 
sempre à sua espera. 
Queremos também 
deixar a todas e todos 
uma mensagem de 
confiança, esperan-
ça e dizer-lhes que 
estamos a trabalhar 
no sentido de tornar 
realidade o objetivo a 
que nos propusemos, 
certos de que a nossa 
freguesia irá ser um 
local onde será bom 
viver do primeiro ao 
último dia. Aos funcio-
nários da nossa Junta 
de Freguesia, a todos 
os que com esta Junta 
colaboram e prestam 
todo o tipo de apoio, 
do qual depende o seu 
bom funcionamento 
e a todos os empre-
sários do comércio 
e indústria que aqui 
laboram, queremos di-
zer-lhes obrigado por 
serem as principais 
artérias que dão vida 
à nossa Freguesia, 
fazendo votos de que 
o ano de 2022 venha 
cheio de sucessos e 
que regresse a norma-
lidade, tão desejada.

PrESidEntE: rogério Santos

tESOUrEirO: Amilcar Fernandes

SECrEtÁriA: Maria José

ExECUtivO dA JUntA dE vilA Cã

MEnSAgEM 
dE nAtAl
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Obra estava prevista custar 1,5 milhões de euros

Centro Escolar de Pelariga 
vai custar mais 95 mil euros

As obras de construção 
do Centro Escolar de Pela-
riga vão custar mais 95 mil 
euros do que o inicialmen-
te previsto (cerca de 1,5 mi-
lhões euros). A realização 
dos trabalhos adicionais 
foi aprovada na última 
reunião da Câmara Muni-
cipal de Pombal, realizada 
a 19 de Novembro.

A construção do Centro 
Escolar de Pelariga foi ad-
judicada à empresa Alva-
pe – Construção e Obras 
Públicas, que no decorrer 
dos trabalhos, iniciados a 
15 de Março, detectou al-
guns erros e omissões de 
valor superior a 95 mil eu-
ros (acrescido de IVA). 

Estes trabalhos comple-
mentares de natureza im-
prevista representam 6,5% 
do valor da empreitada e 
motivaram um pedido de 
alargamento do prazo de 
execução da mesma por 
mais 30 dias. Desta for-
ma, o términus da obra es-
tá previsto para 8 de Julho 
de 2022.

A vereadora Odete Al-
ves anunciou o voto con-

Depois de mais um 
ano desafiante para 
todos, chegamos à 
época natalícia com 
uma mensagem 
de esperança e de 
solidariedade. Em 
meu nome e de todo o 
executivo da Junta de 
Freguesia da Pelariga 
aproveito para vos 
dirigir algumas pala-
vras de confiança e de 
gratidão. 
Aproxima-se uma épo-
ca de paz e é impor-
tante reforçar os laços 
de solidariedade que 
caracterizam a nossa 
terra e a nossa comu-
nidade, relembrando 
que estamos presentes 
para defender as ne-
cessidades da fregue-
sia e da população e 
de porta aberta para 
todos os que necessi-
tem. 
Nesta quadra natalí-
cia, tempo de reflexão 
mas também de con-
vívio, não podemos 
esquecer que ainda 
atravessamos uma 
pandemia e que de-
vemos tomar todas as 
medidas para garantir 
a segurança de todas 
as famílias e proteger, 
especialmente, os 
mais frágeis. 
Este ano voltou a 
pôr-nos à prova mas 
também nos mostrou 
que o valor da fra-
ternidade, o espírito 
de solidariedade que 
nos caracteriza, a 
resiliência das nossas 
instituições e das 
nossas associações são 
fundamentais para 
garantir uma rede de 
apoio que nos ajuda 
a ultrapassar estes 
tempos difíceis.
Da nossa parte, gratos 
pelo renovado voto 
de confiança, estamos 
cá para continuar 
a apoiar a nossa comu-
nidade e torná-la mais 
próspera e atrativa. 
Deixo também uma 
palavra de apreço aos 
nossos emigrantes 
que têm aqui o seu lar 
e que serão sempre 
bem-vindos. 
Termino com um 
abraço fraterno, de 
profunda amizade 
e com votos de um 
Santo e Feliz Natal e 
um Ano Novo de 2022 
cheio de sucessos e so-
bretudo saúde, amor 
e paz!

tra dos eleitos socialistas, 
argumentando que “esta 
obra não mereceu a apro-
vação do PS”, devido à 
“perda sistemática de alu-
nos, não só na EB1 e Jar-
dim de Infância de Pelari-
ga, mas também na escola 
da Machada”. 

“De forma nenhuma se 
justificava a construção 
de um novo edifício”, su-
blinhou, defendendo an-
tes a “requalificação do 
existente”, tal como estava 
previsto na revisão da Car-
ta Educativa, que aponta-
va um total de 146 alunos 
nos estabelecimentos aci-
ma referidos, número que 
desceu para 112 na data em 
que foi aprovado o projec-
to em reunião de Câmara. 

Na altura, Odete Alves já 
considerava “uma excen-
tricidade” investir “1,5 mi-
lhões de euros para ape-
nas quatro salas”, sobretu-
do tendo em conta a “per-
da sistemática de alunos 
e a tendência de descida”. 
E agora, “mantendo a coe-
rência”, volta a votar con-
tra por não conseguir per-

PrESidEntE JUntA

MEnSAgEM 
dE nAtAl

PrESidEntE: nelson Pereira

PUB

ceber a “divergência tão 
grande em erros e omis-
sões”, recordando que “a 
obra vai ficar em 1,8 mi-
lhões de euros (com IVA)”. 
Para chegar a este valor 
a eleita somou o valor de 
aquisição do terreno (mais 
de 130 mil euros) com 1,5 
milhões de euros de in-
vestimento previsto ini-

cialmente e 95 mil euros 
(acrescido de IVA) de tra-
balhos adicionais. 

Em resposta, o vereador 
Pedro Navega salientou 
que se trata de um edifício 
com “quatro salas do ensi-
no básico e duas do pré-es-
colar”. O responsável pelas 
Obras Públicas informou 
ainda que “é natural em to-

das as obras haver erros e 
omissões” e assegurou que 
“o serviço de fiscalização 
[da Câmara] tem estado 
diariamente na obra para 
garantir as boas técnicas 
de construção e o cumpri-
mento do prazo de execu-
ção”, de modo a garantir a 
sua abertura no início do 
próximo ano lectivo.

PUB

A construção do lotea-
mento na Pelariga deve 
arrancar no início do pró-
ximo ano, revelou o presi-
dente da Junta, Nelson Pe-
reira, sublinhando que “já 
há interessados nos referi-
dos lotes”. 

Localizado na zona des-
portiva e escolar, esta infra
-estrutura municipal inclui 
cinco lotes destinados a 
habitação, sendo que dois 
destes poderão ser ocupa-
dos com comércio e servi-
ços.

Com cinco lotes para habitação

Construção do 
loteamento da Pelariga

 ●Maqueta do futuro Centro Escolar cujas obras estão a decorrer junto ao campo de futebol
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PrESidEntE dE JUntA

MEnSAgEM dE nAtAl
Presépio gigante, barraquinhas e decoração alusiva à quadra

“Magia de Natal” 
vai espalhar-se por Carnide

Este sábado (20) à tarde 
era grande a azáfama junto 
à Igreja paroquial de Carni-
de, a pretexto do arranque 
dos preparativos de Natal, 
este ano com um programa 
alargado e que junta todas 
as instituições e colectivida-
des da freguesia. 

O presépio gigante, im-
plantado numa área com 
cerca de 60 metros quadra-
dos, é apenas o primeiro 
passo da programação de 
Natal e conta com a cola-
boração da catequese, dos 
escuteiros e da comunida-
de em geral, explica Sílvio 
Lopes, da Comissão Fabri-
queira da Igreja. Para além 
do destaque dado à casa do 
Menino Jesus, o presépio 
é também uma viagem ao 
passado de um território de 
raízes rurais, onde se desta-
cam figuras que remetem 
para esse quotidiano desco-
nhecido das gerações mais 
jovens, numa perspectiva 
também pedagógica. 

Entre as dezenas de figu-
ras que adornam o carismá-
tico presépio de Carnide, 
destaque para o recurso aos 

materiais naturais e reapro-
veitados, como é o caso dos 
cenários que, de ano para 
ano, sofrem apenas “peque-
nas adaptações” para criar o 
efeito-surpresa nos visitan-
tes.

Mas a comemoração do 
Natal na freguesia vai, es-
te ano, bem mais além. Em 
parceria com as colectivi-
dades e instituições, o salão 
paroquial abre portas nos 
dias 17, 18 e 19 com um pro-

grama que inclui barraqui-
nhas – cerca de uma dezena 
-, onde poderão ser degus-
tadas iguarias, mas também 
muita animação, feita com 
‘prata da casa’, como expli-
ca Sofia Gonçalves, a nova 
presidente da Junta de Fre-
guesia. Para além de divul-
gar o associativismo local, 
é uma forma de os partici-
pantes angariarem verbas 
para as respectivas associa-
ções.

Na perspectiva do maior 
envolvimento de todos nas 
acções, a autarquia desa-
fiou também a população 
e os estabelecimentos co-
merciais a decorarem as ca-
sas e ruas da freguesia com 
materiais recicláveis, tudo 
apontando para que, no dia 
8 de Dezembro, “a magia do 
Natal” já esteja espalhada 
por Carnide, data a partir da 
qual o presépio gigante tam-
bém já poderá ser visitado.

Nesta época festiva em que os valores de solida-
riedade, amizade, amor, união e paz estão mais 
presentes no nosso dia-a-dia, o executivo da Junta 
de Freguesia deseja trazer a Magia do Natal a todos 
os Carnidenses. 
Sonhamos com um Natal mais amigo do ambiente, 
celebrando com os nossos familiares e amigos, 
ajudando a nossa população a viver momentos de 
grande alegria e reforçando o espírito de União 
entre todos. E é nesse sentido que este ano desa-
fiamos as famílias a criarem decorações de Natal 
para enfeitarem as ruas da freguesia, mas também 
estamos a preparar um fim-de-semana de Magia 
Natalícia para todos, com a participação de todas 
as colectividades da nossa freguesia, e com uma 
programação variada e intergeracional. Contamos 
com uma grande participação da população em 
geral e das nossas associações, agradecendo desde 
já o entusiasmo e empenho de todos nos desafios 
propostos pela junta de Freguesia.
Termino, desejando em meu nome e em nome de 
todo o Executivo da Junta de Freguesia de Carnide,  
a todas e todos os Carnidenses, Colectividades, 
Entidades Associativas e Religiosas, aos nossos Co-
laboradores e parceiros, umas Festas Felizes com 
saúde e paz, na esperança de um futuro melhor 
para todos. 

Que a magia do Natal esteja sempre presente nas 
nossas vidas, trazendo luz, amor e união! 

SOFiA AMAdO gOnçAlvES

 ●Escuteiros, catequese e populares juntaram-se para dar início ao presépio
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Agricultores dizem que 
a colheita deste ano foi boa

Lagares de 
azeite 
abrandam 
ritmo depois 
de dois meses 
de trabalho 
intenso

A apanha da azeitona já 
está na recta final, mas em 
Ramalhais (Abiul), à entra-
da do lagar de azeite, a fila 
continuava longa no início 
da semana passada. Tem 
sido assim desde meados 
de Outubro, altura em que 
abriu portas para começar 
a receber a azeitona que 
ali chega a um ritmo quase 
diário. A laboração pára só 
ao domingo, conta ao Pom-
bal Jornal Pedro Gomes, de 
39 anos, filho do proprie-
tário (Manuel Gomes), no 
meio da azáfama, mas sem 
deixar de estar vigilante ao 
trabalho das máquinas.

No patamar de baixo, en-
tre dois dedos de conversa 
e um olhar atento ao pro-
cesso de moagem, os clien-
tes cuja azeitona já entrou 
no circuito aguardam ago-
ra indicações para encher 
as bilhas de azeite. 

Entre Outubro e Novem-
bro, a afluência ao lagar si-
tua-se “entre as 35 a 40 pes-
soas por dia”, mediante 
marcação prévia, revela o 
antigo técnico de informá-
tica. As portas abrem cedo, 
às 06h00, sem horário cer-
to para encerrar, mas a la-
boração estende-se, geral-
mente, até ao início da ma-

drugada.
Até que o ‘ouro líquido’ 

esteja pronto a seguir para 
casa, há um intervalo de vá-
rias horas. Só entre a pesa-
gem e a extracção de azei-
te, o tempo de espera varia 
entre “uma hora e meia a 
duas”, conta Pedro Gomes. 
A esta número há ainda 
que somar a espera na fila. 
Chega a ser de “quatro ho-
ras”, afirma o empresário, 
“dependendo da quantida-
de que cada um traz”. 

Com a colheita de azei-
tona prestes a terminar 
por estas paragens, é tem-
po de o lagar de Manuel 

PUB

Gomes se dedicar, agora, à 
produção do próprio azei-
te, o mesmo que depois é 
vendido ao público no res-
to do ano, em duas varie-
dades, com a insígnia Mon-
te Pisão. Uma delas de pro-
dução biológica, resultado 
da colheita nos 20 hectares 
de olival, certificado, que 
a família possui em Avis. A 
outra provém da azeitona 
comprada a olivicultores, 
também no Alentejo.

TRABALhO 
JUNTA FAMÍLIA
Em anos bons como es-

te, é caso para dizer que to-

do o esforço compensa. De-
pois de cinco dias de faina 
nos olivais, num ritual que 
junta toda a família, Susa-
na Silva e a mãe, Maria, es-
peram que da tonelada de 
azeitona que carregam em 
sacos na carrinha de cai-
xa aberta, enquanto aguar-
dam na fila, saia azeite de 
boa qualidade, “100% bio-
lógico”, que será depois re-
partido pela família. “A co-
lheita foi boa, mas para o 
fim já estava a ficar estraga-
da”, conta Susana, residen-
te no Carvalhal, uma aldeia 
ali próxima. “Vimos sem-
pre aqui, porque é perto”, 

diz, para justificar a esco-
lha do local. 

Durval Ribeiro é outro 
dos clientes da tarde de 
terça-feira (16 de Novem-
bro), dia em que nos deslo-
cámos ao lagar. Vem da fre-
guesia de Vila Cã, mais con-
cretamente das Várzeas, 
acompanhado de um ami-
go e vizinho. Não sabem 
ao certo a quantidade de 
azeitona que ali transpor-
tam, de variedade Galega, a 
mais usual, mas fazem con-
tas a cerca de 1.500 quilos, 
resultado de uma colhei-
ta que dizem ter sido “ra-
zoável”. “Foi melhor que o 

 ●Manuel Gomes comprou o lagar em ruínas e em 2005 colocou-o a trabalhar. Pedro Gomes, o filho, era Informático e deixou a profissão 
para se juntar ao pai no negócio 

 ●Aires Ferreira veio das Castelhanas (Louriçal) ao Rama-
lhais para moer a azeitona
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ano passado”, contam. “Es-
te ano, o clima não foi mui-
to favorável, porque houve 
muita humidade em Maio 
e a azeitona quer sol e ven-
to”, explicam os dois ami-
gos. Como Durval Ribei-
ro não tem filhos, parte do 
azeite é para venda, o que 
também ajuda a atenuar os 
gastos com a mão-de-obra 
na apanha. Apesar destas 
contrariedades, a expecta-
tiva é que dali saiam “azei-
tes finos” e de “boa quali-
dade”, como explica Pedro 
Gomes, ou seja, “dentro do 
habitual”.

No geral, e dos testemu-

nhos recolhidos, a colheita 
deste ano deixa os peque-
nos produtores satisfeitos, 
depois de no ano passado 
o fruto ter escasseado nas 
oliveiras.

MOAGEM 
MAIS TRADICIONAL
Na Redinha, os meses de 

Outubro e Novembro tam-
bém imprimiram um rit-
mo frenético ao lagar de 
Fernando Maria, instalado 
num edifício junto à pon-
te romana, mesmo no cen-
tro da freguesia. Dois me-
ses de longas horas de jor-
nada, sem intervalos na se-

mana, e sempre “de manhã 
à noite”, conta o proprietá-
rio, com sinais de evidente 
cansaço, apesar de contar 
com a ajuda dos filhos e de 
dois colaboradores. Só ago-
ra “começa a acalmar”, re-
fere Fernando Maria, por 
entre uma paragem no tra-
balho com o empilhador, 
no espaço comercial que 
possui mesmo em frente 
ao lagar. Quando a apanha 
da azeitona estiver pronta, 
o lagar encerra até à colhei-
ta do próximo ano.

Desde 17 de Outubro, da-
ta em que abriu ao público, 
o lagar recebeu entre “10 a 

15 pessoas por dia” com as 
prensas a moerem cerca de 
500kg de azeitona por ho-
ra. As características arte-
sanais do lagar – raras nos 
dias que correm - fazem 
com que seja procurado 
por pequenos agricultores 
de várias zonas. “Vem mui-
ta gente de longe por cau-
sa disso”. Aqui, a extracção 
do azeite é a frio, contraria-
mente aos processos mais 
mecanizados, o que confe-
re mais qualidade ao azei-
te, segundo os produtores. 
Além disso, e depois de ex-
traído, o azeite fica em re-
pouso cerca de oito horas, 

sendo levantado apenas no 
dia seguinte. 

Da colheita deste ano, 
Fernando Maria diz que se 
espera um “azeite de boa 
qualidade”. Opinião seme-
lhante tem Manuel Lopes, 
que todos os anos vem da 
aldeia dos Bonitos ( já no 
concelho de Soure) até à 
Redinha para moer a azei-
tona, de origem biológi-
ca, “sem curas”, frisa. Pa-
ra além daquela que apa-
nha nos olivais perto de 
casa, Manuel Lopes faz 
questão de moer, também 
ali, a azeitona que apanha 
na Serra da Estrela, onde 

tem mais olivais, mesmo 
que para isso tenha de per-
correr 150 km até à fregue-
sia do concelho de Pombal. 
“Há lá lagares por todo o 
lado, mas é tudo com bica 
directa”, refere, para desta-
car o processo artesanal no 
lagar da Redinha. “Aqui o 
azeite não é fervido”, o que 
resulta “num sabor mui-
to melhor, que preenche 
mais a refeição”. Além dis-
so, “é um azeite muito gulo-
so”, explica o pequeno agri-
cultor, que diz ainda que o 
azeite destina-se apenas a 
consumo no agregado fa-
miliar.

 ●Daniel Lopes veio de Tapéus e Manuel Lopes de Bonitos. Trazem sempre a azeitona para o lagar da Redinha, onde o processo é mais artesanal
 ●Aires Ferreira veio das Castelhanas (Louriçal) ao Rama-

lhais para moer a azeitona
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O FUTURO VEM
DA NOSSA TERRA.  
Chegou Terra Futura, a agenda de Inovação para 
a Agricultura da próxima década.

Esta iniciativa defende uma sociedade mais 
consciente da sua alimentação e bem-estar, que 
protege o planeta e valoriza os seus recursos 
naturais. Que aposta numa cadeia de valor 
inovadora e competitiva e que não vai deixar 
ninguém para trás.

Nos próximos dez anos, vamos fazer crescer a 
Agricultura. E entregá-la à próxima geração.

Saiba mais em: https://www.gpp.pt/index.php/te
rra_futura/terra-futura

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TERRAFUTURA_1_2_página_259x149mm.pdf   1   09/09/2020   16:43

PUB

Cerca de 150 pessoas no evento da colectividade de Vérigo, Salgueiro e Montes

Festival de Sopas marca o retomar 
de actividades na AMEDCUL

Não foi tarefa fácil esco-
lher entre as melhores das 
melhores, perante a qua-
lidade das iguarias servi-
das ao almoço, mas a sopa 
da pedra acabaria por ser 
a mais votada este domin-
go, 21, pelos participantes 
na terceira edição do Fes-
tival de Sopas, organizado 
pela Associação de Melho-
ramentos, Desporto e Cul-
tura (AMEDCUL) de Vérigo, 
Salgueiro e Montes, na fre-
guesia da Pelariga. Num to-
tal de nove sopas, a de grão 
e bacalhau obteve a segun-
da melhor pontuação, se-
guida pela sopa do mar.

Ao todo, a iniciativa 
contou com a presença de 
cerca de 150 pessoas, me-
tade do habitual, mas com 
o objectivo de ser realizada 
em segurança, atendendo 
ao actual contexto pandé-
mico, revelou o presidente 
da direcção, Sérgio Rodri-
gues. “Entre o medo de o fa-
zer e a vontade, falou mais 
alto a vontade”, disse o di-
rigente aos participantes, 
momentos antes de ser ser-
vida a sobremesa. 

Sérgio Rodrigues enalte-
ceu o trabalho de todos os 
voluntários (15, no total, en-
tre elementos da associação 
e familiares dos mesmos), 
quer na confecção das so-

pas quer na preparação do 
evento. “Eles são o meu or-
gulho e deixam-me de co-
ração cheio”, afirmou com 
a voz embargada pela emo-
ção.

Em palco, estiveram 
também o presidente da 
Junta de Freguesia da Pe-
lariga, Nelson Pereira, e a 

vice-presidente da Câma-
ra Municipal, Isabel Mar-
to, que sublinharam o es-
pírito de comunidade e a 
união ali patentes, deixan-
do o compromisso de con-
tinuarem a apoiar a colec-
tividade.

À margem do Festival de 
Sopas, Sérgio Rodrigues 

fez também o ponto de si-
tuação sobre o projecto de 
remodelação da sede, com 
o objectivo de fazer daque-
le um espaço multi-usos e 
dotado de maior confor-
to para quem dele usufrui. 
“Já fizemos o isolamento do 
telhado com espuma pro-
jectada, que trouxe imen-

sas melhorias tanto a nível 
acústico como térmico”. 
Concluída esta fase, segue-
se a colocação da “estrutura 
para o tecto falso”, adianta 
o presidente, cuja interven-
ção “já está adjudicada”. 
Se tudo correr de acordo 
com o previsto, a expecta-
tiva é abrir portas ao Fes-

tival de Sopas do próximo 
ano com esta remodelação 
já feita. “Para isso, precisa-
mos de apoio financeiro”, 
mas também “que a reali-
zação de eventos seja pos-
sível, porque esta é a nos-
sa principal fonte de recei-
tas”, salienta Sérgio Rodri-
gues.

 ●O Festival de Sopas é um dos principais eventos da colectividade com sede em Vérigo  ●Nelson Pereira, Isabel Marto e Sérgio Rodrigues
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IPSS precisa urgentemente de uma carrinha e apela à ajuda da comunidade

ACUREDE da Guia celebra 47 anos 
e pede alguns ‘presentes’

Os 47 anos de vida da 
ACUREDE, a Associação de 
Promoção Social, Cultural, 
Recreativa e Desportiva da 
Guia, vão ser assinalados 
com dois momentos distin-
tos: esta terça-feira (23), dia 
do aniversário, a IPSS fez a 
festa com as crianças e com 
algumas entidades convi-
dadas, e para amanhã, sex-
ta-feira (26), fica reservado 
um serviço de take-away, à 
semelhança do programa 
de anos anteriores. A pan-
demia imprimiu novas ro-
tinas desde Março de 2020, 
mas a instituição presidi-
da por António Conceição 
conseguiu reinventar-se no 
meio das inesperadas ad-

versidades e, por isso, con-
tinua a ter bons motivos 
para festejar.

Aquela que foi a primei-
ra instituição do conce-
lho a oferecer uma respos-
ta social para a infância 
tem trilhado um percurso 
de sucesso, epíteto do re-
conhecimento que chega 
dos pais, da comunidade e 
do próprio tecido empre-
sarial. E tem sido graças a 
este esforço conjunto que 
a ACUREDE tem sobrevivi-
do, tal como António Con-
ceição faz sempre questão 
de enaltecer.

Depois de o ano passado 
o Município de Pombal ter 
sido sensível à necessida-

de de a instituição adquirir 
uma carrinha, custeando a 
sua aquisição, o presidente 
da direcção diz que, neste 
momento, a ACUREDE vol-
ta a precisar urgentemen-
te de outra viatura. “A úni-
ca que encontro disponí-
vel neste país, para entre-
ga imediata, custa 31.000 
euros”, revela o dirigente, 
que apela, uma vez mais, 
à comunidade e às entida-
des públicas e privadas pa-
ra que se associem a esta 
causa. 

Perante esta necessida-
de, e porque as restrições 
financeiras impedem mui-
tos ‘voos’, António Con-
ceição diz que as ansiadas 

obras de remodelação do 
telhado terão de continuar 
a aguardar, já que o dinhei-
ro disponível foi agora in-
vestido num conjunto de 
obras de beneficiação do 
edifício, que ultrapassaram 
os 10 mil euros.

Na ‘gaveta’ continuará 
também, por enquanto, a 
requalificação da cave, cujo 
projecto prevê a transfor-
mação daquela área de 600 
metros quadrados num es-
paço polivalente, num or-
çamento que aponta para 
os 100 mil euros. A obra já 
esteve para avançar, com o 
apoio da Câmara Munici-
pal, “mas como tínhamos 
os parques infantis obsole-

tos, o subsídio foi para esse 
fim e a cave ficou parada”, 
explica aquele responsável.

“A instituição não tem a 
mínima hipótese de avan-
çar”, assume o dirigente, “a 
não ser que recorra a em-
préstimo bancário”, hipóte-
se que está, para já, coloca-
da de parte, “porque acabá-
mos agora de pagar um”, ex-
plica. 

Com 42 colaboradores 
que dão apoio às valências 
de creche, jardim-de-infân-
cia e ATL, António Concei-
ção faz questão de enaltecer 
o trabalho desta vasta equi-
pa, a quem se deve o impor-
tante papel da ACUREDE na 
região. 

  
EMENTA
 

O serviço de take-away 
pode ser solicitado entre 
as 18h00 e as 20h00 des-
ta sexta-feira (26), atra-
vés do telefone 961 428 
885. Estão disponíveis 
sopa da pedra, canja de 
galinha, pão com chou-
riço e arroz doce. Para 
além de esta ser uma for-
ma de se associar aos 47 
anos de vida da ACURE-
DE, está também a con-
tribuir para a sustenta-
bilidade financeira da 
IPSS.
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MUNICÍPIO DE POMBAL
         Fórum Munícipe 

AVISO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Pombal, torna público que, conforme as dis-
posições do Decreto-Lei nº2-A/2005, de 24 de Março, foi 
autorizado o encerramento do trânsito de vias municipais, 
nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Natal em Pombal 2021
2. Promotor do evento: Adilpom, Associação de Desen-
volvimento e Iniciativas Locais de Pombal 
3. Local do evento: Pombal
4. Designação das vias e período de encerramento: Parte 
do parque do estacionamento do Largo da Biblioteca, 
no sentido Rua da Fábrica Velha/ Rua Calouste Gul-
benkien das 00h00 do dia 25 de novembro de 2021, às 
24h00 do dia 10 de janeiro de 2022; Restante parque 
de estacionamento das 00h00 do dia 29 de novembro 
às 24h00 do dia 10 de janeiro de 2022  
5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinaliza-
ção local das
alternativas de circulação rodoviária. 
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas 
nas referidas Ruas, ficando a cargo da Entidade Organi-
zadora o pagamento de eventuais prejuízos causados nas 
mesmas.
Pombal, 23 de novembro de 2021.

A Vereadora,
com competência delegada,

(Gina Domingues – Dr.ª)

Na capela da Ranha de 
São João há sopas para to-
dos os gostos no próximo 
domingo, 28 de Novembro. 
A Festa das Sopas começa 
às 12h30 e tem no cardápio 
vários sabores desta igua-
ria, mas a ementa inclui 
ainda as bebidas, sobre-
mesa e café da avó. Tudo 
por apenas 7 euros, se fo-
rem adultos, ou três euros, 
no caso de crianças até aos 
12 anos.

Domingo, dia 28

Festa das Sopas 
na Ranha de São João



22 | OPINIÃO | 25 NOVEMBRO 2021 | POMBAL JORNAL

Mais equipado, mais conectado, 
igualmente único.

Campanha em Renting (Aluguer Operacional) para SEAT Ibiza 1.0 TSI Reference 95cv. 1ª Renda c/IVA de 5.555€. Contrato de 60 meses e 50.000 km através da 
Marca registada e licenciada SEAT Financial Services, comercializado pela Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. Sem despesas. Inclui manutenção completa, IUC, 
IPO, Assistência em Viagem, Linha de Apoio ao Condutor 24 horas, Pneus ilimitados, Seguro de Avarias e Seguro com Danos Próprios com Franquia 4%. Serviço de 
seguro fornecido pelas companhias de seguros a identificar no processo de contratação. Válido até 30/11/2021. Limitado ao stock existente. Imagem não contratu-
al. Consumo: 5,1-5,9lts/100km. Emissões CO2: 116-133g/km.

Inclui · Manutenção completa
· Seguro de reparação de avarias
· Pneus ilimitados
· Linha de Apoio 24 horas
· Assistência em viagem
· IUC

seat.pt/NovoIbiza

Easy Renting
com renda inicial ajustável
para 60 meses e 50.000km.

140€
Novo SEAT Ibiza

/mês

LEIRIBÉRIA - Grupo AMCONFRARIA
LEIRIA - Rua dos Camponeses - Vale Sepal - Zona Industrial - Tel.: 244 850 520  
CALDAS DA RAINHA – Estrada Nacional 8 – Km93, 94, Lugar do Lavradio – Tornada - Tel.: 262 509 414
COIMBRA - Rua do Gineto - Ribeira de Eiras - Tel.: 239 853 740
leiriberia.com – acompanhe-nos em               @leiriberia_seat_cupra
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Manuel Duarte Domingues
manuel.duarte.domingues@gmail.com

SIMPATIA POLICIAL

DA ILUSTRE TERRA DO MARQUÊS...

A cena chamaria a aten-
ção de qualquer ci-

dadão, mesmo se muito 
distraído, que tivesse a 
sorte de passar naquele 
momento, na Rua Direi-
ta desta ilustre cidade de 
Pombal, junto à agência 
bancária que também dá 
para o Largo 25 de Abril. 
Trazemos, regra geral, o 
telemóvel sempre à mão, 
o que nos permite fotogra-
far ou filmar cenas que, de 
outro modo, nunca seriam 
registadas. Mas, sucede, 
muitas vezes, que não há 
tempo ou lembrança para 
o utilizar, porque a cena 
passa demasiado depressa 
e já passou ou, quando nos 
lembramos, passou mesmo 
e já não há possibilidade de 
a registar. E foi exatamente 
isso que sucedeu naquelas 
circunstâncias.

Uma turma de crianças 
acompanhada da res-

petiva professora, estava 

alinhada e parada junto à 
agência bancária. Em fren-
te delas estava uma mulher 
polícia, que as cumprimen-
tou, uma a uma, com um 
sorriso divertido, batendo 
com a palma da mão na pal-
ma da mão de cada crian-
ça, que lhe respondiam do 
mesmo modo, sorrindo, 
demonstrando muita des-
contração e alegria. A cena 
não durou muito tempo, o 
grupo escolar seguiu o seu 
destino, bem como a sim-
pática polícia, sucedendo o 
mesmo ao espetador oca-
sional, que aqui deixa des-
crita esta cena divertida e 
pouco usual. Mas a felici-
dade coletiva era evidente 
e qualquer espetador que 
por ali passasse, naquele 
momento, poderia teste-
munhar isso.

Mais recentemente, 
questionei a simpática 

polícia sobre esta situação 
recordando-lhe a cena e a 

resposta foi simples, linear, 
referindo a normalidade 
desta ocorrência, porque 
noutras situações seme-
lhantes ligadas à atividade 
escolar, esta comunicação 
e empatia entre a polícia 
e os alunos era frequente 
e fazia parte do dia a dia, 
quer dos estudantes, quer 
dos agentes policiais.

Parece-me que estas situ-
ações especiais devem 

ser realçadas porque, mui-
tas vezes, olhamos para 
a polícia de modo menos 
simpático, regra geral, in-
justamente, pelo que vale-
rá a pena glosar este tema. 
As forças policiais são ex-
tremamente importantes 
para manter a ordem e 
velar pela segurança das 
populações. Sentimo-nos 
mais seguros e confiantes 
quando sabemos que, em 
circunstâncias difíceis, po-
demos contar com a prote-
ção policial.

É evidente que, quando a 
lei não é cumprida cor-

remos o risco de ser sancio-
nados pelos agentes, que 
velam pela ordem, discipli-
na e cumprimento das leis. 
Os aspetos mais problemá-
ticos relacionam-se com a 
circulação automóvel. Nes-
sa mesma Rua Direita, é 
normal e muito frequente 
ver carros mal estaciona-
dos, quer do lado direito, 
quer do lado esquerdo da 
rua, prejudicando e com-
plicando a circulação, de 
carros e de pessoas, a en-
trada das garagens e até a 
entrada nalgumas das lojas 
ali existentes. Os cidadãos 
ficam contrariados quan-
do são multados, embora 
sabendo que estão em in-
cumprimento da lei. Outro 
aspeto desta natureza ve-
rifica-se nas autoestradas: 
experimente o leitor circu-
lar a 120 Km/h e verá que 
é ultrapassado por quase 
todos os condutores que 

por ali circulam, às vezes a 
velocidades que calculará 
como sendo o dobro da-
quela a que circula, fican-
do a dúvida se será carro 
de ministro ou de um qual-
quer cidadão comum. Cla-
ro que, se for de ministro, o 
risco de contraordenação 
não existe.

Não sendo especialista 
nesta matéria, parece-

me que a fusão entre a PSP 
e a GNR seria uma medida 
positiva, porque pouparia 
encargos ao País e permi-
tiria uma cobertura mais 
uniforme dos territórios. 
Deste modo, evitar-se-ia, 
por exemplo, que uma 
ocorrência em frente do 
quartel da GNR, dentro da 
cidade de Pombal, tivesse 
que ser tratada pela PSP. 
Mas, os lugares de coman-
do, os sindicatos e outros 
interesses relacionados, 
acabam por impedir uma 
gestão mais criteriosa dos 

meios disponíveis, impe-
dindo uma redução da 
despesa pública, absoluta-
mente necessária no futu-
ro.

Exigimos sempre das 
forças policiais a pro-

teção máxima, em tempo 
útil, atuando de modo a 
resolver os problemas e 
a operar preventivamen-
te para os evitar. E com a 
simpatia que vemos, com 
agrado, em Pombal. Mas, a 
insuficiência de recursos, 
acaba por trazer limitações 
às forças policiais. Espera-
mos que os meios finan-
ceiros que irão ser postos 
à disposição do governo, 
permitam dotar esta área 
importante da segurança 
interna dos meios necessá-
rios para um desempenho 
operacional mais efetivo e 
mais rápido, servindo me-
lhor as populações, porque 
essa é a sua missão. O País 
agradecerá.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIãO, DA NOTÁRIA LIC. MARIA 
DA GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELhO TAVARES

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, lavrada 
de folhas 112 a folhas 115 do livro de escrituras diversas 185-A, Dr. Fernando 
Machado, divorciado, natural da freguesia de Brunhosinho, concelho de Mo-
gadouro, advogado com escritórios na Avenida Coronel Vitorino Henriques 
Godinho nº233, 1º esquerdo, nesta Vila e na Rua João Machado nº100, 3ª sala 
305 em Coimbra, o qual intervém na qualidade de PROCURADOR de MA-
NUEL FERREIRA DE BARROS e conjugue MARIA DOS ANJOS DA SILVA 
MARQUES, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais da 
freguesia de Abiul, concelho de Pombal, onde residem no lugar da Mata das 
Fontainhas na Rua do Cabecinho nº48, declarou:---------------------------------------------
Que os seus referidos constituintes são donos e legítimos possuidores há 
mais de vinte anos, com exclusão de outrem, dos imóveis seguintes--------------
---SITUADOS NA FREGUESIA DE ABIUL, CONCELhO DE POM-
BAL:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------NúMERO UM------------------------------------------------
Prédio rústico composto por terra com oliveiras e estacas com a área de 
novecentos metros quadrados sito na Fontinha de Baixo, a confrontar do 
Norte com José António Claro, do Sul com Caminho, do Nascente com Antó-
nio da Conceição e do Poente com José Pedro, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 7752 com o valor patrimonial e atribuído de € 154,29, omisso 
na Conservatória do Registo Predial de Pombal.----------------------------------------------
--------------------------------------------------NúMERO DOIS-----------------------------------------------
Prédio rústico composto por terra de semeadura com área de cento e ses-
senta metros quadrados sito na Quinta Nova, a confrontar do Norte com 
Joaquina Rodrigues, do Sul com António Rodrigues Carvalho, do Nascente 
com Júlio Mendes e do Poente com Caminho, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 8258 com o valor patrimonial e atribuído de € 13,26, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Pombal.
--------------------------------------------------NúMERO TRÊS----------------------------------------------
Prédio rústico composto por terra de semeadura com oliveiras mato e pe-
dras com a área de mil seiscentos e quarenta metros quadrados sito na Quin-
ta Nova a confrontar do Norte e do Sul com António Rodrigues de Carvalho, 
do Nascente com Maria Gomes e do Poente com Joaquim Marques, inscrito 
na matriz respectiva sob o artigo 8261 com o valor patrimonial e atribuído 
de € 105,66 omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal.--------------
----------------------------------------------NúMERO QUATRO---------------------------------------------
METADE de um prédio rústico composto por terra de mato com a área de 
dois mil duzentos e oitenta metros quadrados sito nos Brejos, a confrontar 
do Norte com Joaquim Gonçalves, do Sul com Aires Rodrigues, do Nascente 
com Manuel Rodrigues e do Poente com José Freire, inscrito na matriz res-
pectiva sob o artigo 13875 com o valor patrimonial e atribuído, correspon-
dente à fracção de € 50,62, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Pombal sob o número dez mil trezentos e trinta e quatro da freguesia 
de Abiul,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
não tendo esta fracção inscrição de aquisição.------------------------------------------
-------------------------------------------------NúMERO CINCO---------------------------------------------
Prédio rústico composto por terra de semeadura com uma oliveira com a 
área de quinhentos e trinta metros quadrados sito na Lameirinha, a con-
frontar do Norte com João da Silva do Sul com Joaquim Gonçalves Maciei-
ra, do Nascente com Domingos Gonçalves e do Poente com Ana da Silva, 
inscrito na matriz respectiva sob o artigo 13980 com o valor patrimonial e 
atribuído de € 70,74 omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal.
Que do imóvel atrás identificado sob a verba número QUATRO é compro-
prietário Fernando Ferreira De Barros casado com Maria Isilda Cavadas 
de Barros sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Urbaniza-
ção Varandas, Quinta da Lomba, Lote 9, 4º F, em Coimbra.-----------------------------
Que a referida fracção deste imóvel tem sido possuída pelos seus constituin-
tes dentro de um espírito de compropriedade, participando das vantagens e 
dos encargos do prédio na proporção da sua quota, respeitando em relação 
ao restante comproprietário o uso a que os consortes têm direito, verifican-
do-se assim uma situação de composse.
Que os imóveis atrás mencionados, cujo valor, patrimonial e atribuído, se ele-
va à quantia de TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E CINQUEN-
TA E SETE CÊNTIMOS, vieram à posse dos justificantes no ano de mil nove-
centos e noventa e seis, já no estado de casados, por lhes terem sido doados 
por seus pais e sogros José de Barros e mulher Maria Ferreira, residentes 
que foram no lugar da Mata da Freguesia, dita freguesia de Abiul,------------------
acto este que nunca chegou a ser formalizado.-------------------------------------------
Que desde então, porém, têm possuído os mencionados imóveis em nome 
próprio e sobre eles têm exercido todos os actos materiais que caraterizam a 
posse, nomeadamente a defesa e a conservação da propriedade, semeando
-os, amanhando-os, plantando e cortando as oliveiras, colhendo a azeitona, 
roçando o mato, avivando as estremas, deles retirando todos os rendimentos 
inerentes à sua natureza, conservando-os e pagando pontualmente as con-
tribuições e impostos por eles devidos, sempre à vista e com o conhecimento 
de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica, pública e de boa fé, sem 
oposição de quem quer que seja.----------------------------------------------------------------------
Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIãO que os seus constituin-
tes invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 
pelos meios extrajudiciais normais.------------------------------------------------------------------
Está conforme.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansião, dezoito de Novembro de dois mil e vinte e um.----------------------------------- 
A Notária,
Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares
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No troço entre Caldas da Rainha e Figueira da Foz/ Coimbra

Assembleia da República 
recomenda Governo 
a modernizar 
a Linha do Oeste 

A Assembleia da Repú-
blica aprovou, no passa-
do dia 19 de Novembro, os 
projectos de resolução de 
seis partidos, recomendan-
do ao Governo que avance 
com as diligências neces-
sárias à modernização da 
Linha do Oeste e desenca-
deie os estudos para reali-
zar o projecto de electrifi-
cação do troço entre Cal-
das da Rainha e Louriçal. 

A recomendação tem 
por base projectos de re-
solução do PSD, CDS, BE, 
PEV, PCP e PS, que resulta-
ram numa resolução con-
junta aprovada por unani-
midade.

Na redacção conjunta, 
a Assembleia da Repúbli-
ca recomenda ao Gover-
no que “dê início às dili-
gências necessárias à mo-
dernização e requalifica-

ção da Linha do Oeste no 
troço entre Caldas da Rai-
nha e Coimbra/Figueira da 
Foz, bem como o respecti-
vo projecto de execução, 
e proceda, atempadamen-
te, à cabimentação dos re-
cursos financeiros necessá-
rios”.

No documento é tam-
bém proposto mandatar a 
Infraestruturas de Portugal 
para “desencadear os estu-
dos técnicos para a reali-
zação do projecto de exe-
cução da modernização e 
electrificação do troço en-
tre Caldas da Rainha e Lou-
riçal até final de 2021”, de 
forma a que os trabalhos 
de requalificação decor-
ram de forma contínua até 
à requalificação integral da 
linha.

A recomendação suge-
re ainda equipar a Linha 

do Oeste “com carruagens 
multifuncionais, que pos-
sibilitem aos passageiros 
o trabalho à distância com 
acesso à internet, assegu-
rem a existência de áreas 
dedicadas a crianças, a 
possibilidade de transpor-
te de bicicletas e incluam li-
vre acesso e lugares reser-
vados a pessoas com defi-
ciência ou mobilidade re-
duzida”.

Além disso, defende a 
“remodelação de estações 
e apeadeiros” conferindo-
lhes “adequadas condições 
de comodidade e informa-
ção automática aos passa-
geiros” sobre a circulação 
de comboios.

A recomendação propõe 
ainda a tomada de medidas 
por forma a “assegurar que 
os bilhetes dos passagei-
ros que circulam na Linha 

do Oeste sejam substan-
cialmente mais baratos do 
que as alternativas rodo-
viárias e que os passes so-
ciais abrangidos pelo PART 
incluam a CP nas desloca-
ções intra-regionais, com 
financiamento assegurado 
pelo Estado central”.

Paralelamente, a Assem-
bleia da República suge-
re que a CP (Comboios de 
Portugal) “estude a ade-
quação dos horários vigen-
te às necessidades da po-
pulação, garantindo que 
o transporte ferroviário 
na Linha do Oeste ofereça 
tempos de deslocação mais 
curtos que as alternativas 
rodoviárias”. 

Por último, aconselha a 
assegurar a ligação entre 
a Linha do Oeste e a nova 
Linha de Alta Velocidade 
Porto-Lisboa.

O Município de Ansião, 
através do Gabinete de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to Económico e do pelouro 
do Turismo, vai disponibi-
lizar uma verba superior a 
sete mil euros para apoiar 
a iniciativa “Natal é no Co-
mércio Local”, destinada 
a “promover e revitalizar 
o comércio no concelho”. 
“Sensível às dificuldades fi-
nanceiras que o contexto 
pandémico tem acarretado 
para a economia e no senti-
do de mitigar os constrangi-
mentos da prolongada crise 
sanitária, com efeitos na re-
toma da economia do con-
celho, a autarquia pretende 

apelar e estimular a popula-
ção a fazer compras nos es-
tabelecimentos locais”, es-
clarece o município através 
de uma nota de imprensa.

A iniciativa começa esta 
quinta-feira e decorre até 8 
de Janeiro, período em que 
ao cliente é entregue um 
cupão por cada 10 euros 
em compras e que o habili-
ta a vales de compras, que 
vão dos 100 aos 1000 euros, 
a utilizar também no co-
mércio local. O sorteio está 
marcado para 15 de Janeiro.

Os estabelecimentos co-
merciais podem aderir à 
iniciativa através de um for-
mulário disponível no por-

tal da autarquia, em www.
cm-ansiao.pt, sítio onde se 
encontram disponíveis as 
normas de funcionamento.

A primeira edição desta 
iniciativa envolveu 110 es-
tabelecimentos aderentes e 
cerca de 39 mil cupões, ten-
do resultado na atribuição 
de 4.950 euros em prémios.

Com o alargamento do 
período de realização da 
campanha que agora se 
inicia, a Câmara Municipal 
pretende reforçar o apoio 
aos estabelecimentos locais 
e promover, ao mesmo tem-
po, os produtos locais e a 
dinamização da economia 
do território. 

Ansião

Câmara reforça 
apoio ao comércio 
neste Natal

Queijos do 
território de 
Sicó premiados 
em concurso 
nacional 
Os queijos produzidos 
no território de Sicó 
foram distinguidos em 
mais uma edição do 
concurso “Queijos de 
Portugal”, um even-
to promovido pela 
Associação Nacional da 
Indústria de Lacticínios. 
Trata-se de um concur-
so considerado uma 
referência nacional que 
premeia, ano após ano, 
o que de melhor se faz 
na área da indústria de 
lacticínios. “A inicia-
tiva é mais um passo 
importante na valori-
zação dos produtores 
de queijo do território 
Terras de Sicó, que 
engloba os concelhos 
de Alvaiázere, Ansião, 
Condeixa-a-Nova, Pe-
nela, Pombal e Soure”.

ARRENDA-SE 
espaço comercial
c/ 375m2 

excelente parque 
de estacionamento, 

localizado junto ao Minipreço 
na Marinha da Guia.

Cont: 966 152 154
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DISTRITAL InIcIADoS
DIVISÃo DE HONRA
resultados - 7.ª jornada
Vieirense - Alvaiázere     1-7
C.C Ansião - Batalha     0-3
alcobaça - sp. Pombal    3-0
Marrazes ‘B’ - AE Óbidos    5-1
União Leiria ‘B’ - Avelarense   3-0
Meirinhas - CCMi     0-9
GRAP/Pousos - Caldas S.C ‘B’   0-4

         J     V     E    D    M/S       P
1 CCMI 7 6 1 0 43-5 19
2 Alvaiázere 7 6 1 0 29-6 19
3 U. Leiria ‘B’ 7 6 1 0 33-4 19
4 Batalha 7 5 1 1 16-6 16
5 Caldas S.C ‘B’ 7 4 0 3 25-9 12
6 Alcobaça 7 3 3 1 22-8 12
7 Avelarense 7 3 1 3 12-13 10
8 GRAP/Pousos 7 3 0 4 19-23 9
9 Marrazes ‘B’ 7 3 0 4 12-18 9
10 Meirinhas 7 3 0 4 12-25 9
11 sp. Pombal 7 2 0 5 9-15 6
12 C.C Ansião 7 1 0 6 8-26 3
13 Vieirense 7 0 0 7 3-34 0
14 AE Óbidos 7 0 0 7 3-51 0

8.ª jornada - 28/11
Avelarense - Vieirense
Caldas S.C ‘B’ - Alcobaça
Alvaiázere - GRAP/Pousos
sp. Pombal - C.C ansião
ae Óbidos - Meirinhas
Batalha - Marrazes ‘B’
CCMI - U. Leiria ‘B’

9.ª jornada - 05/12
Avelarense - CCMI
C.C Ansião - Caldas S.C
Alcobaça - Alvaiázere
Vieirense - GRAP/Pousos
Marrazes ‘B’ - sp. Pombal
U. Leiria ‘B’ - AE Óbidos
Meirinhas - Batalha

DISTRITAL juVenIS
DIVISÃo DE HONRA
resultados - 6.ª jornada
‘Os Nazarenos’ - Beneditense  0-1 
Avelarense - Marrazes     0-3 
C.C Ansião - Marinhense    0-13
sp. Pombal - alcobaça    1-0
União da Serra - Vieirense   1-1
Batalha - GRAP/Pousos    3-3
União Leiria ‘B’ - Caldas S.C ‘B’  2-1 

         J     V    E    D    M/S       P
1 Marrazes 6 6 0 0 18-1 18
2 União Leiria ‘B’ 6 5 1 0 20-5 16
3 sp. Pombal 6 4 1 1 28-7 13
4 Vieirense 6 3 2 1 20-7 11
5 Batalha 6 3 2 1 21-10 11
6 Marinhense 6 3 1 2 29-8 10
7 Caldas S.C ‘B’ 6 3 1 2 14-10 10
8 Beneditense 6 2 1 3 5-9 7
9 União Serra 6 1 2 3 13-25 5
10 Alcobaça 6 1 2 3 5-12 5
11 GRAP/Pousos 6 1 2 3 11-15 5
12 Nazarenos 6 1 0 5 7-19 3
13 C.C Ansião 6 1 0 5 4-50 3
14 Avelarense 6 0 1 5 1-18 1

7.ª jornada - 27/11
Caldas S.C ‘B’ - C.C Ansião
Alcobaça - União Leiria ‘B’
‘Os Nazarenos’ - Marinhense ‘A’
Vieirense - Avelarense
Marrazes - Batalha
GraP/Pousos - sp. Pombal
Beneditense - União da Serra

8.ª jornada - 04/12
União Leiria ‘B’ - GRAP/Pousos
União da Serra - “Os Nazarenos”
sp. Pombal - Marrazes   (antecipado 1/12)
Batalha - Vieirense
Avelarense - Beneditense
Marinhense - Caldas S.C ‘B’
C.C Ansião - Alcobaça

DISTRITAL junIoReS
DIVISÃo DE HONRA
resultados - 6.ª jornada
alcobaça - ilha     7-0
Guiense - Batalha     0-11
‘Os Nazarenos’ - Peniche    0-5
Vieirense - Beneditense       adiado 1/12
Marrazes - União da Serra   8-0
lisboa e Marinha - Pelariga  0-1 
GRAP/Pousos - Avelarense   2-4

         J     V    E    D    M/S       P
1 Peniche 6 5 1 0 26-3 16
2 Alcobaça 6 5 0 1 19-3 15
3 Batalha 6 4 1 1 24-5 13
4 Pelariga 6 4 1 1 14-7 13
5 Marrazes 5 4 0 1 16-2 12
6 ‘Os Nazarenos’ 6 2 2 2 6-8 8
7 Lisboa Marinha 6 1 3 2 5-7 6
8 ilha 6 2 0 4 4-21 6
9 União Serra 6 1 3 2 7-14 6
10 Avelarense 6 2 0 4 10-13 6
11 Vieirense 5 2 0 3 4-9 6
12 GRAP/Pousos 6 1 1 4 6-13 4
13 Beneditense 4 0 2 2 3-7 2
14 Guiense 6 0 0 6 5-37 0

7.ª jornada - 27/11
Avelarense - Marrazes
Guiense - lisboa e Marinha
ilha - ‘os nazarenos’
Pelariga - alcobaça
Peniche - GRAP/Pousos
Batalha - Beneditense
União da Serra - Vieirense

8.ª jornada - 04/12
Beneditense - União da Serra
alcobaça - Guiense
‘os nazarenos’ - Pelariga
Vieirense - Avelarense
Marrazes - Peniche
Lisboa e Marinha - Batalha
GraP/Pousos - ilha

DISTRITAL futEbOl sEtE
InfAnTIS sub 13 - s. ‘A’
resultados - 3.ª jornada 
Arcuda - Figueiró dos Vinhos   15-0 
Ilha - Red School Pedrogão Grande 2-10
Carnide - Almagreira     6-2
Folgou - AD Pedro Roma ‘A’

         J     V    E    D    M/S        P
1 Pedro Roma ‘A’ 4 4 0 0 32-4 12
2 Carnide 5 4 0 1 28-8 12
3 Arcuda 4 3 0 1 27-5 9
4 Red School 4 1 1 2 12-12 4
5 Almagreira 5 1 1 3 7-22 4
6 Ilha 4 1 0 3 17-24 3
7 Fig. Vinhos 4 0 0 4 4-52 0

6.ª jornada - 27/11
Almagreira - Figueiró dos Vinhos 
Red School - AD Pedro Roma ‘A’  
Ilha - Arcuda
Folga - Carnide 

7.ª jornada - 04/12
AD Pedro Roma ‘A’ - Ilha
Figueiró dos Vinhos - Red School  
Arcuda - Carnide 
Folga - Almagreira

DISTRITAL futEbOl sEtE
InfAnTIS sub 13 - s. ‘b’
resultados - 5.ª jornada 
Meirinhas - Santo Amaro    3-3
GRAP/Pousos - Bidoeirense   1-4
CCMI - U. Leiria               adiado
Unidos - AD Pedro Roma ‘B’   3-6

         J     V    E    D    M/S        P
1 Pedro roma ‘B’ 5 5 0 0 46-19 15
2 CCMI 4 4 0 0 29-6 12
3 Santo Amaro 5 2 2 1 20-17 8
4 União Leiria 4 2 1 1 18-13 7
5 Meirinhas 5 1 2 2 12-14 5
6 Unidos 5 1 0 4 17-22 3
7 Bidoeirense 5 1 0 4 14-42 3
8 GRAP/Pousos 5 0 1 4 15-32 1

6.ª jornada - 27/11
AD Pedro Roma ‘B’ - Meirinhas
Santo Amaro - CCMI
União de Leiria - Bidoeirense
Unidos - GRAP/Pousos

7.ª jornada - 04/12
Bidoeirense - Santo Amaro
Meirinhas - Unidos
GRAP/Pousos - União de Leiria
CCMI - AD Pedro Roma ‘B’

DISTRITAL juVenIS
I DIVISÃo - sÉRIE ‘A’
resultados - 5.ª jornada
Ilha ‘A’ - Figueiró dos Vinhos   3-0
Pelariga - Happyball     12-1 
Pedroguense - Meirinhas ‘B’   1-1
Caseirinhos - Arcuda     1-1

         J     V    E    D    M/S        P
1 Arcuda 4 3 1 0 14-1 10
2 GD Pelariga 3 3 0 0 17-1 9
3 GD Ilha ‘A’ 4 3 0 1 14-4 9
4 Caseirinhos 4 2 2 0 7-2 8
5 Figueiró Vinhos 3 1 0 2 3-4 3
6 Pedroguense 3 0 2 1 1-2 2
7 Meirinhas ‘B’ 5 0 1 4 3-15 1
8 Happyball 4 0 0 4 0-31 0

6.ª jornada - 27/11
Figueiró dos Vinhos - Caseirinhos
Academia Happyball - Pedroguense
Arcuda - Pelariga (1/12)
Folgam - Meirinhas ‘B’ e GD Ilha ‘A’

7.ª jornada - 04/12
GD Pelariga - Figueiró dos Vinhos
Pedroguense - Arcuda
Caseirinhos - GD Ilha ‘A’
Folgam - Meirinhas ‘B’ e Happyball

DISTRITAL juVenIS
I DIVISÃo - sÉRIE ‘b’
resultados - 5.ª jornada
Garcia - Santo Amaro     3-4
Costifoot - ilha ‘B’     20-1
Marrazes ‘B’ - SL Marinha               adiado
Meirinhas - CCMi     3-1
Folgou - Vieirense ‘B’

         J     V    E    D    M/S        P
1 Costifoot 4 4 0 0 36-2 12
2 Meirinhas ‘a’ 4 4 0 0 35-1 12
3 Santo Amaro 3 3 0 0 8-4 9
4 Marrazes ‘B’ 3 2 0 1 20-4 6
5 CCMI 4 1 1 2 8-5 4
6 SL Marinha 4 1 1 2 5-12 4
7 ilha ‘B’ 4 1 0 4 5-31 3
8 Garcia 4 0 0 4 4-17 0
9 Vieirense ‘B’ 3 0 0 3 0-34 0

6.ª jornada - 27/11
ilha ‘B’ - Vieirense ‘B’
Santo Amaro - Marrazes ‘B’
SL Marinha - Costifoot
CCMI - Garcia
Folga - Meirinhas ‘A’

7.ª jornada - 04/12
Vieirense ‘B’ - SL Marinha
Garcia - Meirinhas ‘a’
Costifoot ‘A’ - Santo Amaro
Marrazes ‘B’ - CCMI
Folga - Ilha ‘B’

DISTRITAL junIoReS
I DIVISÃo - sÉRIE ‘A’
resultados - 5.ª jornada
Santo Amaro - Caseirinhos   2-0
Motor Clube - C.C Ansião    1-0
Meirinhas - Pedroguense    3-1

         j     V    e    d    M/s        P
1 Meirinhas 4 4 0 0 14-3 12
2 Motor Clube 3 3 0 0 15-0 9
3 C.C Ansião 3 2 0 1 11-2 6
4 Alvaiázere 3 1 0 2 4-7 3
5 St.º Amaro 4 1 0 3 3-9 3
6 Pedroguense 4 1 0 3 4-10 3
7 Caseirinhos 5 1 0 4 4-24 3

6.ª jornada - 27/11
C.C Ansião - Santo Amaro
Pedroguense - Motor Clube
Caseirinhos - Alvaiázere

7.ª jornada - 04/12
Alvaiázere - C.C Ansião
Santo Amaro - Pedroguense
Motor Clube - Meirinhas

DISTRITAL futEbOl NOvE
InfAnTIS - SÉRIe ‘A’
resultados - 5.ª jornada 
sp. Pombal - Marrazes ‘B’                adiado
Football Academy - Costifoot   2-0
Folgou - C.C Ansião e Vieirense
         J     V    E    D     M/S       P
1 Vieirense 4 3 1 0 15-6 10
2 Ft. Academy 3 2 0 1 8-5 6
3 sp. Pombal 3 1 2 0 9-6 5
4 Marrazes ‘B’ 2 1 0 1 4-3 3
5 C.C Ansião 3 0 1 2 5-11 1
6 Costifoot 3 0 0 3 1-11 0
joGo eM atraso - 27/11
Marrazes ‘B’ - Costifoot

6.ª jornada - 04/12
Marrazes ‘B’ - Football Academy 
Vieirense - C.C Ansião
Folga - Costifoot e Sp. Pombal

7.ª jornada - 11/12
C.C Ansião - Costifoot
Football academy - sp. Pombal
Folga - Vieirense e Marrazes ‘B’

DISTRITAL INICIADOs
I DIVISÃo - sÉRIE ‘A’
resultados - 5.ª jornada
AD Pedro Roma ‘A’ - Pedroguense 3-0
Academia Happyball - Caseirinhos 2-3
Alvaiázere ‘B’ - Figueiró dos Vinhos 1-3
Folgou - Avelarense ‘B’

         J     V    E    D    M/S        P
1 Pedro Roma ‘A’ 4 4 0 0 39-0 12
2 Pedroguense 4 3 0 1 16-5 9
3 Caseirinhos 4 3 0 1 12-9 9
4 Fig. Vinhos 3 1 0 2 3-9 3
5 Happyball 3 1 0 2 7-15 3
6 Alvaiázere ‘B’ 5 1 0 4 6-20 3
7 Avelarense ‘B’ 4 1 0 3 6-27 3

6.ª jornada - 28/11
Figueiró dos Vinhos - Academia Happyball
Pedroguense - Avelarense ‘B’
Caseirinhos - AD Pedro Roma ‘A’
Folga - Alvaiázere ‘B’

7.ª jornada - 05/12
Avelarense ‘B’ - Caseirinhos
Academia Happyball - Alvaiázere ‘B’
AD Pedro Roma ‘A’ - Figueiró dos Vinhos
Folga - Pedroguense

DISTRITAL INICIADOs
I DIVISÃo - sÉRIE ‘b’
resultados - 5.ª jornada
arcuda - Boavista     1-0
CCMI ‘B’ - União Leiria ‘C’    3-0
Pedro roma ‘B’ - união da serra 3-7 
Folga - Caranguejeira

         J     V    E    D     M/S       P
1 CCMI 4 4 0 0 19-5 12
2 União Serra 4 4 0 0 21-6 12
3 arcuda 5 3 0 2 13-15 9
4 Boavista 4 2 0 2 10-6 6
5 Pedro roma ‘B’ 4 2 0 2 13-18 6
6 Caranguejeira 4 0 0 4 6-16 0
7 U. Leiria ‘C’ 5 0 0 5 5-22 0

6.ª jornada - 28/11
Boavista - ad Pedro roma ‘B’
União Leiria ‘C’ - Caranguejeira 
União da Serra - CCMI ‘B’
Folga - Arcuda

7.ª jornada - 05/12
ad Pedro roma ‘B’ - arcuda
Caranguejeira - União da Serra 
CCMI ‘B’ - Boavista
Folga - União de Leiria ‘C’

DISTRITAL futEbOl sEtE
InfAnTIS sub 12 - s. ‘A’
resultados - 3.ª jornada
Academia Happyball - C.C Ansião 4-9
Red School - Alvaiázere    10-0
Castanheira Pera - AD Pedro Roma 0-17

         J     V    E    D    M/S        P
1 C.C Ansião 3 3 0 0 37-2 9
2 Pedro Roma  3 2 0 1 26-10 6
3 Red School 2 2 0 0 16-2 6
4 Happyball 3 1 0 2 7-20 3
5 Cast.ª Pera 2 0 0 2 0-38 0
6 Alvaiázere 3 0 0 3 4-21 0

4.ª jornada - 27/11
Academia Happyball - Castanheira de Pera
C.C Ansião - Red School
Alvaiázere - AD Pedro Roma

5.ª jornada - 04/12
AD Pedro Roma - C.C Ansião
Red School - Academia Happyball
Castanheira de Pera - Alvaiázere

DISTRITAL futEbOl sEtE
InfAnTIS sub 12 - s. ‘b’
resultados - 4.ª jornada 
Ilha - Meirinhas     1-1
Santo Amaro - Ranha     5-1
Vieirense - Costifoot                adiado
Folgou - Caranguejeira

        J     V    E    D    M/S        P
1 Ilha 3 2 1 0 20-2 7
2 Costifoot 2 2 0 0 12-7 6
3 Vieirense 2 2 0 0 10-5 6
4 Meirinhas 4 1 1 2 11-11 4
5 Caranguejeira 2 1 0 1 6-10 3
6 Santo Amaro 4 1 0 3 7-26 3
7 Ranha 3 0 0 3 10-18 0

5.ª jornada - 27/11
Ranha - Ilha
Meirinhas - Caranguejeira
Costifoot - Santo Amaro
Folga - Vieirense

6.ª jornada - 04/12
Ilha - Costifoot
Santo Amaro - Vieirense
Caranguejeira - Ranha
Folga - Meirinhas

DISTRITAL
DIVISÃo DE HONRA
resultados - 10.ª jornada
Portomosense - Bombarralense       adiado
Marinhense ‘B’ - Mirense    0-0
Guiense - Vieirense     1-4
Alvaiázere - ‘Os Nazarenos’   4-0
Marrazes - Alqueidão da Serra  2-2 
sp. Pombal - Meirinhas    3-0
União da Serra - Alcobaça    2-1 
alegre unido - Moita do Boi  2-0

         J     V    E     D    M/S       P
1 Vieirense 8 6 2 0 12-4 20
2 União da Serra 8 6 1 1 23-9 19
3 Bombarralense 7 6 1 0 15-5 19
4 sp. Pombal 8 5 1 2 15-6 16
5 Portomosense 6 4 2 0 14-2 14
6 Alqueidão Serra 8 4 2 2 18-7 14
7 Marrazes 8 3 1 4 16-13 10
8 ‘Os Nazarenos’ 8 3 1 4 12-14 10
9 Alcobaça 7 2 3 2 13-9 9
10 Mirense 7 3 0 4 7-10 9
11 Meirinhas 8 2 1 5 7-19 7
12 Marinhense ‘B’ 7 2 1 4 7-13 7
13 Alvaiázere 8 2 1 5 8-9 7
14 Alegre Unido 8 2 1 5 8-11 7
15 Guiense 8 1 0 7 2-33 3
16 Moita do Boi 6 0 0 6 2-15 0

9. jornada - 28/11
Portomosense - Alegre Unido
Moita do Boi - alvaiázere
alcobaça - sp. Pombal
“Os Nazarenos” - União da Serra
Vieirense - Marinhense ‘B’
Bombarralense - Alqueidão da Serra
Mirense - Marrazes
Meirinhas - Guiense

10.ª jornada - 05/12
Marinhense ‘B’ - Meirinhas
Guiense - alcobaça
Alvaiázere - Portomosense
Marrazes - Vieirense
sp. Pombal - ‘os nazarenos’
Alqueidão da Serra - Mirense
União da Serra - Moita do Boi

DISTRITAL I DIvIsãO
SÉRIe ‘b’
resultados - 6.ª jornada
Almagreira - Matamourisquense 0-2
Ilha - Arcuda     1-1
Bidoeirense - Santo Amaro   0-0
Motor Clube - Carnide     5-1

         J     V    E     D    M/S       P
1 Matamourisq. 6 5 0 1 13-6 15
2 Motor Clube 6 4 1 1 18-8 13
3 Ilha 6 3 2 1 13-8 11
4 Carnide 6 2 2 2 9-11 8
5 Bidoeirense 6 1 3 2 10-10 6
6 Arcuda 5 1 2 2 3-8 5
7 Santo Amaro 6 1 2 3 7-7 5
8 Almagreira 5 0 0 5 3-18 0
joGo eM atraso - 01/12 - feriado
Almagreira - Arcuda

7.ª jornada - 27/11
Carnide - Ilha
Arcuda - Bidoeirense
Santo Amaro - Almagreira
Matamourisquense - Motor Clube

8.ª jornada - 05/12
Carnide - Bidoeirense (4/12 - 20.30h)
Almagreira - Motor Clube
Santo Amaro - Arcuda
Matamourisquense - Ilha

DISTRITAL I DIvIsãO
SÉRIe ‘A’
resultados - 6.ª jornada
Figueiró dos Vinhos - Avelarense 2-0
Pelariga - Chão de Couce    2-2
Castanheira de Pera - C.C Ansião 0-1 
Caseirinhos - Pedroguense   4-2

         J     V    E    D     M/S       P
1 Figueiró Vinhos 6 5 1 0 20-4 16
2 Avelarense 6 5 0 1 14-4 15
3 Pelariga 6 3 3 0 9-5 12
4 C.C Ansião 6 3 1 2 3-3 10
5 Caseirinhos 6 2 1 3 12-14 7
6 Chão de Couce 6 1 2 3 6-13 5
7 Pedroguense 6 1 0 5 5-10 3
8 Cast.ª Pera 6 0 0 6 0-16 0

7.ª jornada - 28/11
Avelarense - Pelariga
C.C Ansião - Caseirinhos
Chão de Couce - Castanheira de Pera
Pedroguense - Figueiró dos Vinhos

8.ª jornada - 05/12
Avelarense - Pedroguense
C.C Ansião - Figueiró dos Vinhos
Pelariga - Castanheira de Pera
Chão de Couce - Caseirinhos

DISTRITAL junIoReS
TAÇA DIstRItAl
ii eliMinatÓria - 1/12
Avelarense - Marrazes
CCMI - Atouguiense
C.C Ansião - S.L Marinha
Vieirense - Meirinhas
ilha - união da serra
Batalha - ‘Os Nazarenos’
Alcobaça - GRAP/Pousos
Peniche - Alvaiázere

DISTRITAL futEbOl sEtE
benjAmInS ‘A’ - s. ‘A’
resultados - 4.ª jornada
Avelarense - Arcuda     1-0
Alvaiázere - Red School        adiado 1/12
Pelariga - AD Pedro Roma ‘B’   0-15
Folgou - Figueiró dos Vinhos

         J     V    E    D    M/S        P
1 Pedro Roma ‘B’ 3 2 0 1 25-12 6
2 Alvaiázere 2 2 0 0 15-2 6
3 Red School 1 1 0 0 12-0 3
4 Figueiró Vinhos 2 1 0 1 7-11 3
5 Avelarense 2 1 0 1 1-12 3
6 Pelariga 2 0 0 2 0-19 0
7 Arcuda 2 0 0 2 3-6 0

5.ª jornada - 27/11
Figueiró Vinhos - Avelarense
Arcuda - Alvaiázere
Red School - Pelariga
Folga - AD Pedro Roma ‘B’

6.ª jornada - 04/12
Alvaiázere - Figueiró dos Vinhos
Pelariga - Arcuda
Red School - AD Pedro Roma ‘B’
Folga - Avelarense

7.ª jornada - 11/12
Figueiró dos Vinhos - Pelariga
Arcuda - Red School 
AD Pedro Roma ‘B’ - Avelarense
Folga - Alvaiázere

DISTRITAL futEbOl sEtE
benjAmInS ‘A’ - s. ‘b’
resultados - 4.ª jornada 
AD Ranha - Sp. Pombal    6-1
Matamourisquense - Ilha    0-5
AD Pedro Roma ‘A’ - Carnide   23-1
Folgou - Academia Happyball

        J     V    E    D    M/S        P
1 Ranha 3 2 0 1 11-21 6
2 Pedro Roma ‘A’ 1 1 0 0 23-1 3
3 Ilha 2 2 0 0 14-0 3
4 Sp. Pombal 3 1 0 2 4-15 3
5 Matamourisq. 3 0 1 2 4-13 1
6 Carnide 3 0 1 2 6-31 1
7 Happyball 1 0 0 1 5-7 0

5.ª jornada - 27/11
Sp. Pombal - AD Pedro Roma ‘A’
Carnide - Academia Happyball
Ilha - Ranha
Folga - Matamourisquense

6.ª jornada - 04/12
Ranha - Matamourisquense
AD Pedro Roma ‘A’ - Ilha
Academia Happyball - Sp. Pombal
Folga - Carnide

7.ª jornada - 11/12
Sp. Pombal - Carnide
Matamourisquense - AD Pedro Roma ‘A’ 
Ilha - Academia Happyball 
Folga - Ranha

DISTRITAL futEbOl sEtE
benjAmInS ‘b’ - s. ‘A’
resultados - 2.ª jornada
Castanheira de Pera - Alvaiázere 0-9
AD Pedro Roma - Caseirinhos   adiado 1/12
Folgou - C.C Ansião
         J     V    E    D     M/S       P
1 Alvaiázere 2 1 0 1 12-4 3
2 C.C Ansião 1 1 0 0 6-0 3
3 Pedro Roma 1 1 0 0 4-3 3
4 Caseirinhos 0 0 0 0 0-0 0
5 Cast.ª Pera 2 0 0 2 0-14 0

3.ª jornada - 27/11
C.C Ansião - Caseirinhos
AD Pedro Roma - Castanheira de Pera
Folga - Alvaiázere

4.ª jornada - 04/12
C.C Ansião - AD Pedro Roma 
Caseirinhos - Alvaiázere
Folga - Castanheira de Pera

DISTRITAL futEbOl sEtE
benjAmInS ‘b’ - s. ‘b’
resultados - 2.ª jornada
Marrazes ‘C’ - Ilha             7-2
Unidos - Moita do Boi     6-4
Meirinhas - GRAP/Pousos ‘C’             adiado
         J     V    E    D     M/S       P
1 Unidos 2 2 0 0 11-4 6
2 Moita do Boi 2 1 0 1 9-8 3
3 Marrazes ‘C’ 2 1 0 1 9-7 3
4 Ilha 2 1 0 1 10-9 3
4 GRAP/Pousos’C’ 1 0 0 1 1-4 0
5 Meirinhas 1 0 0 1 2-8 0

3.ª jornada - 27/11
Marrazes ‘C’ - Unidos
GRAP/Pousos ‘C’ - Iha
Moita do Boi - Meirinhas

4.ª jornada - 04/12
Meirinhas - Unidos
GRAP/Pousos ‘C’ - Marrazes ‘C’
Ilha - Moit do Boi

juVenIS
I eLImInATÓRIA tAÇA
08 deZeMBro
Marrazes - União Leiria ‘B’
Bombarralense - Caldas S.C ‘B’
Garcia - União da Serra
Escola Académica - Alcobaça
Sp. Pombal - ‘Os Nazarenos’
Meirinhas - C.C Ansião
Academia Happyball - Beneditense
Caseirinhos - Santo Amaro
Avelarense - ARECO Coto
GRAP/Pousos - Ilha
Caranguejeira - Figueiró dos Vinhos
CCMI - Portomosense
Costifoot - Biblioteca
Arcuda - Batalha
Pelariga - Vieirense
Pedroguense - Marinhense 

InIcIADoS
I eLImInATÓRIA tAÇA
01 deZeMBro
AD Pedro Roma - Alcobaça
Pedroguense - AE Óbidos
AD Figueiró dos Vinhos - Vieirense
C.C Ansião - Marinhense ‘B’
Guiense - Costifoot
Atouguiense - GRAP/Pousos
Arcuda - Escola Académica
S.L Marinha - União da Serra
Portomosense - MR Academy
ARECO Coto - Meirinhas
Batalha - Caranguejeira
Boavista - Marrazes ‘B’
Caseirinhos - Avelarense
CCMI - Sp. Pombal
Caldas S.C ‘B’ - Peniche ‘B’
União Leiria ‘B’ - Alvaiázere

SÉnIoReS
I eLImInATÓRIA tAÇA
ii eliMinatÓria - 12 deZeMBro
Peniche ‘B’ - Marrazes
Mirense - Figueiró dos Vinhos
Sp. Pombal - Vieirense
GD Ilha - Beneditense
GD Pelariga - Santo Amaro
Alegre Unido - Lisboa e Marinha
Carnide - Meirinhas
Alcobaça - Portomosense

nAcIonAL junIoReS
II DIVISÃo - SÉRIe ‘c’
resultados - 11.ª jornada
Tourizense - Eirense     3-0
Naval 1.º Maio - Anadia     1-2
Marinhense - sp. Pombal   0-1
Gouveia - Sertanense     4-0
Beira Mar - Gafanha       adiado 8/12 

         J     V    E     D    M/S       P
1 Naval 1.º Maio 11 9 0 2 24-7 27
2 Anadia 11 8 2 1 21-3 26
3 Beira Mar 10 6 3 1 31-11 21
4 Marinhense 11 7 0 4 24-9 21
5 sp. Pombal 11 5 3 3 17-11 18
6 Gouveia 11 5 1 5 21-23 16
7 Gafanha 10 3 2 5 14-23 11
8 Sertanense 11 2 2 7 13-27 8
9 Tourizense 11 2 0 9 9-28 6
10 Eirense 11 0 1 10 5-37 1

12.ª jornada - 27/11
Marinhense - Beira Mar
Anadia - Gouveia
Sertanense - Gafanha
sp. Pombal - tourizense
Eirense - Naval 1.º Maio

13.ª jornada - 04/12
Gouveia - Eirense
Gafanha - Anadia
Tourizense - Marinhense
Beira Mar - Sertanense
naval 1.º Maio - sp. Pombal

DISTRITAL INICIADOs
I DIVISÃo - sÉRIE ‘C’
resultados - 5.ª jornada
ilha - Motor Clube     1-0
Costifoot - Garcia     5-0
Football Academy - SL Marinha  0-5
Folgou - Guiense

         J     V    E    D     M/S       P
1 Guiense 4 4 0 0 25-2 12
2 S.L Marinha 4 3 0 1 14-3 9
3 Costifoot 4 3 0 1 14-6 9
4 Garcia 4 2 0 2 6-13 6
5 ilha 4 1 0 3 3-14 3
6 Motor Clube 2 0 0 2 0-4 0
7 Football Acad. 4 0 0 4 3-23 0

6.ª jornada - 28/11
Motor Clube - Costifoot
s.l Marinha ‘a’ - ilha
Garcia - Guiense
Folga - Football Academy

7.ª jornada - 05/12
Guiense - Motor Clube
ilha - Football academy
Costifoot - S.L Marinha 
Folga - Garcia
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Academia Happyball faz a sua estreia no futebol de onze

Pelariga aposta nos juvenis
O Grupo Desportivo da 

Pelariga recebeu a estrean-
te Academia Happyball de 
Pombal a contar para a quin-
ta jornada do distrital da pri-
meira divisão de juvenis.

O conjunto da Pelari-
ga treinado por José Carlos 
aposta numa época de su-
cesso em que o objectivo é 
claramente a discussão do 
título distrital. Neste derbie, 
apresentou de início Simão; 
Padeiro, Miguel, Fábio, Tia-
go Ferreira, Diogo, Junquei-
ra, Rafa, Afonso Silva, Miguel 
Luís e Miguel Domingues, 
tendo ainda sido opção, 
Tiago Neves, Rodas, Lucas, 
Guilherme, Ruben, Diogo e 
Afonso.

Por sua vez, a Academia 
Happyball com uma equipa 
maioritariamente formada 
por atletas ainda com idade 
de iniciados, jogou com Fá-
bio, Mauro, Leandro, Simão, 
Francisco Marques, Fran-
cisco Soares, Ruben, Pedro, 
Gonçalo, Mateus e Kauan, 
tendo começado no banco 
de suplentes, João Marques, 
Gustavo, Afonso Marques, 
Maxim e Martinho. A equi-
pa treinada por Alex Pereira 
dentou mais dificuldades e 
ao intervalo, estava em des-
vantagem por 1-9, tendo o 
seu golo sido marcado por 
Kauan, reduzindo na altura 
para 1-4.

A Pelariga inaugurou o 

 ●O Grupo Desportivo da Pelariga venceu de forma tranquila. Sábado, dia 27, jogam no Arcuda

DISTRITAL 
futsAl mAsCulINO
I DIVISÃo - SÉRIe ‘A’
resultados - 6.ª jornada
Regueira Pontes - GARECUS   1-9
Maças D. Maria - Telheiro    1-2
Sismaria - Juventude     2-0
Dino Clube - Caranguejeira   6-1
PIK NIK - Charneca Redinha   4-1
 
         J     V    E    D    M/S       P
1 Telheiro 6 5 1 0 19-10 16
2 Sismaria 6 5 0 1 15-6 15
3 GARECUS 6 4 1 1 28-9 13
4 PIK NIK 6 3 0 3 20-10 9
5 Juventude 6 3 0 3 20-12 9
6 Maças D.Maria 6 2 2 2 13-14 8
7 Dino Clube 6 2 1 3 17-15 7
8 Reg. Pontes 6 1 1 4 14-30 4
9 Charneca Red. 6 1 0 5 11-30 3
10 Caranguejeira 6 1 0 5 9-30 3

7.ª jornada - 27/11
Caranguejeira - Sismaria
Charneca Redinha - Dino Clube (19h)
Telheiro - Regueira Pontes
GARECUS - PIK NIK (21h)
Juventude - Maças D. Maria

8.ª jornada - 08/12
Regueira Pontes - Juventude
Maças D. Maria - Sismaria
Dino Clube - GARECUS
Charneca Redinha - Caranguejeira
PIK NIK - Telheiro

DISTRITAL
futsAl fEmININO
resultados - 6.ª jornada
Pocariça - ilha     2-0
núcleo spt. Pombal - C.C ansião 8-0
‘Os Nazarenos’ - Quinta Sobrado 1-3
Ribafria - Vidais     3-2
Folgou - D. Fuas
 
         J     V    E    D    M/S       P
1 Pocariça 4 4 0 0 13-3 12
2 n.spt. Pombal 5 3 1 1 26-11 10
3 Quinta Sobrado 4 3 0 1 18-9 9
4 D. Fuas 4 2 2 0 14-4 8
5 Ribafria 5 2 1 2 8-9 7
6 Vidais 4 1 1 2 15-7 4
7 ilha 4 1 1 2 7-10 4
8 Nazarenos 4 1 0 3 2-11 3
9 C.C Ansião 5 0 0 5 1-38 0 

7.ª jornada - 27/11
C.C Ansião - Ribafria
Quinta Sobrado - Pocariça
Vidais - ‘Os Nazarenos’
ilha - d. Fuas
Folga - Núcleo Sportinguistas de Pombal

8.ª jornada - 04/12
Pocariça - Vidais
D. Fuas - Quinta Sobrado
‘Os Nazarenos’ - C.C Ansião
ribafria - núcleo spt. Pombal
Folga - GD Ilha

nAcIonAL III DIVISÃo
fuTeboL femInIno
resultados - 6.ª jornada
Caseirinhos - Académica SF   0-5
Vieirense - Ilha     2-0
Folgou - Meirinhas

         J     V    E    D    M/S       P
1 Vieirense 5 4 1 0 24-2 13
2 Ilha 5 3 1 1 19-7 10
3 Meirinhas 4 2 0 2 17-10 6
4 Académica SF 5 2 0 3 9-13 6
5 Caseirinhos 5 0 0 5 1-38 0

7.ª jornada - 27/11
Académica Coimbra SF - Vieirense
Ilha - Meirinhas
Folga - Caseirinhos

8.ª jornada - 04/12
Vieirense - Caseirinhos
Meirinhas - Académica SF
Folga - Ilha

nAcIonAL junIoReS
fuTeboL femInIno
resultados - 3.ª jornada
Ouriense - ‘Os Vidreiros’    1-1
Meirinhas - Vasco Gama    0-7
A-dos-Francos - Almeirim    0-11
Folgou - Ilha

         J     V    E    D    M/S       P
1 Almeirim 3 2 1 0 23-2 7
2 Os Vidreiros 3 2 1 0 19-2 7
3 Ouriense 3 1 2 0 6-2 5
4 Vasco Gama 1 1 0 0 7-0 3
5 Ilha 1 0 0 1 1-3 0
6 A-dos-Francos 2 0 0 2 0-15 0
7 Meirinhas 3 0 0 3 1-33 0

4.ª jornada - 27/11
Ilha - Meirinhas
Os Vidreiros - A-dos-Francos
Vasco Gama - Ouriense
Folga - União de Almeirim

5.ª jornada - 01/12
Ouriense - Ilha
U. Almeirim - ‘Os Vidreiros’
A-dos-Francos - Vasco da Gama
Folga - Meirinhas

PUB

SANTIAGO DE LITÉM  916 475 917

 ●Formação da Academia Happyball que alinhou na Pelariga

marcador por Miguel Do-
mingues, Afonso ampliava 
para 2-0, voltando a marcar 
por mais três vezes. Padeiro 
assinava o 3-0 e 8-1. Rafa mar-
cava o 4-0 e Tiago Ferreira o 
9-1, antes do intervalo. Na se-
gunda parte, apenas três go-
los, fruto das disversas alte-

rações na equipa da casa. Mi-
guel Domingues fazia o 10-1, 
surgindo depois um auto-go-
lo e a finalizar, Miguel Men-
des o 12-1.  

Para a próxima jorna-
da, no sábado, dia 27, a tare-
fa da equipa da Pelariga po-
derá ser mais difícil, dada a 

sua deslocação até Alberga-
ria dos Doze, para defrontar 
o Arcuda, que também está 
apostado, em alcançar a se-
gunda fase da prova. 

A Academia Happyball 
manterá o seu processo de 
aprendizagem, defrontando 
no sábado o Pedroguense.
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29 NOV. A 5 Dez.
VILHeNA
Rua do Louriçal
Tel: 236 212 067

6 A 12 DezemBRO
PAIVA
Largo do Cardal
Tel: 236 212 013

Aberto das 09h00 às 19.30h

NOVAS INSTALAÇÕES 
Junto à Rotunda 
dos Bombeiros

22 A 28 NOVemBRO
TORReS
Av.ª Heróis Ultramar
Tel: 236 218 730

PUB

PUB

236 027 632 | 962 787 119

A funcionar duas vezes por mês

Outeiro da Ranha já tem Posto Fixo 
Avançado de Colheita de Sangue
Carina Gonçalves

A Associação de Dado-
res de Sangue do Outeiro 
da Ranha (ADSOR) inaugu-
rou, no passado dia 21 de 
Novembro, um Posto Fixo 
Avançado de Colheita de 
Sangue, que faz parte do 
Serviço de Sangue e Medi-
cina Transfusional do Cen-
tro Hospitalar Universitário 
de Coimbra (SSMT-CHUC) 
e funciona desde o início 
do ano com duas colheitas 
mensais. 

Com 43 anos de existên-
cia, a ADSOR fazia habi-
tualmente cerca de cinco 

colheitas de sangue anuais 
com uma média de duas 
centenas de dadores. Mas 
a pandemia veio revelar 
“uma grande necessidade 
de sangue”, contou o res-
ponsável pelo Banco de 
Sangue do CHUC, Mário Ga-
ma, que ainda em 2020 de-
safiou a ADSOR a criar um 
Posto Fixo Avançado de Co-
lheita de Sangue com co-
lheitas duas vezes por mês.

O desafio foi aceite e, des-
de o início de Janeiro deste 
ano, que a ADSOR promove 
colheitas no primeiro sába-
do de cada mês e num do-
mingo por mês, conseguin-

do à volta de 150 colheitas 
de sangue mensais. Agora 
foi inaugurado e assinado 
o protocolo de cooperação 
com o CHUC.

“O Posto Fixo Avançado 
de Colheita de Sangue fun-
ciona 24 vezes por ano”, su-
blinhou o presidente da di-
recção da ADSOR, congra-
tulando-se por a associação 
ter cerca de 1.400 inscritos 
e já ter ultrapassado as mil 
colheitas este ano, quando 
ainda têm agendadas mais 
duas colheitas, marcadas 
para 4 e 12 de Dezembro. 

“Em 2020 conseguimos 
708 colheitas e mais de 800 
inscritos”, revelou Nuno 
Elias, salientando que “es-
ta associação é um marco 
muito importante no con-
celho e na região, que atrai 
dadores não só do concelho 
de Pombal, mas também 
dos territórios vizinhos, no-
meadamente Leiria e An-
sião”.

“Esta associação é um 
exemplo difícil de encon-
trar no resto do país”, des-
tacou o responsável pelo 
Banco de Sangue do CHUC, 
evidenciando “a sorte enor-
me da Câmara Municipal de 
Pombal” em ter “uma asso-
ciação com este dinamis-
mo, gratidão, humanismo e 
ambição”.

A ADSOR “é muito útil to-
dos os dias, mas sobretudo 
em tempos pandémicos ou 
de catástrofes”, dos quais 
são exemplos o último ano 
ou o terramoto que asso-
lou a ilha Terceira (Açores) 
nos anos 80 e que motivou 
a criação desta associação, 
recordou Mário Gama.

Também a vice-presiden-
te do Município de Pombal, 
Isabel Marto, reconheceu 
a ADSOR como “uma boa 
prática e um exemplo a ní-
vel nacional”, que “é preci-
so divulgar para que possa 
ser replicado noutros con-

celhos”. 
De salientar que, no mes-

mo dia, a associação home-

nageou os seus sócios fun-
dadores, descerrando uma 
moldura com o nome e fo-

tografia das 12 pessoas que 
tiveram a ideia de criar a 
ADSOR.

 ●João Ferreira Gomes com a vereadora Isabel Marto descerraram a placa de homenagem aos sócios-
fundadores

 ●Nuno Elias, presidente da direcção,  e a vereadora distinguiram os ‘mentores’ da ADSOR

 ●Sócios e entidades convidadas no final da cerimónia que decorreu na sede
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VENDE-SE MOTO 125CC, do 
ano 2009, c/ poucos kms, em 
bom estado. Preço: 1200 euros.
Cont.: 918 402 634

VENDE-SE 
MATRAQUILhOS 
Cont.: 911 975 237

ARRENDA-SE T3, 1º ANDAR, 
na Urbanização 
Dona Inês.
Cont.: 236 942 207 
967 828 772

ARRENDA-SE ou VENDE-SE 
vivenda T3 NOVA, na loca-
lidade de Escoural (3km da 
cidade).  Cont.: 965 246 363

VENDE-SE
- Vinho do lavrador a 8€ / 5L
- Feno enfardado a 3€ / fardo 
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 25€/ 5L
Cont: 965 510 507

EMPRESA 
SEDIADA EM ANSIãO 
em processamento de 
recrutamento procura 
Engenheiro Electrotécnico 
para reforçar a sua equipa 
técnica.
Responsabilidades: organi-
zar e supervisionar todas as 
atividades inerentes às equi-
pas de operadores; Gerir 
e motivar a equipa; Gosto 
pela gestão operacional.
Fortes competências de 
comunicação oral e escrita, 
iniciativa, autonomia, dina-
mismo e elevada capacida-
de de organização.
Boas condições de trabalho; 
Ordenado acima da média; 
A empresa dá formação;
Entrada imediata;
Contacto pessoa respon-
sável:
Pedro Simões 962 037 611
E mail:
iluminacoes@fabrilight.pt

VENDEM-SE PINhEIROS 
SECOS para ajudar a combater 
o frio, que está próximo. Ou 
também salgueiros secos para 
o mesmo efeito. 
Cont: 236 207 466  
910 205 404

LAR OTÍLIA
 LOURENÇO 
EM ABIúL (POMBAL) 
está a contratar Ajudante 
de Acção Directa. Experiên-
cia em trabalhar com ido-
sos, habilitações lterarárias 
9º ano ou superior, carta 
de condução B, B1. Pessoa 
responsável que goste de 
trabalhar em equipa. Entra-
da imediata!
Cont.: Luísa Conceição   
             236920800ARRENDA-SE loja no Pombal 

Shopping, c/20m2, no rés-do-
chão.
Cont.: 969 305 417

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

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

PRECISA-SE 
URGENTEMENTE 
de encarregado 
de obra, 
pedreiros de 1ª e 2ª. 
Locais de trabalho: 
Lisboa e 
Figueira da Foz.
Cont.: 917 590 416

EMPRESA LOCALIZADA 
NA CIDADE  DE POMBAL 
PRECISA dE  
COlAbOrAdOr com 
conhecimentos de elec-
trónica para instalação de 
sistemas de segurança
Cont: 236244152

Empresa sediada em Pombal 
pretende admitir backoffice 
comercial
Requisitos:
- Conhecimentos de informá-
tica na óptica do utilizador
- Conhecimentos de elec-
trónica/electricidade
 Respostas devem ser envia-
das a este jornal, através do 
email: 
pombaljornal@gmail.com

GESTOR DE FROTA (M/F)
Requisitos Pretendidos

- Experiência mínima comprovada de 3 anos em função 
     similar;
- Bons conhecimentos de informá�ca;
- Conhecimentos elementares de mecânica;
- Capacidade de liderança;
- Disponibilidade imediata;
- Residência no concelho de Pombal/concelhos limítrofes
     (preferencial);
- Flexibilidade de horário;
- Carta de condução de ligeiros.

A candidatura deverá ser efetuada através de:
- Inscrição direta na sede do Grupo Júlio Lopes, 
  Rua de Ansião - Pombal;
- Via email: drh@grupojuliolopes.com

Rua de Ansião - 3100-474 Pombal
Mais Informações: 236 200 150

PUB

CARINA SANTOS
                                                           911 524 965

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

. Precisa de informações sobre pensões estrangeiras/nacionais?

. Sabe como receber os Fundos “2º Pilier da Suiça?

. Pensões antecipadas por longas carreiras?

. Pensões por educação dos filhos, no estrangeiro?

. Pensões de sobrevivência (viuvez)?

Faça a sua marcação para tirar as suas dúvidas
Largo da Igreja Velha | Centro Comercial 12.12 - Loja 3

3100 - 081 Albergaria dos Doze

A BIOGREEN está a recrutar Cozinheiro (a) 
ou Ajudante de Cozinha. Folgas fixas 

ao fim-de-semana e horas de trabalho contínuas.
Enviar CV para cintia@biogreen.pt | 911 500 190

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

ARRENDA-SE 
LOJA C/ 100M2, ideal para 
pastelaria ou restaurante, mas 
igualmente adequada a outros 
ramos.
Localizada junto ao centro de 
saúde de Pombal, c/ facilidades 
de estacionamento próximas. 
Cont: 932 049 830

Arrenda-se 
PUB DANCING c/
 parque privado, em Pombal.
Cont: 932 049 830

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

O SPORTING 
CLUBE 
DE POMBAL está a 
admitir fisioterapeutas, en-
fermeiros ou massagistas. 
Admitem-se também pro-
fissionais destas áreas que 
já se encontrem a realizar 
os respectivos estágios.
Venha fazer parte de um 
clube quase centenário e 
de uma equipa que pre-
tende continuar a apostar 
na formação desportiva e 
humana dos seus atletas, 
com certificação pela FPF.
As candidaturas devem ser 
enviadas para sportingclu-
bepombal@hotmail.com.

O SPORTING CLUBE DE 
POMBAL ADMITE 
COLABORADOR, EM 
REGIME DE PART-TIME: 
de segunda a sexta, das 
18h00 às 20h00, e fins-de-
semana, da parte da tarde.
Cont.: 917 621 445  
962 220 786

EMPRESA SEDIADA 
NA ZONA INDUSTRIAL 
DE POMBAL está a recru-
tar colaborador para a área 
de produção com as seguin-
tes características:
•	Idade	entre	os	25	e	40	
anos.
•	12º	ano.
•	Responsável.
•	Dinâmico.
•	Espírito	de	Equipa.
Oferecemos: 
•	Vencimento	acima	da	
média.
•	Horário	diurno.
•	Entrada	imediata.
Enviar CV para: trusaco.
portugal@gmail.com
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C O N V Í V I O

JOVEM DE MEIA IDADE, 
sensual, meiga, faz brinca-
deiras em troca de ajuda 
monetária. 
Cont.: 910 177 349

1ª VEZ, MORE-
NA, GOSTOSA, 
mamas 48, o. 
natural divinal. 
Carinhosa, meiga, 
adora  atrás. 
Beijoqueira.
Cont.: 910 273 044
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Opinião

3ª realidade: Em Busca do Projeto Perdido
Eu, Emir de Aljazede reco-

lhido no Conventinho com 
o mesmo nome, após ter 
regressado de um passeio 
turístico a Peña de Fran-
cia com o Marquês de Truth 
Melgo, tive tempo de anali-
sar os programas eleitorais 
do Concelho de Pombal a 
nível Camarário e das Jun-
tas das Freguesias e, depois, 
acompanhado pelo Conde 
de Kyai Hiós, visitei nova-
mente o Louriçal onde pude 
descobrir, novas realidades 
merecedoras de serem assi-
naladas.

Após a publicação da pri-
meira e segunda, segue ago-
ra a terceira realidade.

Depois de termos visitado 
Coimbra e estando já a fa-
zer praia na Figueira da Foz, 
o Conde de Kyai Hiós disse-
me ao passarmos junto do 

Casino desta Cidade: Amigo 
Emir, ainda gostava de vol-
tar uma vez mais à Vila do 
Louriçal, pois na noite em 
que fomos dormir a Pom-
bal, ouvi um hóspede a di-
zer no corredor. “Ó Al Arsa 
Lá? E o projeto perdido do 
Louriçal? Achas que ainda 
se encontra nalguma gave-
ta dos serviços camarários 
ou já foi comido pelo Sars-
coV2?”. Sabes alguma coisa 
sobre esta história, Emir? 
Hum… Sim sei, respondi. Se 
é teu desejo, amanhã vamos 
lá e explico-te tudo.

No dia seguinte, como 
combinado, metemo-nos 
no meu Hiperlooop elétri-
co conduzido pelo Mavir e 
estacionámos junto ao adro 
da Igreja Matriz. E enquan-
to o Mavir se foi deslumbrar 
com uma antiga carreta fu-
nerária que o sacerdote que 

foi Pároco do Louriçal en-
tre 2005 e 2015 descobriu 
no fundo de um monte de 
entulho, quando mandou 
fazer de raiz o jardim pa-
roquial, tendo-o mandado 
restaurar e colocar na ca-
sa mortuária da Paróquia, 
eu pedi ao Conde para nos 
aproximarmos dos pláta-
nos que se encontram jun-
to ao portão que dá entrada 
para a Quinta da Marque-
sa. Ali chegados, disse-lhe: 
Ó Conde, olha para a Quin-
ta. Ele olhou e eu continuei: 
Vê! Acolá à direita a rotun-
da do biscoito; no meio da 
quinta uma vala. Ali à frente 
casas em ruinas. Circulando 
por detrás da Igreja Matriz 
oliveiras, e a chegar à estra-
da do lado esquerdo, o Pa-
vilhão Gimnodesportivo. O 
projeto perdido de que ou-
viste falar tem a ver com 

uma estrada que faria a li-
gação da rotunda existen-
te a uma outra a fazer nos 
Casais Loureiros mais ou 
menos à frente de onde se 
encontra agora o Pavilhão, 
desviando o trânsito que 
iria para Soure do meio da 
Vila. Disse-o o antigo Presi-
dente da Câmara de Pom-
bal, Narciso Mota publi-
camente há mais de doze 
anos afirmando, nessa al-
tura, que as terras já esta-
vam expropriadas e que tal 
projeto avançaria em bre-
ve, permitindo também fa-
zer com que a Rua do Con-
vento deixasse de ser sem 
saída, pois o portão ali da 
Quinta faria ligação da rua 
à nova estrada. E até anda-
ram aí topógrafos a fazer 
medições, pois era também 
objetivo criar estaciona-
mentos ao longo de toda a 

parte esquerda dessa estra-
da. Mas, parece que logo na 
altura os comerciantes se 
queixaram dizendo que tal 
projeto retiraria muitas pes-
soas de junto dos seus negó-
cios e, assim, o comércio lo-
cal ressentir-se-ia demasia-
do. Oh!, disse o Conde admi-
rado. Mas então esta gente 
não quer desenvolvimento 
e progresso? Não é ela que 
fala em turismo? Não é ela 
que até tem Escolas a arren-
dar para alojamento local? 
Não é ela que sufragou até 
nas últimas eleições autár-
quicas uma proposta eleito-
ral de trazer o PomBus até 
ao Louriçal? Quer, respon-
di eu. Mas só se mantiverem 
as pessoas cativas dos seus 
negócios seculares ultra-
passados. Ah!, disse o Con-
de: Agora entendo porque 
é que o Pingo Doce está se-

diado na Marinha da Guia 
e não no Louriçal como os 
empreendedores preten-
diam. É pena, continuou. 
Até porque já me disseram 
que muitos louriçalenses 
não se importam de deslo-
car à Marinha da Guia para 
fazer as suas compras, não 
as fazendo aqui no comér-
cio local. E podiam-nas fa-
zer aqui. Era mais económi-
co! Era desenvolvimento! 
Era progresso! Diz bem, ó 
Conde: Era!!! … Mas não é!!!, 
respondi eu. Emir, rematou 
o Conde, esta também é do 
diabo!!!

Cumprimentos cordiais 
do Emir de Aljazede, Virgí-

lio Miranda Neves, Abade 
do Conventinho de Aljaze-
de, Visconde de Mayor Ka, 

Futuro Capelão do Conven-
to de Seiça, e do Conde de 

KYai Hiós.   

ARREDORES DE 
POMBAL, 
1ª vez, morena, 
meiga, sedutora, 
bumbum guloso, 
oral profundo e mo-
lhadinho 69,massa-
gem e acessórios. Lugar calmo 
e discreto. Das 9h00 às 20h30.
Cont.: 910 333 711

CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 12/11/2021, exarada a folhas 56, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 46, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, 
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como 
outorgantes: Manuel Gomes das Neves, NIF 140.893.288, e mulher Maria 
Graciete Vieira Marques das Neves, NIF 138.793.468, casados sob o regi-
me da comunhão geral, naturais da freguesia e concelho de Pombal, com 
residência habitual na Rua General Humberto Delgado, nº 3, 3º direito, Fo-
gueteiro, Amora, Seixal, declararam com exclusão de outrem, são donos e 
legítimos possuidores dos seguintes prédios: Um: Prédio rústico, terra de 
semeadura com oliveiras, fruteiras e tanchas, com a área de 820 m2, sito em 
Regadias, onde chamam Serrada Grande, freguesia e concelho de Pombal, a 
confrontar do norte com José das Neves, do sul com Manuel Gonçalves Bi-
cho, do nascente com Manuel Gomes das Neves e do poente com Manuel 
Mendes, inscrito na matriz sob o artigo 23237; e Dois: Prédio rústico, terra de 
cultura com oliveira, com a área de 60 m2, sito em Regadias, onde chamam 
Serrada Grande, dita freguesia de Pombal, a confrontar do norte com José 
das Neves, do sul com Manuel Gonçalves Bicho, do nascente com ribeiro e do 
poente com Manuel das Neves, inscrito na matriz sob o artigo 23238; Que os 
aludidos prédios não se encontram descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Pombal; Que os referidos prédios vieram à posse do justificante 
marido, ainda solteiro, por partilha meramente verbal feita por volta do ano 
1965, por óbito de seus pais Manuel das Neves e Maria Gomes, residentes que 
foram no lugar de Valdeira, Pombal; Que após a referida partilha, de facto, 
passaram a possuir os aludidos prédios, primeiro apenas o justificante e de-
pois de casado, o seu casal, em nome próprio, limpando-os, cultivando-os, 
plantando árvores e colhendo os frutos, posse que sempre foi exercida por 
eles de forma a considerarem tais prédios como seus, 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 esta posse assim exercida ao longo de mais 
de 55 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 extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 12 de Novembro de 2021

A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02

Pombal Jornal n.º 219 de 25 Novembro de 2021

CARTÓRIO NOTARIAL POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 22/11/2021, exarada a folhas 105, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 46, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 
11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceu como outor-
gante: Maria helena Gameiro Lopes, NIF 184.015.782, divorciada, natural 
da freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, com residência 
habitual na Praça Salgueiro Maia, nº 7, 1º direito, lugar de Fogueteiro, Amora, 
Seixal, declarou com exclusão de outrem, é dona e legítima possuidora de 
10/135 avos do prédio rústico, terra de cultura com oliveiras, vinha, árvores 
de fruto e um poço, sito em Valongo, freguesia – União das freguesias de San-
tiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, ins-
crito na matriz, por alteração superveniente à descrição, sob o artigo 10.925, 
que proveio do artigo 2755 da freguesia de São Simão de Litém (extinta), des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o número 1741/São 
Simão de Litém, sem inscrição de aquisição da referida parte;  
Que os referidos 10/135 avos vieram à posse dela justificante, já divorciada, 
por doação meramente verbal, efectuada no mês de Abril do ano de 2001, 
por Joaquim Lopes Gaspar e mulher Deolinda de Jesus Gameiro, pais da 
justificante, residentes que foram em Valongo, São Simão de Litém, Pombal, 
sendo a única parte que estes detinham no aludido prédio;  Que, após a re-
ferida doação, de facto, passou a compossuir o aludido prédio, limpando-o, 
cultivando-o e plantando árvores, composse que sempre foi exercida por ela 
de forma a considerar como seu o direito à referida parte, sem interrupção, 
intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do 
lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercer um direito 
próprio sobre coisa própria; Que esta posse assim exercida ao longo de mais 
de 20 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de 
melhor título, ela justificante adquiriu os mencionados 10/135 avos, para seu 
património, por usucapião, que invoca, por não lhe ser possível provar pelos 
meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 22 de Novembro de 2021

A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02

Pombal Jornal n.º 219 de 25 Novembro de 2021
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AGRADECIMENTO
Albino Marques 
Gaspar

N: 27/12/1946
F: 13/11/2021
Outeirada - Carnide

Sua Esposa Senhora Adelina de Jesus Gaspar, Suas Filhas 
Senhoras Cristina Maria Marques Gaspar dos Santos, 
Sandrina Marques Gaspar e Olivia Marques Gaspar, Seu 
Filho Senhor Leonel Marques Gaspar, Sua Nora, Seus 
Genros, Seus Netos e restantes familiares cumprem o 
doloroso dever de comunicar desta forma os seus fa-
lecimentos.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO
Manuel Lopes 
Brito
N: 15/05/1946 “75 anos” 
F: 19/11/2021
Moncalva – Pelariga

Sua Esposa Senhora Silvina Campos Cardoso Brito, Seus 
Filhos Senhores Luís Manuel Cardoso Brito e João Carlos 
Cardoso Brito, Sua Filha Senhora Carla Filomena Cardo-
so Brito, Sua Nora, Seu Genro, Seus Netos e restantes fa-
miliares cumprem o doloroso dever de comunicar desta 
forma os seus falecimentos.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Estimado cliente, proprietário e comprador.
Com longa experiência, honestidade, confiança e profissionalismo, encontra aqui o seu consultor
imobiliário na Re/max Marquês, em Pombal.
Para comprar, vender ou arrendar, por favor fale comigo!

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO
Florinda 
Gonçalves

N: 16/05/1945 “76 anos”
F: 10/11/2021
Trás-os-Matos - Vila Cã

Seu Marido Senhor Diamantino Guardado Luiz, Seu 
Filho Senhor Fernando Guardado e Sua Filha Senhora 
Isabel Guardado Luiz, Sua Nora, Seu Genro, Seus Netos 
e restantes familiares cumprem o doloroso dever de co-
municar desta forma os seus falecimentos.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO
Encarnação Rodrigues 
das Neves

N: 16/09/1937 “84 anos”
F: 16/11/2021
Caseirinhos - Pombal

Seu Marido Senhor Manuel Gonçalves (Barqueiro), Suas 
Filhas Senhoras Ilda Maria Rodrigues Gonçalves Costa 
e Zilda Maria Rodrigues Gonçalves, Seus Genros, Seus 
Netos, Seus Bisnetos e Restantes familiares cumprem o 
doloroso dever de comunicar desta forma os seus fale-
cimentos.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO
Estrela Marques
da Silva
80 anos 
F: 18/11/2021
Carrascos - Almagreira

O seu marido, filhos, netos, bisnetos e demis família  
agradecem a todas as pessoas que se dignaram estar 
presentes, ou que de outra forma lhe prestaram home-
nagem. A todos um bem haja.

Tratou A Agência Funerária Russo

AGRADECIMENTO
Maria Antunes 
Mota

N: 12/10/1936 “85 anos”
F: 07/11/2021
Meirinhas

Seus familiares cumprem o doloroso dever de comuni-
car desta forma os seus falecimentos.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

AGRADECIMENTO

António 
da Silva Neves

70 anos
F: 13/11/2021
Casal da Rola – Louriçal

A sua esposa, Maria Alice Jordão Fernandes, os seus 
filhos, António José da Silva Neves e Jorge Manuel da 
Silva Neves e restante família vem por este meio na 
impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas 
as pessoas que os apoiaram neste momento de dor e 
que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente 
querido. A todos um bem haja.

Tratou A Agência Funerária Rolo & Ferreira

AGRADECIMENTO
Maria Otília Rodrigues 
Gonçalves

N: 06/06/1954 “67 anos” 
F: 17/11/2021
Vila Cã - Pombal

Seu Marido Senhor Dinis Rodrigues Gonçalves, Seu Fi-
lho Senhor Paulo Miguel Rodrigues Gonçalves, Sua Fi-
lha Senhora Margarida Alexandra Rodrigues Gonçalves, 
Sua Nora, Suas Netas e Restantes familiares cumprem o 
doloroso dever de comunicar desta forma os seus fale-
cimentos.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Tratou A Agência Funerária A. Pombalense, Lda

MUNICÍPIO DE POMBAL
         

PUBLICITAÇãO DOS RESULTADOS 
DAS ANÁLISES RELATIVAS À QUALIDADE 

DA ÁGUA DESTINADA 
AO CONSUMO hUMANO

3º TRIMESTRE DE 2021
De acordo com o art. 17º do Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 
de dezembro, o Município de Pombal, entidade gestora de 
sistemas públicos de abastecimento de água em alta e em 
baixa, publicita trimestralmente no seu sítio na Internet 
(www.cm-pombal.pt) os resultados analíticos obtidos na 
implementação dos Programas de Controlo da Qualidade 
da Água, onde poderá consultar o controlo analítico da 
água distribuída, do 3º Trimestre de 2021, que se encontra 
disponível.
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FLORISTA - 236 931 285

Funerária, Flores e Artesananto, Lda.
Funerais em todo o País e estrangeiro

Trata de Toda a documentação 
de pessoas falecidas

Coroas e palmas de flores naturais e artificais
Agora também com fábrica de campas 

e acessórios

Email: geral@funeflor.pt | www.funeflor.pt
917 014 631 (Rui) - 968 562 180 (Bela)

Albergaria dos Doze - Tel. 236 931 245
Freixianda - Tel. 249 551 304 | Comeias - Tel. 910 735 680

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

Funerária Mário Alves
Pombal

Serviço funerário
Contactos:
236 212 666 | 919 356 700

Av.ª Heróis do Ultramar n.º 12
Pombal

 

AGRADECIMENTO

Zélia Pereira da Costa 
Gonçalves

N: 02/02/1966 
F: 17/11/2021
 Avelar – Santiago de Litém

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

AGRADECIMENTO
Emídio José
Vieira “Caborrabo”
N: 06/08/1959 “62 anos”
F: 15/11/2021
Pelariga

A sua esposa Maria Manuela Cardoso Vieira, os filhos,  
Sérgio Miguel Cardoso Vieira, Amândio José Cardoso 
Vieira e Leonel Cardoso Vieira e restante família vem 
por este meio na impossibilidade de agradecer pes-
soalmente a todas as pessoas que os apoiaram neste 
momento de dor e que assistiram e acompanharam ao 
funeral do seu ente querido. 

Tratou A Agência FuneráriaLourenço & Vicente Lda

AGRADECIMENTO

Ana Isabel 
Morais Simões

60 anos
F: 29/10/2021
Montais - Redinha

A sua família vem por este meio na impossibilidade de 
agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os 
apoiaram neste momento de dor e que assistiram e 
acompanharam ao funeral da sua ente querida. 

AGRADECIMENTO
Maria Celeste
Carvalho

86 anos
F: 21/11/2021
Anços - Redinha

Os seus filhos Carlos Manuel Carvalho Cardoso, Manuel 
Carvalho Cardoso Lourenço e Maria de Lurdes Carva-
lho Cardoso e restante família vem por este meio na 
impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas 
as pessoas que os apoiaram neste momento de dor e 
que assistiram e acompanharam ao funeral da sua ente 
querida. 

Tratou A Agência Funerária Mota & Gaspar

Tratou A Agência FuneráriaLourenço & Vicente Lda

Tratou A Agência FuneráriaLourenço & Vicente Lda

AGRADECIMENTO
Arlindo Martins
Marques
77 anos
F: 19/11/2021
Redinha

Os seus filhos Ana Paula dos Santos Marques Silva e Pe-
dro Miguel dos Santos Marques e restante família vem 
por este meio na impossibilidade de agradecer pes-
soalmente a todas as pessoas que os apoiaram neste 
momento de dor e que assistiram e acompanharam ao 
funeral do seu ente querido. 

Tratou A Agência FuneráriaLourenço & Vicente Lda

AGRADECIMENTO
Rogério Teixeira
Rodrigues
73 anos
F: 09/11/2021
Barros Paz - Almagreira

Os seus filhos Paulo José Frade Rodrigues, Henrique 
Nuno Frade Rodrigues e Jorge Alexandre Frade Rodri-
gues e restante família vem por este meio na impossi-
bilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas 
que os apoiaram neste momento de dor e que assisti-
ram e acompanharam ao funeral do seu ente querido. 

Tratou A Agência FuneráriaLourenço & Vicente Lda

AGRADECIMENTO

Maria Lina 
da Silva Leal

66 anos
F: 12/11/2021
Foitos – Louriçal

O seu marido Abílio Gomes Pedro, os seus filhos, Fer-
nando António das Neves Coelho e de José Manuel Hé-
lder Manuel da Silva Pedro e Tânia Margarida da Silva 
Pedro e restante família vem por este meio na impossi-
bilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas 
que os apoiaram neste momento de dor e que assisti-
ram e acompanharam ao funeral da sua ente querida. 

Tratou A Agência Funerária Rolo & Ferreira
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PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Júlia Marques 
Rodrigues

N: 25/05/1938 
F: 14/11/2021
Venda da Cruz - Pelariga

Seus Filhos, Senhores: Manuel, António, Artur “Mar-
ques da Silva”, noras, netos e bisnetos agradecem a 
todas as pessoas que apoiaram a família neste momento 
de grande dor, assim como a todas as pessoas que assis-
tiram e acompanharam ao funeral da sua ente querida. 

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Maria
de Jesus

N: 11/06/1920 
F: 14/11/2021
Meires - Pelariga

Seus Filhos, Senhores: Maria, Luís, Ermelinda, Arlindo, 
Conceição, Helena, Fernando “Domingues Santos”, 
genros, noras, netos, bisnetos e trinetos agradecem a 
todas as pessoas que apoiaram a família neste momento 
de grande dor, assim como a todas as pessoas que assis-
tiram e acompanharam ao funeral da sua ente querida. 

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Carlos Marques 
Neto

N: 10/02/1958 
F: 19/11/2021
Governos - Pombal

Sua esposa, Sr.ª D.ª Ana Maria Rodrigues Balças Neto, 
e restante família agradecem a todas as pessoas que 
apoiaram a família neste momento de grande dor, assim 
como a todas as pessoas que assistiram e acompanha-
ram ao funeral do seu ente querido. 

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PUB

Funerais, cremaçoes e transladações em todo o pais e estrangeiro
Serviço de florista
Flores naturais e artificiais para todas as ocasiões

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Maria da Conceição 
Rodrigues

N: 01/05/1924 
F: 21/11/2021
Pelariga

Seus Filhos, Senhores: Aires, Maria de Jesus, Lurdes, 
Lúcia, Isilda, Estrela, Madalena “Rodrigues Morei-
ra”, nora, genros, netos e bisnetos agradecem a todas 
as pessoas que apoiaram a família neste momento de 
grande dor, assim como a todas as pessoas que assis-
tiram e acompanharam ao funeral da sua ente querida. 

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

FALECIMENTO
Pedro Joaquim
Pedrosa Couto
54 anos
F: 12/11/2021
Ilha

AGRADECIMENTO

Emília das Neves 
Bernardo

88 anos
F: 18/11/2021
Outeiro - Louriçal

Os seus filhos, Fernando António das Neves Coelho e de 
José Manuel das Neves Coelho e restante família vem 
por este meio na impossibilidade de agradecer pes-
soalmente a todas as pessoas que os apoiaram neste 
momento de dor e que assistiram e acompanharam ao 
funeral da sua ente querida. A todos um bem haja.

Tratou A Agência Funerária Rolo & Ferreira

FALECIMENTO
Carlos Pinto
Amaro
62 anos
F: 12/11/2021
Grou - Guia

AGRADECIMENTO

Maria Emília 
Oliveira

84 anos
F: 16/11/2021
Biqueiras – Mata Mourisca

Os seus filhos, Lucílio Oliveira Gonçalves e de Maria Fer-
nanda de Oliveira Gonçalves Margarido e restante famí-
lia vem por este meio na impossibilidade de agradecer 
pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram nes-
te momento de dor e que assistiram e acompanharam 
ao funeral da sua ente querida. A todos um bem haja.

Tratou A Agência Funerária Rolo & Ferreira

FALECIMENTO
Ernesto Fernandes
Quitério
78 anos
F: 06/11/2021
Mata Mourisca

Agora, também em Pombal, 
na Avenida Heróis do Ultramar
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Valor da assinatura anual: 
Portugal = 20€; Europa = 
55€; Outros países = 85€ 
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Atrasos devem-se à falta de recursos humanos e “giros impossíveis de fazer”

Carteiros alertam que entrega do correio 
vai demorar a regularizar

Os carteiros avisam que 
a entrega atempada do 
correio não deverá aconte-
cer tão depressa, devido à 
falta de recursos humanos. 
Esta é, aliás, a principal rei-
vindicação da greve de 15 
dias que terminou a 12 de 
Novembro. Sem resposta 
da administração dos CTT, 
estes trabalhadores estão 
novamente em luta, com 
mais uma greve parcial 
que se estende até 10 de 
Dezembro. A manifestação 
termina quando a empresa 
garantir as exigências dos 
carteiros.

A correspondência nos 
concelhos de Pombal, An-
sião e Alvaiázere vai con-
tinuar a chegar atrasada e 
a acumular-se no centro de 
distribuição postal. A “cul-
pa” é da administração dos 
CTT que, mesmo depois de 
15 dias de greve dos cartei-
ros, continua sem atender 
às exigências daqueles tra-
balhadores, que reivindi-
cam a contratação de mais 
profissionais com forma-
ção e vínculo à empresa, 
que garantam a prestação 
de um serviço com quali-
dade.

Posto isto, os carteiros 
iniciaram mais uma greve 
parcial de duas horas diá-
rias, que se estende até 10 
de Dezembro. “A única for-
ma de pararmos com esta 
greve é a empresa respon-
der às nossas reivindica-
ções”, evidencia Jorge Ne-

ves, pedindo “desculpa aos 
pombalenses pelos atrasos 
que vão continuar”.

Mas este é um mal me-
nor por um bem maior, as-
segura o representante da 
Comissão de Trabalhado-
res dos CTT de Pombal, re-
cordando que “só estamos 
a pedir mais pessoas para 
trabalhar de forma a me-
lhorar o serviço prestado 
nos concelhos de Pombal, 
Ansião e Alvaiázere”.

Afinal, “o correio está 
muito atrasado em Pom-
bal, mas em Ansião e Al-
vaiázere está um caos to-
tal”, denuncia, revelando 
que “é impossível fazer os 
giros”. “Os giros ficaram de 
tal maneira extensos, que 
é incomportável fazê-los”, 
disse, elucidando que “nal-
guns casos é impossível 
entregar o correio prioritá-
rio, quanto mais a restante 
correspondência”. 

Esta situação está a dei-
xar os trabalhadores “esgo-
tados e extenuados”, con-
tinuou, defendendo que 
“compete à administração 
da empresa resolver este 
problema de falta de recur-
sos humanos”. 

Todavia, “o gestor de zo-
na não está a fazer nada 
ou, se faz, não informa os 
carteiros e não vimos ne-
nhuma evolução”. Por is-
so, só vêem uma solução: 
manter a greve até verem 
atendidas as suas reivindi-
cações. 

ARMAÇÃO GRÁTIS 
ÓCULOS PROGRESSIVOS

50%
-

ÓCULOS 
MONOFOCAIS

ARMAÇÃO

Promoção válida de 16/09/2021 a 31/01/2022 na compra de óculos 
graduados completos com armações de 39€ a 159€ e lentes a partir de Bronze 
(exclui lentes base com antirrisco), o desconto incide sobre a armação, não acumulável com protocolos gerais e convencionados nem com outras promoções em vigor na loja.
O 2.º par de óculos graduados de oferta depende das lentes adquiridas e tem o valor mínimo de 39€ (composto por armação de 14€ + lentes monofocais antirrisco). 
Informe-se sobre todas as condições junto dos nossos colaboradores e em www.multiopticas.pt
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A autarquia vai investir 
mais de 172 mil euros para 
asfaltar estradas e caminhos 
na freguesia de Pombal. A 
adjudicação da empreita-
da e a minuta do contrato 
foram aprovadas na última 
reunião de executivo, reali-
zada a 19 de Novembro.

A obra, que se destina a 
requalificar a rua do Norte, 

no lugar de Aduguete, tem 
um preço base de perto de 
172 mil euros (acrescido de 
IVA) e um prazo de execu-
ção de 120 dias, cujos en-
cargos serão repartidos pe-
los anos 2021 e 2022.

De salientar que a obra 
foi adjudicada à empresa 
Socitop, com sede no con-
celho de Mortágua.

Obra tem prazo de 120 dias

Autarquia vai 
requalificar Aduguete


