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Autarquia 
remove 
veículos 
abandonados 
no espaço 
público

A Câmara Munici-
pal de Pombal vai 
remover sete veí-
culos abandonados 
no espaço público e 
encaminhá-los para 
reciclagem. A pro-
posta foi aprovada 
na última reunião de 
executivo, realizada a 
8 de Setembro.
Tendo em conta que 
os titulares não pro-
cederam à remoção 
dos seus automóveis 
no prazo concedido, 
a Câmara declarou 
“todos estes veículos 
abandonados e adqui-
ridos por ocupação”, 
pelo que decidiu 
encaminhá-los “de 
imediato para a Valor-
car”, que vai proceder 
à sua reciclagem. 
A proposta aprovada 
pelo executivo des-
taca ainda que “nada 
recai sobre os veículos 
e as matrículas encon-
tram-se canceladas no 
Instituto de Mobi-
lidade e Transporte 
[IMT]”.

Sporting Clube de Pombal dinamiza tertúlias e exposição 

Jantar encerra 
comemorações 
do centenário

A cerca de um mês de ce-
lebrar cem anos de vida, o 
Sporting de Pombal conti-
nua a assinalar a efeméride 
com um conjunto de activi-
dades. O ponto alto será o 
Jantar do Centenário, a rea-
lizar no dia 21 de Outubro, 
na Quinta da Concha, cujos 
bilhetes já se encontram à 
venda.

O jantar de aniversário 
do Sporting de Pombal se-
rá o culminar de um ano de 
actividades que visaram as-
sinalar o centenário do clu-
be. Espera-se um momento 
de confraternização entre 
várias gerações de atletas e 
simpatizantes, com bastan-
te animação e homenagens 
a figuras e patrocinadores. 
Os bilhetes estão à venda 
na sede do clube, no bar de 
Flandes ou através dos di-
rectores. Têm um custo de 
20 euros para adultos e 12 
para crianças. Mas até se 
chegar a essa data festiva, 
são variadas as actividades 
que se realizaram, estão a 

decorrer e ainda se vão rea-
lizar. Desde logo recorda-
mos que, recentemente, o 
clube organizou um torneio 
de futebol que prestou ho-
menagem a Herculano Lei-
tão, uma das figuras emble-
máticas do clube onde foi 
jogador e treinador. Uma 
homenagem sentida a que 
se associaram o Benfica de 

Castelo Branco e a Secção 
de Futebol da Associação 
Académica de Coimbra.

Mas para conhecer me-
lhor a história do Sporting 
de Pombal, o melhor mes-
mo é visitar a exposição 
que se encontra patente 
nos Claustros dos Paços do 
Concelho. Ali pode desven-
dar algumas curiosidades 

 ●Carla Leitão, filha de Alexandre Herculano, recebeu a homenagem 
das mãos do presidente da comissão organizadora do centenário

desta associação desporti-
va e de figuras importantes 
que por lá passaram, além 
de observar objectos ou 
fotografias que têm muito 
por revelar. A exposição vai 
estar patente até ao final de 
Outubro. Será também pa-
ra esse mês que estão agen-
dadas tertúlias sobre temas 
variados. Este será o espa-
ço para juntar a comunida-
de em torno do clube, ou-
vir a “voz da experiência” 
que muitas coisas terá pa-
ra contar, mas também es-
cutar ideias que possam 
germinar e ajudar a pro-
jectar o Sporting de Pom-
bal para outros patamares 
e com uma maior envol-
vência da comunidade on-
de está inserido. A primei-
ra, no dia 4, vai debruçar-se 
sobre o atletismo no Spor-
ting de Pombal, reunindo 
vários ex-atletas e dirigen-
tes. Em breve serão revela-
dos mais pormenores, pelo 
que o conselho é para que 
se mantenha atento.

A Comissão de Festas de S. 
Simão de Litém quer envol-
ver a comunidade na recupe-
ração de uma tradição quase 
perdida: a descamisada à mo-
da antiga. Para isso, esta sex-
ta-feira à noite, dia 16, há um 
programa com entrada livre 

para o qual a população é 
convidada a participar.

Às 20h00 há missa, seguin-
do-se, cerca de 45 minutos 
depois, o início da desfolha-
da, no adro da igreja. A ani-
mação será feita por um gru-
po de concertinas, a partir 

das 21h15.
Para além da música, os 

participantes podem usufruir 
de bolinhos caseiros, bebidas 
típicas da época das descami-
sadas e levam ainda para ca-
sa uma recordação alusiva às 
desfolhadas antigas.

Esta sexta-feira à noite

Descamisada 
à moda antiga em 
São Simão de Litém

EDITORIAL

Manuela Frias
directora

Silly Season 
e energias 

voltadas para 
o que importa
Nestes últimos dois meses, vivemos en-

torpecidos naquilo a que chamam de silly 
season. Com uma classe política a banhos, 
em completo detox das lides habituais, 
mais conectados com as festas e romarias, 
espera-se agora que, já ‘desintoxicados’, 
possam regressar com as energias voltadas 
para o que (muito) importa.

Deste Verão que vai ficando para trás, fica 
o registo dessa ânsia do regresso à normali-
dade, patente nas multidões que encheram 
os recintos festivos. Dois anos de vivência 
pandémica fizeram-nos perceber a im-
portância da interacção social nas nossas 
vidas, a bem de uma sanidade mental que 
a pandemia tentou roubar-nos. Com o ca-
lendário a deixar pouco espaço, a partir de 
finais de Agosto, para as festas populares, 
vamos paulatinamente abrindo as portas às 
tasquinhas que, por estes dias, marcam as 
dinâmicas de algumas freguesias, como foi 
o caso de Alitém e da Ilha. E aproveitando 
esta ‘viagem’ a Oeste, é caso para dizer que 
há autarcas e autarcas. Os que abraçam a 
causa pública sem se deixarem corromper 
pela ânsia de poder e de protagonismo e 
aqueles que, entorpecidos num certo me-
diatismo bacoco, procuram bodes expiató-
rios para tentar aniquilar qualquer resquí-
cio de pseudo-tentativa de lhes retirar esse 
ímpeto de vedetismo.

Vem isto a propósito de um autarca que, 
a pretexto de um argumento falacioso, que 
nunca apresentou com clareza, prefere pre-
judicar os seus fregueses, negligenciando 
aquilo a que têm direito: serem esclareci-
dos e informados sobre o que se passa no 
território, quando instigado a pronunciar-
se sobre alguma matéria. 

Uma postura que, nesta perspectiva, 
deverá ser proporcional ao espírito de 
democracia que assume no desempenho 
de funções. Há quem lide mal com a crítica, 
há quem tente aniquilar os emissores dessa 
“maledicência” e depois há aqueles que, 
vestindo a pele de cordeiros, encontram na 
bipolaridade a arma certa para jogar em 
dois tabuleiros, em função dos interesses 
do momento. São estes, os menos assu-
midos – ou os mais camuflados – que nos 
deixam de sobreaviso.

PUB
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Novo ano lectivo terá mais 300 estudantes que em 2021/2022

Pombal começa a 
“inverter ligeiramente 
o ciclo de perda de alunos”

O concelho de Pombal 
inicia o novo ano lectivo 
com “mais alunos no pré-es-
colar, no ensino básico e no 
ensino secundário”, desta-
cou o presidente da Câma-
ra Municipal, consideran-
do “particularmente desa-
fi ante” o facto de começar 
a “inverter-se ligeiramente 
o ciclo de perda de alunos” 
no ano em que se operou a 
transferência de competên-
cias em matéria de educa-
ção para as autarquias.

“Estamos a falar de mais 
de 300 alunos”, frisou Pe-
dro Pimpão, sublinhando 
que no total estão inscri-
tas nas escolas do concelho 
6.836 crianças e jovens, dis-
tribuídas por 47 estabeleci-
mentos de ensino, onde se 
incluem “três agrupamen-
tos de escolas exemplares”, 
“uma escola profi ssional de 
referência a nível nacional” 
e três estabelecimentos de 
ensino particular e coope-
rativo “com projectos edu-
cativos/ pedagógicos de 

grande qualidade”.
O autarca realçou “o tra-

balho importante e agre-
gador que é feito por estas 
escolas” com contratos de 
associação e apelou à “sen-
sibilidade” do secretário de 
Estado da Educação, Antó-
nio Leite, para olhar para 
“esta realidade tão relevan-
te” que pode “condicionar o 
desenvolvimento e o futuro 

de territórios como Alber-
garia dos Doze, Louriçal ou 
Meirinhas”.

Pedro Pimpão falava, a 
12 de Setembro, na sessão 
de abertura das Jornadas 
de Educação “Crescer com 
Sentido|s|”, uma iniciativa 
que convidou 30 oradores a 
refl ectir sobre os “múltiplos 
desafi os” da actualidade e 
a “pensar o presente, para 

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

**Se depois de efetuar uma compra na loja Bricomarché, encontrar num raio de 15 km o mesmo produto com 
preço inferior, devolvemos 2 vezes a diferença. Terá 5 dias após a compra para fazer prova na loja onde adquiriu. 
Consulte o regulamento na loja.

www.bricomarche.pt
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melhor agir no futuro”.
E no futuro “temos que 

continuar a trabalhar para 
melhorar as nossas esco-
las para que sejam cada vez 
mais inclusivas e seguras”. 
Para isso, é preciso manter 
a aposta no “investimento 
em obras físicas e na me-
lhoria do nosso parque es-
colar”, que já é “um dos me-
lhores parques escolares da 

Aulas 
arrancam 
esta sexta 
no AEP

No Agrupamento de 
Escolas de Pombal 
(AEP), as actividades 
lectivas arrancam em 
todas as escolas e 
jardins-de-infância no 
dia 16 de Setembro. 
Contudo, os horários 
estão disponíveis 
desde terça-feira e 
esta quinta, dia 15, é 
feita a recepção aos 
alunos e encarrega-
dos de educação dos 
diferentes níveis de 
ensino. Os horários 
do pré-escolar e 1º 
ciclo são defi nidos por 
cada estabelecimento, 
enquanto a recepção 
ao 2º ciclo é feita a 
partir das 14h30. No 
caso do 3º ciclo, inicia-
se às 09h00, fi cando 
para a parte da tarde 
o ensino secundário e 
profi ssional: 10º ano 
e 1º ano dos cursos 
profi ssionais às 14h30 
e restantes anos às 
16h30. No dia se-
guinte, dá-se início às 
actividades lectivas.

região centro”.
Nesse sentido, este ano 

lectivo será inaugurado o 
novo Centro Escolar da Pe-
lariga, que custou cerca de 
1,5 milhão de euros, estando 
também previsto “iniciar a 
obra do novo Centro Escolar 
Conde Castelo Melhor, num 
valor que ultrapassa os três 
milhões euros”.

A estes investimentos so-
mam-se ainda os projectos 
de requalifi cação das esco-
las Gualdim Pais (3,1 milhões 
de euros) e Marquês de Pom-
bal (3,5 milhões de euros), 
assim como obras parciais 
na Escola Básica e Secundá-
ria da Guia, os quais deverão 
ser fi nanciados a 100%.

Estes projectos fazem 
parte de “um plano de in-
vestimentos que supera 
os 16 milhões euros [só na 
área da educação] para a 
próxima década”, com vis-
ta a promover “a inovação 
e o conhecimento em Pom-
bal”, concluiu o presidente 
da autarquia. 

 ●O presidente da Câmara anunciou projectos de 16 milhões na área da Educação
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Maioria dos estudantes são oriundos do Brasil e Ucrânia 

Número de alunos 
estrangeiros aumenta 
nas escolas de Pombal

O ano lectivo 2022-2023 
arranca com um aumen-
to do número de alunos 
inscritos nas escolas do 
concelho de Pombal, que 
é também acompanhado 
pelo aumento do número 
estudantes estrangeiros, 
os quais são provenien-
tes sobretudo do Brasil e 
Ucrânia.

“Existe um ligeiro acrés-
cimo de alunos no primei-
ro ciclo do ensino básico 
relativamente ao ano an-
terior”, disse o director do 
Agrupamento de Escolas 
de Pombal (AEP), salien-
tando que “nos restantes 
ciclos mantém-se o núme-
ro de alunos”.

O ano lectivo inicia no 
maior agrupamento de 
escolas do concelho com 
3.064 educandos dividi-
dos por 150 turmas, infor-
mou Fernando Mota, dan-
do conta que o aumento 
de população estrangei-

O presidente da Assem-
bleia Municipal de Pom-
bal, Paulo Mota Pinto, pe-
diu a suspensão do man-
dato de deputado do PSD 
na Assembleia da Repúbli-
ca por cinco meses, con-
firmou fonte da bancada à 
agência Lusa.

A notícia, já aguardada, 
da saída de Mota Pinto do 
parlamento foi avançada 
pelo jornal Público.

Fonte da bancada so-
cial-democrata confirmou 
que o pedido já deu entra-
da e deverá ser anunciado 
no primeiro plenário após 
as férias parlamentares, 
esta quarta-feira (14 de Se-
tembro).

Paulo Mota Pinto foi lí-
der parlamentar do PSD 
entre Abril e Julho deste 
ano – saiu a pedido do novo 
presidente do partido, Luís 
Montenegro -, tendo sido 
substituído à frente da ban-
cada por Joaquim Miranda 
Sarmento.

Com o pedido de sus-
pensão de funções de Mo-
ta Pinto, que tinha enca-
beçado a lista do PSD por 
Leiria, voltará à Assem-
bleia da República João 
Carlos Barreiras Duarte, 
que já foi deputado e é ir-
mão de outro antigo parla-
mentar e ex-secretário-ge-
ral do PSD, Feliciano Bar-
reias Duarte.

Por um período de cinco meses

Paulo Mota Pinto 
suspende mandato 
de deputado 
na Assembleia 
da República 

 ●Mais de 3.000 alunos vão frequentar o Agrupamento de Es-
colas de Pombal

PUB

guês Língua Não Mater-
na, bem como de vários 
apoios e recursos educati-
vos disponíveis e acciona-
dos de acordo com as ne-
cessidades. 

A mesma realidade ve-
rifica-se no Agrupamento 
de Escolas Gualdim Pais 
(AEGP), que é frequenta-
do por 1.509 alunos des-
de o pré-escolar que ao 
3.º ciclo. Também aqui, o 
aumento de estudantes é 
acompanhado do aumen-
to de estrangeiros, que 
este ano são 111, os quais 
provêm do Brasil, Ucrâ-
nia e França, revelou a di-
rectora Sara Rocha. Para 
facilitar a aprendizagem 
destes alunos, o AEGP dis-
ponibiliza Português Lín-
gua Não Materna, clubes, 
desporto escolar e outras 
actividades de enrique-
cimento curricular, bem 
como tutorias e acompa-
nhamento de uma docen-
te com a função de Coor-
denadora + Inclusão.

Já no ensino cooperati-
vo, a realidade é um boca-
dinho diferente. “O núme-
ro de alunos é similar ao 
dos anos lectivos anterio-
res” no Externato Liceal 
de Albergaria dos Doze, 
ainda assim é notório “um 
ligeiro aumento de alunos 
de nacionalidade estran-
geira”, informou o pro-
fessor Nelson Silva, dan-
do conta de mais quatro 
estudantes estrangeiros 
(dois franceses e dois bra-
sileiros).

Em 2022/2023, o Exter-
nato conta com 144 alu-
nos divididos pelas mes-
mas seis turmas do ano 
lectivo anterior (duas do 
2.º ciclo e quatro do 3.º ci-
clo). Aqui, há apenas oito 
alunos de nacionalidade 
estrangeira, dos quais me-
tade são brasileiros (qua-
tro), a que se juntam mais 
dois franceses e dois ucra-
nianos.

Atendendo ao “número 
reduzido de alunos e de 
funcionários (pessoal do-
cente e não docente), o 
acolhimento e integração 
dos alunos que chegam, 
normalmente, ocorre de 
forma natural”, esclare-
ce Nelson Silva, frisando 
que “são disponibilizados 
professores e tempos de 
apoio” para todos os alu-
nos que necessitem.

De salientar que o Pom-
bal Jornal solicitou os 
mesmos dados ao Agrupa-
mento de Escolas da Guia, 
Colégio João de Barros e 
Instituto D. João V, mas até 
ao fecho de edição não re-
cebeu essa informação.

ra residente no território 
também se reflecte nas es-
colas, que têm mais 27% 
de crianças e jovens de 
nacionalidade estrangei-
ra.

No total estão matri-
culados nos estabeleci-
mentos pertencentes ao 
AEP 368 alunos de várias 
nacionalidades, sendo o 
“Brasil seguido da Ucrâ-
nia” os países de origem 
da maioria destes estu-
dantes, que são recepcio-
nados e acompanhados 
pelo Gabinete Aprender 
sem Fronteiras (GASP). 

“Trata-se de um serviço 
multidisciplinar que vi-
sa apoiar a integração so-
cial de todos os alunos em 
especial os alunos prove-
nientes de outras nacio-
nalidades, em articulação 
com o GAAF [Gabinete de 
Apoio ao Aluno e à Famí-
lia], com o SPO [Serviço 
de Psicologia e Orienta-
ção] e com a EMAEI [Equi-
pa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclu-
siva]”, explicou o director 
do AEP. Além disso, estes 
alunos dispõem de acom-
panhamento em Portu-

A Câmara Municipal 
de Pombal vai renovar os 
campos sintéticos do con-
celho, propondo interven-
cionar um por ano, a co-
meçar pelos mais urgen-
tes. Para já, as prioridades 
são os relvados do Está-
dio de Vale da Éguas, em 
Albergaria dos Doze, e do 
Campo das Cabecinhas, na 
Guia.

O executivo municipal 
aprovou, na sua última 
reunião, realizada a 8 de 
Setembro, o Plano de Re-
novação de Relvados Ar-
tificiais do Concelho de 
Pombal que sugere a reno-
vação de um piso sintéti-
co por ano, já a partir de 
2022. A proposta foi apro-
vada por unanimidade.

Esta decisão vem no se-
guimento do “grande in-
vestimento” feito nas últi-
mas décadas para auxiliar 
as colectividades locais 
com a prática de futebol, 
dotando as suas instala-
ções com campos de relva 
artificial, que segundo es-
pecialistas têm uma dura-
ção média de 10/12 anos, 
refere a proposta aprova-
da pelo executivo.

Ora, “os sintéticos mais 
antigos foram colocados 
no concelho há já 16/17 
anos”, adianta o mesmo 
documento. Sendo assim, 
“as condições destas su-
perfícies começam a estar 
bastante afectadas, pas-
sando os atletas a estar su-
jeitos a maiores riscos de 
lesão”, pelo que se deve 
“proceder à sua substitui-
ção”.

Mas, para isso, “é preci-

so criar um plano a longo 
prazo, criando regras bem 
definidas para apoio a es-
sas intervenções, permi-
tindo assim uma maior or-
ganização e planificação 
por parte dos clubes”.

Para já a Câmara de 
Pombal está a dar um si-
nal de que “pretende con-
tinuar a apoiar a prática 
desportiva dos seus clu-
bes e colectividades, pro-
curando também poten-
ciar a qualidade das suas 
instalações”.

Prova disso é que “já se 
encontram sinalizados no 
município as necessida-
des de intervenção nos 
campos do Estádio de Vale 
da Éguas e Campo das Ca-
becinhas, que se afiguram 
manifestamente urgentes 
face às condições de segu-
rança para a prática des-
portiva”. Logo, serão esses 
os primeiros sintéticos a 
serem renovados.

“O nosso voto será favo-
rável”, anunciou a verea-
dora socialista, argumen-
tando que esta proposta 
é aceitável, uma vez que 
renovar um campo relva-
do por ano permite resol-
ver este problema “de for-
ma gradual”, “deixando al-
gum folgo à Câmara para 
não fazer todos ao mesmo 
tempo”.  Odete Alves des-
tacou ainda o facto de “os 
clubes terem de comuni-
car até ao fim do ano an-
terior essa necessidade e 
as obras serem feitas sem-
pre no final da época, co-
meçando pelos campos 
mais urgentes, que já es-
tão identificados”.

Relvados de Albergaria dos Doze e Guia 
são prioridades

Pombal vai renovar 
um sintético por ano 
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O edifício da Casa do Po-
vo de Abiul pode vir a alber-
gar uma creche. A Junta de 
Freguesia está em conver-
sações com o Centro So-
cial de Vila Cã para abrir ali 
aquele serviço, criando es-
ta valência naquele territó-
rio. O anúncio foi feito pela 
presidente da Junta, Sandra 
Barros, no final da última 
reunião de Câmara Muni-
cipal, que se realizou de 
forma descentralizada em 
Abiul, no passado dia 8 de 
Setembro.

“A Junta de Freguesia 
não pode criar uma cre-
che”, constatou Sandra Bar-
ros, revelando que está “em 
conversações com o Centro 
Social de Vila Cã”, ao qual 
“propus disponibilizar um 
espaço aqui [Abiul], onde 
podiam abrir esse serviço”.

O Centro Social de Vila Cã 
entende que “esta é uma si-
tuação que poderá acon-
tecer”, adiantou a autarca, 

dando conta que “pretende-
mos instalar esse serviço no 
edifício da Casa do Povo”.

Mas, para isso, a Junta de 
Abiul tem de aguardar que 
esse espaço passe para a sua 
tutela, o que deverá acon-

tecer “nas próximas sema-
nas”, uma vez que “já esta-
mos a tratar desse proces-
so”.

Sandra Barros falava em 
resposta ao vereador Luís 
Simões, que defendeu que 

“o território de Abiul tam-
bém merece uma creche”. 
Para o socialista, que é natu-
ral daquela freguesia, “é im-
portante a existência desta 
infra-estrutura na freguesia” 
para “fixar pessoas”.

Em parceria com o Centro Social de Vila Cã

Abiul quer instalar 
uma creche na Casa do Povo

Arderam 1.123 hectares em Abiul, o que equivale a menos de 10% do concelho

Pombal manifesta 
“indignação e injustiça” 
devido à falta de apoios 
para recuperar Abiul
Carina Gonçalves

O Governo anunciou 
medidas de apoio para re-
cuperar os territórios afec-
tados pelos incêndios, mas 
essas medidas não abran-
gem a freguesia de Abiul. 
Os 1.123 hectares ardidos 
correspondem a 20% da 
freguesia, mas menos de 
10% do concelho, o que 
torna Pombal inelegível. A 
Câmara Municipal consi-
dera uma “injustiça” e vai 
enviar um ofício às entida-
des competentes onde ma-
nifesta a sua “indignação”.

O Conselho de Ministros 
declarou o estado de cala-
midade para a Serra da Es-
trela e alargou essas condi-
ções para “concelhos com 
área ardida acumulada em 
2022 igual ou superior a 
4.500 hectares ou 10%” do 
território. Ora, Ansião e Al-
vaiázere, que foram afec-
tados pelo mesmo incên-
dio de Vale da Pia, vão be-
neficiar destas medidas, 
mas a freguesia de Abiul 
não tem direito.

“Preocupa-me” que 
“uma área significativa da 
freguesia de Abiul” tenha 
ardido, mas em termos 

de percentagem do conce-
lho “não foi suficiente pa-
ra sermos integrados nos 
mecanismos de apoio aos 
concelhos afectados com 
o estado de calamidade”, o 
que faz com que haja “um 
conjunto significativo de 

financiamentos comunitá-
rios que vão para outros 
concelhos e não vêm para 
Pombal”, criticou o presi-
dente da autarquia.

“Isto não pode aconte-
cer, temos de tomar uma 
posição”, sugeriu Pedro 

 ●Por ter ardido menos de 10% do concelho, colocou Pombal ine-
legível nos apoios do estado

Pimpão, reclamando “as 
mesmas garantias e privi-
légios financeiros para o 
estado de calamidade”.

“A nossa proposta é fa-
zer um ofício do órgão Câ-
mara Municipal que tenha 
a vossa anuência e os vos-
sos contributos para mani-
festarmos esta nossa indig-
nação e injustiça”, propôs 
Catarina Silva aos dos ve-
readores da oposição.

No ofício, que propõe 
“remeter às várias entida-
des responsáveis”, a titular 
da pasta da Protecção Ci-
vil sugere “explicar as vá-
rias aflições que por que 
passámos, inclusivamente 
a falta de combate efecti-
vo”, alegando que “se ti-
vesse havido um comba-
te mais musculado ao iní-
cio esta tragédia não teria 
ocorrido”. 

“Estamos disponíveis 
para subscrever esse ofí-
cio e pressionar as enti-
dades competentes a fa-
zer um tratamento igual”, 
afirmou o vereador Luís 
Simões, sublinhando que 
“este incêndio afectou em 
muito o território”, pelo 
que é preciso “acautelar o 
interesse das pessoas”. 

Localizada na freguesia de Abiul

Pombal quer constituir 
área integrada 
de gestão da paisagem

O Município de Pom-
bal vai submeter o territó-
rio ardido na freguesia de 
Abiul a Área Integrada de 
Gestão da Paisagem (AI-
GP). O anúncio foi feito pe-
lo presidente da autarquia 
na última reunião de exe-
cutivo, realizada a 8 de Se-
tembro. 

“Nos termos da lei, as 
áreas ardidas com mais de 
500 hectares podem cons-
tituir-se como AIGP”, sa-
lientou Pedro Pimpão, in-
formando que o distrito de 
Leiria vai propor três, uma 
delas em Abiul. As outras 
duas serão nos concelhos 
de Ansião e Leiria.

As propostas estão a ser 
articuladas com o Gabine-
te Técnico Florestal dos 
municípios e a Comunida-
de Intermunicipal da Re-
gião de Leiria (CIMRL). Nu-
ma fase inicial, cada AIGP 
tem de “identificar uma 
entidade gestora, cadas-
trar todas as áreas terri-
toriais integradas da pai-
sagem e falar com os pro-
prietários para explicar o 
que se pretende fazer”.

Depois têm um “prazo 
de dois anos para desen-
volver as Operações Inte-
gradas de Gestão da Pai-
sagem (OIGP)”, ou seja, “os 
planos de reflorestação, 
a definição dos mosaicos, 
os emparcelamentos, a va-
lorização económica das 
áreas ardidas, etc.”.

“No total, as AIGP a nível 
nacional vão ter uma ver-
ba de 200 milhões de eu-
ros do PRR [Plano de Recu-
peração e Resiliência] para 
financiar estes investimen-
tos”, afirmou o autarca, sa-
lientando que “ainda não 
sabemos com o que pode-
mos contar, o certo é que 
terá financiamento comu-
nitário associado à estra-
tégia intervenção de cada 
território”.

O objectivo destas AIGP 
é “recuperar o território”, 
tornando-o “mais resilien-
te aos incêndios”. Nesse 
sentido, pretende-se “rear-
borizar o território de uma 
forma mais organizada, 
com espécies autóctones”, 
adiantou a vereadora Cata-
rina Silva.

Primeira reunião foi em Abiul

Câmara avança 
com reuniões 
descentralizadas 
nas freguesias

O executivo da Câmara 
Municipal de Pombal reu-
niu, no passado de 8 de Se-
tembro, de forma descen-
tralizada em Abiul. Esta foi 
a “primeira de pelo menos 
13 reuniões descentraliza-
das” que o executivo pre-
tende levar a cabo duran-
te este mandato. Estas reu-
niões enquadram-se num 
“quadro mais amplo de ini-
ciativas” que tem como ob-
jectivo aprofundar a “rela-
ção de proximidade para 
com a população”, justifi-
cou o presidente da autar-
quia.

“Esta é a primeira de pe-
lo menos 13 reuniões des-
centralizadas, que poderão 
ser feitas não só em sedes 
de freguesia, mas também 
noutros pontos do conce-
lho que entendamos ser 
pertinentes”, destacou des-
de logo Pedro Pimpão, re-
cordando que este era “um 
compromisso que assumi-
mos logo no início do man-
dato”.

O facto de a primeira 
reunião se ter realizado 
em Abiul tem a ver com 
“o compromisso de ter 
uma administração próxi-
ma das pessoas e do terri-
tório”, mas acima de tudo 

por “solidariedade e apoio 
para com esta população”, 
na sequência dos “fortes 
incêndios que atingiram o 
nosso concelho, com forte 
incidência na freguesia de 
Abiul”, justificou.

“Quisemos realizar a pri-
meira reunião descentrali-
zada em Abiul para mostrar 
a nossa solidariedade para 
com a freguesia e a sua po-
pulação”, reiterou o autar-
ca, congratulando-se de ser 
“a primeira vez que um ór-
gão Câmara Municipal se 
reúne de forma descentra-
lizada no concelho, pelo 
que estamos todos aqui a 
fazer história”.

Mas a política municipal 
de descentralização não se 
resume às reuniões em es-
paços exteriores ao edifício 
dos Paços do Concelho. “Es-
ta iniciativa enquadra-se 
num quadro mais amplo de 
iniciativas, que vamos con-
tinuar a desenvolver”, com 
vista a aprofundar esta “re-
lação de proximidade para 
com a população”, revelou 
Pedro Pimpão, desvendan-
do que está a ser pondera-
da a “possibilidade de aten-
dimento nas freguesias, fa-
zer visitas de trabalho às 
freguesias, entre outras”. 

 ●O edifício da Casa do Povo de Abiul pode vir a albergar uma creche
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Garden Center com comércio de plantas de interior e exterior, artigos de decoração, materiais de jardinagem e produtos agrícolas. Uma 
vasta diversidade de plantas de coleção, nomeadamente, suculentas e plantas verdes de interior. no espaço exterior poderá encontrar 

uma grande diversidade de árvores ornamentais, árvores de fruto, postes de madeira tratada, parques infantis e pedras para decoração

Talhas centenárias, panelas de ferro e outros artigos raros furtados em Abiul

Antiguidades na mira 
dos assaltantes
Carina Gonçalves

Talhas centenárias, pa-
nelas de ferro e outras pe-
ças antigas foram rouba-
das de várias habitações 
de diversas aldeias da fre-
guesia de Abiul. O furto de 
antiguidades parece ser a 
nova moda. O alvo são ca-
sas desabitadas localiza-
das em zonas rurais escas-
samente povoadas. Os as-
saltantes são atraídos pela 
raridade deste tipo de arti-
gos, que têm procura e um 
grande valor monetário.

Tudo aconteceu no dia 
30 de Agosto, em plena 
luz do dia e à vista de to-
dos. “Uma carrinha bran-
ca de caixa aberta e um 
carro preto estacionaram 
em frente à casa e os indi-
víduos entraram no meu 
quintal”, contou Fernanda 
Guardado, adiantando que 
para entrarem na habita-
ção “arrombaram as por-
tas de madeira, mas não 
houve grande estrondo”. 
A naturalidade com que 
agiram não levantou qual-
quer suspeita ao vizinho 
que assistiu a tudo.

“Em casa não estava nin-
guém, por isso andaram à 
vontade, revistaram tudo e 
levaram o que quiseram”, 
adiantou a proprietária da 
habitação, que só deu con-
ta do assalto no dia seguin-
te quando foi à “casa da al-
deia”, outrora dos pais, lo-
calizada em Brinços, fre-
guesia de Abiul. 

Ali guardava alguns dos 
seus “tesouros”: “peças an-
tigas que pertenceram aos 
meus antepassados”. “Ta-
lhas centenárias de vários 
tamanhos, potes pequeni-
nos, um rádio antigo e a 
minha primeira máquina 
de escrever” são os objec-
tos que deu pela falta lo-
go à primeira vista. “Ainda 
tenho de ir lá fazer um le-
vantamento mais concre-
to, mas não tenho cora-
gem, porque me custa sa-
ber que andaram ali uns 

bandidos a mexer nas mi-
nhas coisas, em peças que 
me são tão queridas”, con-
fidenciou.

“Para mim era mais im-
portante o valor senti-
mental do património dos 
meus avós”, disse, cons-
ciente de que estas peças 
têm um grande valor mo-
netário. “Só a talha maior, 
que tem 1,65 metros de al-
tura, vale cerca de mil eu-
ros e tem muita procura 

no estrangeiro”, salientou, 
apelando a quem a encon-
trar à venda para entrar 
em contacto com ela. 

A verdade é que a rarida-
de destes artigos fez dispa-
rar o seu valor monetário e 
aumentou a procura, tor-
nando-os atractivos tam-
bém para os “amigos do 
alheio”. E o interesse dos 
assaltantes tem sido notó-
rio, atendendo ao crescen-
te número de assaltos a ha-

 ●A talha maior de Fernanda Guardado tinha 1,65 metros de altu-
ra e valia cerca de 1.000 euros

bitações, de onde levam 
apenas este tipo de peças.

“Infelizmente”, a casa de 
Fernanda Guardado, que 
fica na aldeia de Brinços, 
na freguesia de Abiul, não 
foi a única a receber visi-
tas indesejadas. “Soube 
que também roubaram pe-
ças antigas de várias casas 
em Abiul, Chão do Ulmei-
ro, Ramalhais e para os la-
dos de Ansião”.

“Só faço questão de di-
vulgar o assalto para aler-
tar as pessoas que ainda 
têm este tipo de artigos pa-
ra os protegerem, porque 
eles [assaltantes] levam 
tudo”. “Infelizmente estas 
situações são o prato do 
dia”, lamenta.

VíTIMAS 
NãO APRESENTAM 
QUEIxA
Apesar do Pombal Jornal 

ter conhecimento de vá-
rios assaltos, desde o iní-
cio do ano até 31 de Agos-
to, a Guarda Nacional Re-
publicana (GNR) “não re-
gistou qualquer tipo de 
furto de velharias/ anti-
guidades, no concelho de 
Pombal”, informou o res-
ponsável pelas relações 
públicas do Comando Ter-
ritorial de Leiria.

O último registo de ocor-
rência remonta a Outubro 
de 2021, precisamente na 
freguesia de Abiul, tendo 
sido a única queixa apre-
sentada por este tipo de 
furtos nesse ano, adiantou 
o tenente-coronel Pedro 
Rosa.

Ainda assim, a GNR 
aconselha as pessoas a fe-
charem sempre as portas e 
janelas antes de saírem de 
casa, colocarem um óculo 
e uma corrente de segu-
rança na porta, não deixa-
rem entrar pessoas suspei-
tas ou desconhecidas e ter 
sempre à mão os números 
de telefone para poderem 
comunicar com alguém, 
principalmente com a 
GNR ou PSP.

Investimento prevê aumentar 
atractividade do espaço 

Pombal vai investir 
312 mil euros 
no Parque Industrial 
de Abiul

O projecto de requalifi-
cação do Parque Industrial 
de Abiul já está concluído e 
as obras deverão rondar 312 
mil euros. O anúncio foi fei-
to pelo presidente da Câma-
ra de Pombal na última reu-
nião de executivo, realizada 
a 8 de Setembro.

“Estamos numa fase de 
preparação jurídica para a 
intervenção no Parque In-
dustrial de Abiul, começou 
por dizer Pedro Pimpão, su-
blinhando que “já temos um 
projecto desenvolvido pelos 
nossos técnicos, cujo valor 
de investimento deverá ron-
dar 312 mil euros”. 

Trata-se de “um valor sig-
nificativo para dotar o espa-
ço do Parque Industrial de 
melhores condições, aumen-
tando a atractividade desta 
zona para que mais empre-
sas se instalem neste Parque 
Industrial”, destacou.

Mas antes de se avançar 

com as obras “é preciso sal-
vaguardar juridicamente a 
forma como vamos compen-
sar uma intervenção muni-
cipal” naquele espaço, que 
é propriedade da Fundação 
Dr. José Lourenço Júnior.

“Neste momento, estamos 
a articular com a Fundação a 
forma como vamos fazer do 
ponto de vista jurídico para 
que a intervenção do muni-
cípio seja compensada”, in-
formou o autarca, adiantan-
do que poderá ser “pela alie-
nação de lotes ou outros me-
canismos”.

Este projecto insere-se 
num “conjunto de investi-
mentos que perspectivamos 
que sejam concretizados na 
freguesia de Abiul nos próxi-
mos anos”, sublinhou Pedro 
Pimpão, adiantando que “es-
tamos motivados nesse ob-
jectivo, que vai começar pe-
los [projectos] mais premen-
tes”.

Valor repartido pelo GDI e NDAP

Mais 6.500 euros 
para apoio à prática 
desportiva

O Grupo Desportivo da 
Ilha (GDI) e o Núcleo de 
Desporto Amador de Pom-
bal (NDAP) vão receber um 
apoio global de mais seis mil 
euros para apoio à prática 
desportiva regular na épo-
ca 2021/2022. A proposta foi 
aprovada na última reunião 
da Câmara.

A maior tranche desta 
verba vai para o GDI, que se-
rá contemplado com mais 
4.000 euros. Este valor des-
tina-se a apoiar a equipa fe-
minina de futebol no esca-
lão de iniciadas, que dispu-
tou a Taça Nacional Femini-
na. Por sua vez, o NDAP vai 
receber mais 2.500 euros 
para a equipa de sub-14 mis-

ta de andebol, que iniciou 
na última época a sua par-
ticipação no campeonato 
regional. A atribuição des-
tes apoios resulta da actua-
lização dos valores referen-
tes aos apoios no âmbito do 
Regulamento de Atribuição 
de Subsídios à Prática Des-
portiva Regular para a épo-
ca 2021/2022.

De salientar que além 
deste valor adicional de sub-
sídio à prática desportiva re-
gular, o GDI vai ainda rece-
ber mais 1.000 euros para 
suportar despesas de alu-
guer de Pavilhão da Bajou-
ca. A proposta foi aprovada 
na mesma reunião de exe-
cutivo.
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As populações da Guia, 
Ilha e Mata Mourisca vão 
dizer, no próximo domin-
go (18 de Setembro), se que-
rem continuar na União de 
Freguesias ou voltar a ser 
uma freguesia autónoma. 
A vontade das pessoas se-
rá expressa numa ausculta-
ção pública que é em tudo 
semelhante a um acto elei-
toral. 

Pretende que a Guia dei-
xe de fazer parte da União 
de Freguesias? Se as pes-
soas quiserem que a Guia 
se desagregue da União de 
Freguesias têm de votar 
sim. Caso seja essa a von-
tade da maioria da popula-
ção, inicia-se logo a seguir o 
processo de desagregação. 
O mesmo acontece na Ilha e 
na Mata Mourisca. 

A decisão está nas mãos 
das pessoas ao contrário 
do que aconteceu em 2013, 
quando a agregação de fre-
guesias foi imposta, sem da-
rem oportunidade aos fre-
gueses para se pronuncia-

rem. 
E para dizerem se querem 

manter a União de Fregue-
sias ou reverter o processo, 
os eleitores só têm de ir vo-
tar. As mesas de voto e as lis-
tagens dos cadernos eleito-
rais são os mesmos das últi-
mas eleições.

Ainda este mês de Setem-
bro, a Assembleia de Fre-

guesia vai apreciar o pro-
cedimento, comprometen-
do-se a “respeitar o resulta-
do da auscultação pública 
e a vontade da população”, 
refere o folheto que expli-
ca todo o processo de desa-
gregação das freguesias de 
Guia, Ilha e Mata Mourisca. 
Depois disso, o processo te-
rá ainda de ser aprovado em 

Assembleia Municipal e As-
sembleia da República.

De salientar que a desa-
gregação não é imediata, o 
actual executivo mantém-se 
em funções até ao final do 
mandato, que termina em 
2025. E se houver duas ex-
freguesias que pretendam 
continuar unidas, assim fi-
carão.

Guia, Ilha e Mata Mourisca decidem futuro da União de Freguesias 

Desagregação de freguesias: sim ou não?

Votação acontece a 30 de Outubro 

População de Alitém 
vai decidir desagregação 
em consulta pública

Os 4.652 eleitores de 
Santiago e São Simão de 
Litém e Albergaria dos Do-
ze vão decidir em consulta 
pública, agendada para 30 
de Outubro, se pretendem 
a desagregação das três 
ex-freguesias, unidas pela 
reorganização administra-
tiva de 2013.

“Três membros da As-
sembleia de Freguesia 
apresentaram uma pro-
posta no sentido de o as-
sunto ser discutido e ser 
votada uma eventual desa-
gregação”, contou ao Pom-
bal Jornal o presidente da 
Assembleia de Freguesia, 
Fernando Neves. Nesse 
sentido, foi criado um gru-
po de trabalho composto 
por cinco elementos, que 
obedece à “proporcionali-
dade dos resultados eleito-
rais”, a qual é constituída 
por “três membros do PSD, 
um do PS e um da CDU”.

Este grupo de trabalho, 
que já reuniu com o pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, vai promover ses-
sões de esclarecimento 
à população, as quais es-
tão marcadas para os dias 
7 de Outubro em S. Simão 
de Litém, 14 de Outubro 
em Santiago de Litém e 21 
de Outubro em Albergaria 
dos Doze.

Segue-se “a consulta pú-

blica, que acontece no dia 
30 de Outubro”, e funcio-
na exactamente como um 
processo eleitoral, “utili-
zando os cadernos eleito-
rais e as mesmas mesas de 
voto das últimas eleições”.

Após esta consulta pú-
blica, o grupo de trabalho 
vai analisar os resultados 
para “perceber a vonta-

de das pessoas”. O assunto 
volta depois à Assembleia 
de Freguesia, que em ses-
são extraordinária com um 
único ponto a discussão, 
vai decidir se dá ou não 
continuidade ao processo 
de desagregação. 

“O nosso compromisso 
é no sentido de respeitar a 
vontade das pessoas”, asse-

gura Fernando Neves, rea-
firmando que se a maioria 
dos votantes quiser man-
ter a união de freguesias “a 
coisa morre por ali”, mas 
se a maioria votar pela de-
sagregação o assunto se-
gue para a Assembleia Mu-
nicipal e posteriormente 
para a Assembleia da Re-
pública.

 ●Em 2013, a reorganização administrativa foi várias vezes notícia nos jornais

Licenciamento em curso

Lusiaves “empenhada” 
em investir na Guia

O Grupo Lusiaves man-
tém o interesse em instalar 
uma nova fábrica na Zona 
Industrial da Guia. A infor-
mação foi confirmada pe-
lo grupo ao Pombal Jornal, 
desmentindo alguns boa-
tos que davam conta da in-
tenção da Lusiaves desistir 
do investimento.

“O Grupo Lusiaves conti-
nua totalmente empenha-
do em concretizar o mais 
rapidamente possível a 
sua nova unidade Fablab 
na freguesia da Guia, con-
celho de Pombal”, esclare-

ce a empresa, sublinhando 
que “o respectivo processo 
de licenciamento [está] em 
curso na autarquia”.

Este esclarecimento sur-
ge em resposta ao Pombal 
Jornal, que questionou a 
empresa sobre a veraci-
dade dos rumores que da-
vam como certa a intenção 
da Lusiaves voltar atrás no 
propósito de instalar uma 
unidade de produção ali-
mentar na Zona Industrial 
da Guia, cujo investimen-
to ascende a 15 milhões de 
euros.

Dia 21, caminhada até ao açude

Passeio da Memória
A delegação centro da 

Alzheimer Potugal organi-
za no dia 21, quarta-feira, 
mais um Passeio da Me-
mória. A concentração de-
corre no Jardim do Cardal, 
às 17h30, e, dali, os parti-
cipantes seguem a pé pe-
la ciclovia em direcção ao 
açude.

Os interessados em asso-
ciarem-se a esta causa de-
vem fazer a sua inscrição 
para o email geral.centro@
alzheimerportugal.org. ou 
para o telefone 236 219 
469, tendo um custo sim-
bólico de dois euros. A ins-
crição também pode ser 
feita no próprio dia.

 ●Na Ilha também são visíveis lonas de apelo à desagregação

MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara Munici-

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

1. Fundamento de facto: Semana Europeia da Mobilidade
2. Promotor do evento: Município de Pombal
3. Local do evento: Cidade de Pombal
4. Designação das Vias e Período de Encerramento: trânsito 

e estacionamento proibido na Rua Almirante Reis, Rua Miguel 
Bombarda, Rua José Falcão, Rua Capitão Tavares Dias, Largo das 
Almas, Travessa das Almas, Largo do Cardal, Travessa do Cardal 
e Largo 5 de Outubro, das 8H00 às 19H00 do dia 18 de Setembro 
de 2022.

Trânsito Condicionado no Largo do Cardal, Largo 25 de Abril, 
Avenida Heróis do Ultramar, desde o Largo do Cardal até à Rua 
Engº. Arantes de Oliveira (rotunda da “Clifipom”) e trânsito corta-
do entre a Rua Engº. Arantes de Oliveira e a Rua Vergilio Ferreira, 
das 9H00 às 13H00, do dia 22 de Setembro de 2022.

5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização lo-
cal das alternativas de circulação rodoviária. 

Município de Pombal, 13 de Setembro de 2022.
A Vereadora do Pelouro do Trânsito,

por delegação do Presidente da Câmara,
(Gina Domingues)

População com mais de 55 anos

Matrículas abertas 
para a Universidade 
Sénior

Estão abertas as matrícu-
las para quem queira fre-
quentar a Universidade Sé-
nior de Pombal, destinada 
a pessoas com mais de 55 
anos. Os alunos terão opor-
tunidade de, ao longo do 
ano lectivo, adquirir compe-
tências em artes decorativas, 
teatro, tuna/instrumentos, 
informática, francês, histó-

ria de arte, saúde, fazer gi-
nástica, yoga e pilates, entre 
outras.

As inscrições podem ser 
feitas na Rua 1º de Maio, nº 
25, nas antigas instalações da 
APRAP, ou através do email 
universidadeseniorpom-
bal@gmail.com. Estão tam-
bém disponíveis os telefones 
236 218 042 e 911 801 987.
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A Associação Comercial 
e de Serviços de Pombal 
(ACSP) organiza no próxi-
mo dia 1 de Outubro a pri-
meira edição da Feira de 
Stocks, uma iniciativa que 
pretende trazer o comér-
cio tradicional do concelho 
para a rua e dar uma “opor-
tunidade extra às empresas 
de escoarem os seus sto-
cks”, revela Horácio Mota, 
presidente da ACSP. A ini-
ciativa será dinamizada no 
centro histórico da cidade, 
mas quer ir bem mais longe 
na dinâmica que oferece a 
lojistas e compradores. Pa-
ra isso, a organização vai 
desafiar também os comer-
ciantes a associarem-se a 
uma Noite Branca, man-

tendo as lojas abertas até à 
meia-noite, num programa 
complementado com ani-
mação de rua. 

Aproveitando que o Dia 
Mundial da Música, que é 
celebrado naquele dia, Ho-
rácio Mota diz que o pro-

Iniciativa da Associação Comercial marcada para 1 de Outubro

Feira de Stocks e lojas abertas 
até à meia-noite para dinamizar comércio

Objectivo é ajudar a melhorar a qualidade de vida das comunidades

Há seis projectos que 
querem melhorar a vida 
das suas comunidades 

O Programa Bairro Fe-
liz do Pingo Doce arran-
cou no dia 10 deste mês e 
o período de votações pro-
longa-se até 22 de Outu-
bro. No distrito de Leiria, 
há 21 aderentes e 42 cau-
sas em votação, entre elas, 
seis pertencentes ao con-
celho de Pombal. As vota-
ções podem ser feitas nas 
lojas Pingo Doce do Pom-
bal Shopping ou do Barco. 
Neste período, os clientes 
Pingo Doce recebem uma 
Moeda Bairro Feliz, por ca-
da 10 euros em compras, 
com um máximo de três 
moedas por compra, que 
lhes permite votar numa 
de duas ideias, colocan-
do a moeda no respectivo 
mealheiro de votação.

Dois dos aderentes da 
iniciativa da cadeia de su-
permercados, cujo objec-
tivo passa pela criação de 
laços com as comunida-
des locais e a promoção 
de uma relação mais pró-
xima e activa no bairro, 
pelo bem-estar geral e das 
comunidades onde se in-
serem as lojas, são repe-
tentes. Um deles é a AJEC 
- Associação Juvenil, Edu-
cativa e Cultural do Barro-
cal, que vai a votos na loja 
do Pombal Shopping com 
o projecto “Toca a me-
xer”. A intenção da colec-
tividade presidida por Ana 
Paula Martins é adquirir 
material desportivo para 
promover e motivar a rea-
lização de actividades des-
portivas em todas as ida-
des, de forma a melhorar o 
bem-estar físico e psicoló-

gico da comunidade. 
A participação do Grupo 

de Vizinhos do Jardim do 
Vale também não é nova. 
Depois da pérgula que con-
seguiram ganhar no ano 
passado, as crianças resi-
dentes naquela zona da ci-
dade esperam agora anga-
riar votos suficientes da co-
munidade para instalar um 
banco-baloiço de madeira 
naquele jardim, que permi-
ta criar um novo espaço de 
convívio e brincadeira pa-
ra os vários grupos etários 
que usufruem do Jardim 
do Vale. A ideia apresenta-
da ao programa tem como 
designação “Somos crian-
ças, queremos voar!”. Pode 
ser votada na loja do Barco.

Entre os aderentes que se 
estreiam no Programa Bair-
ro Feliz está a ATLAS - Asso-
ciação de Cooperação para 
o Desenvolvimento. Com 
o projecto “Velhos amigos, 
novas conexões!”, os bene-

ficiários poderão viver um 
dia de partilha com a comu-
nidade, em especial com os 
mais jovens, em torno da 
dinamização de jogos tradi-
cionais e troca de lembran-
ças. Caso ganhe, a ATLAS 
pretende dinamizar um 
evento em torno de jogos 
tradicionais e troca de lem-
branças, num dia de parti-
lha, no qual idosos e crian-
ças terão oportunidade de 
partilhar afectos, experiên-
cias e saberes, com o objec-
tivo de combater o isola-
mento. As votações devem 
ser feitas no Pingo Doce do 
Pombal Shopping.

Por seu turno, os clientes 
Pingo Doce da loja do Bar-
co têm também oportuni-
dade de votar na Associa-
ção Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Pom-
bal. A instituição procura 
um monitor de parâmetros 
vitais, incluindo todos os 
acessórios, com oferta de 

impressora. Permite efec-
tuar a avaliação de ECG 
3/5 derivações, RESP, TA, 
SPo2, pulso e temperatura. 
Contribuirá para a saúde 
da comunidade.

Fora da cidade, há tam-
bém dois projectos a vota-
ção, cujo contributo pode-
rá ser dado pelos clientes 
da loja da Marinha da Guia. 
A Santa Casa da Misericór-
dia do Louriçal necessita 
de materiais certificados 
de estimulação multissen-
sorial, para equipar uma 
sala de Snoezelen, no âm-
bito do projeto de envelhe-
cimento ativo. “Um sonho 
com sentido(s)!” é o título 
da ideia apresentada pela 
instituição.

A votação na mesma lo-
ja está o projecto da CER-
CIPOM, “O nosso lugar ao 
sol”, cujo objectivo passa 
por oferecer bem-estar aos 
que apoiam no exterior 
das instalações. 

Medidas para travar a seca

Piscinas de Ansião 
encerradas por tempo 
indeterminado

As piscinas vão manter-se 
fechadas até que a situação 
de seca esteja ultrapassada. 
“Este ano, decidimos não a 
encher de novo até que a si-
tuação de seca esteja ultra-
passada”, disse o presiden-
te.

As piscinas municipais 
de Ansião vão manter-se fe-
chadas até que a situação 
de seca que atinge o país 
e, particularmente, o con-
celho, esteja ultrapassada, 
disse à agência Lusa o pre-
sidente da Câmara.

As piscinas, cobertas, en-
cerram todos os anos en-
tre 15 de Agosto e 15 de Se-
tembro, para trabalhos de 
manutenção e limpeza. Es-
te ano, decidimos não a en-
cher de novo até que a si-
tuação de seca esteja ultra-
passada”, explicou António 
José Domingues.

Segundo o autarca, as pis-
cinas “tinham uma afluên-
cia média mensal de 900 
pessoas”, com “aulas para 
crianças e idosos, e natação 

adaptada”, existindo ain-
da protocolos com associa-
ções concelhias para a utili-
zação do equipamento.

“Este conjunto de activi-
dades fica, para já, suspen-
so”, declarou António José 
Domingues, referindo a ne-
cessidade de perceber que 
a decisão é “um mal neces-
sário” devido à seca.

António José Domingues 
acrescentou que em junho 
a Câmara tomou outras 
medidas para poupança de 
água nos serviços munici-
pais, incluindo a lavagem 
de viaturas e a rega de jar-
dins e outros espaços pú-
blicos.

O Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera coloca-
va no final de Julho 55,2% 
do continente em situação 
de seca severa e 44,8 em 
situação de seca extrema. 
Não havia nenhum local 
continental que estivesse 
em situação normal ou em 
seca fraca ou mesmo em se-
ca moderada.

Albergaria dos Doze

N.A.D.A. 
cria infra-estruturas 
para orientação

O Núcleo de Aventu-
ra e Desporto de Alberga-
ria dos Doze (N.A.D.A.) vai 
criar infra-estruturas para 
a prática de orientação.

A implementação de in-
fra-estruturas desporti-
vas (mapas de orientação) 

será comparticipada pe-
la Câmara Municipal de 
Pombal, que na sua reu-
nião de 8 de Setembro de-
liberou atribuir um apoio 
de 3.800 euros ao N.A.D.A. 
para fazer face a essas des-
pesas.

 ●A iniciativa decorrerá no centro histórico e é aberta aos empresários 
do concelho

grama fará jus a esta data, 
contando com o apoio da 
Junta de Freguesia de Pom-
bal na promoção de activi-
dades.

“Queremos dinamizar o 
centro histórico e o comér-
cio de Pombal com mais 
pessoas, mais afluência de 
consumidores, mais dinâ-
mica e até mais tarde”, ex-
plica o presidente da asso-
ciação. 

A Feira de Stocks e Noite 
Branca, que decorrerá das 
14h00 às 24h00, é aberta a 
todas as empresas comer-
ciais do concelho, podendo 
os interessados em partici-
par contactar a associação 
comercial para obter mais 
esclarecimentos.

 ●Na edição anterior, os meninos do Jardim do Vale conseguiram votos para colocar uma pérgula 
naquele espaço

Associação do Louriçal

Actividades 
desportivas apoiadas 
com 1.500 euros

A Câmara Municipal de 
Pombal vai atribuir um 
apoio global de 1.500 eu-
ros à Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva 
do Louriçal.

A maior tranche desta 
quantia, no montante de 

1.000 euros, destina-se a 
suportar as despesas com 
a realização da 4ª edição 
do Trail Lama Solta.

Os restantes 500 eu-
ros serão para apoiar a 
dinamização de Torneio 
Challenge do Louriçal.

Este fim-de-semana, dia 17 e 18

Moita do Boi promove
torneio quadrangular

A Associação da Moi-
ta do Boi que baixou esta 
temporada à primeira divi-
são, terá este fim-de-sema-
na, dia 17 e 18, o seu habi-
tual torneio quadrangular. 
No sábado, às 15.30 horas 
jogam Matamourisquen-
se - Carnide e às 18 horas, 

a Moita do Boi defronta o 
Vilanovense de Soure do 
INATEL de Coimbra. Para 
domingo, dia 18, o apura-
mento do terceiro e quar-
to lugar, será às 15.30 horas 
e às 18 horas, o apuramen-
to do vencedor da compe-
tição. 
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Gato 
por lebre

A 5 de setembro de 2022, surge nas capas 
dos jornais o título em letras garrafais 
“Costa apresenta hoje o maior pacote de 
sempre”. Segundo consta o plano do go-
verno, intitulado “Famílias Primeiro”, tem 
como objetivo apoiar as famílias a lidarem 
com a inflação. De acordo com o ministro 
das Finanças, o pacote de apoios prioriza a 
devolução de rendimentos.

É composto por oito medidas que vão 
desde a atribuição de “cheques” diretos 
de apoio às famílias a mexidas no IVA, au-
mentos das pensões, fixação dos aumentos 
das rendas e congelamento dos preços dos 
passes nos transportes públicos. Contudo 
temos que desmistificar estas medidas.

Os ditos “cheques” de apoio direto às 
famílias isentos de descontos traduzem-se 
em dois, um de 125 euros para adultos com 

Cristiana Areia
Engenheira Química 
Membro da Iniciativa Liberal Pombal

PRIMEIRO ESTRANHA-SE, DEPOIS ENTRANHA-SE

rendimentos brutos até 2700 euros men-
sais e outro para dependentes no valor de 
50 euros para crianças e jovens até aos 24 
anos, não serão tributados em sede de IRS. 
Esta medida foi bastante congratulada por 
bastantes pessoas, pois o bom governo vai 
dar dinheirinho. Não, não vai dar. Quanto 
muito vai devolver. E, atenção, não é todos 
os meses, é somente no mês de outubro 
que isto vai acontecer. Porque depois de 
outubro já estará tudo bem, com certeza. 
Ou seja, o português trabalha arduamente 
para um salário baixo, este é gravemente 
tributado para sustentar o “porco” para no 
final levar uma misera “sandes” para um 
mês.

Outra medida bastante comentada é a 
redução do IVA da eletricidade para 6%. A 
partir de outubro, a taxa intermediária de 

IVA que incide sobre o consumo de eletri-
cidade vai ser reduzida de 13% para 6%. OK, 
uma medida interessante. Ah, mas espera... 
Esta mexida não chega a todos. Atualmente 
clientes com potências iguais ou inferiores 
a 6,9 kVa têm 100 kWh a 30 dias com IVA a 
13%. O restante consumo é a 23% de IVA. A 
partir do próximo dia 1 de outubro apenas 
essa componente que é a 13% passa para 
6%. Fazendo as contas, a medida trará uma 
poupança de... 1, 2 euros por família por 
mês.

Relativamente aos aumentos das pen-
sões, o plano apresentado pelo Governo 
para mitigar os impactos da inflação passa 
por adicionar 50% ao valor da pensão no 
mês de outubro. Para além disso, no próxi-
mo ano, o Governo propõe uma atualiza-
ção das pensões em 4,43% a reformas até 

886, 4,07% para pensões entre 886 e 2659 
euros e 3,53% destinada a outras pensões. 
Contudo, nos cálculos do Governo, o 
mecanismo de atualização de pensões 
preveria subidas entre os 7,1% e os 8% no 
início do próximo ano. Ou seja, o Governo 
decidiu transformar metade do aumento 
das pensões previsto na lei para 2023 num 
bónus que será só entregue em outubro.

O (des)governo tem uma máquina de 
propaganda extremamente oleada e uma 
comunicação social bastante controlada, 
pelo que estas medidas são apresentadas 
de maneira demagógica e enganadora e 
infelizmente somos um povo com bas-
tante iliteracia financeira (consta-se que 
Portugal ocupa o último lugar no ranking 
de literacia financeira da zona euro) então 
compra o gato do PS por lebre.

Manuel Duarte Domingues
manuel.duarte.domingues@gmail.com

LEITURAS 
DE FÉRIAS

Como é normal e sucede com quase 
toda a gente, levei dois livros para 

aqueles dez dias de férias. O local era 
sossegado, tranquilo, propício a que o 
tempo fosse aproveitado para as leituras 
que durante o tempo normal não tinha 
conseguido fazer, dadas as obrigações 
profissionais e outras, que impediam 
que o tempo sobrasse, sabendo-se que 
este bem precioso, tal como sucede com 
os euros, não estica, não cresce, antes 
pelo contrário, encolhe, foge, desapare-
ce, com uma facilidade extraordinária.

Um dos livros que tinha colocado na 
mala, era sobre viagens e que estava 

há vários anos na estante, na secção dos 
livros que o tempo permitirá ler. O autor, 
Miguel Sousa Tavares, era apreciado, 
tanto como jornalista, com publicações 
regulares sobre vários temas, mas, 
especialmente, desde a publicação do 
“Equador”, uma história extremamen-
te interessante, passada no tempo do 
colonialismo. O título do livro agora em 
causa – “Sul” – esconde uma descrição 
pormenorizada de várias viagens, em 
todos os continentes, conclusão que se 
tira, facilmente, folheando o livro.

O outro livro, também extremamente 
interessante, de um autor menos 

conhecido, João Céu e Silva, tinha um 
título que permitiria fazer um paralelis-
mo com férias e viagens, mas não era o 
caso, porque “Uma longa viagem com 
Miguel Torga”, encerra a opinião de 
várias pessoas que tiveram o privilégio 

DA ILUSTRE TERRA DO MARQUÊS...

de conhecer, conviver e admirar o Poeta 
do Marão, que imortalizou tal zona na 
sua obra.

Mas, aquele hotel tinha uma biblioteca 
multilingue, pequena no número de 

livros, maior na área que lhe estava desti-
nada, organizada de modo desordenado, 
quer em relação aos temas, quer em 
relação à língua em que estavam escritos. 
Resultava das ofertas dos hóspedes que, 
tendo lido os livros que tinham trazido 
e deixado por considerarem que seriam 
mais úteis se fossem deixados no hotel 
para leitores futuros, do que se os tives-
sem levado de volta para as suas biblio-
tecas pessoais onde, provavelmente, o 
espaço faltaria e a utilidade seria menor.

Passeando nessa pequena biblioteca, o 
que despertou o meu interesse foi o 

tamanho, pequeno, do livro, bem como 
as páginas amarelecidas pelo tempo. O 
título despertava a curiosidade: “O caso 
do anúncio falso”, no original “The case 
of the fabulous fake”, curioso nesta épo-
ca em que tanto se fala de “fake news”. 
A coleção inscrita na capa “Colecção 
Vampiro”, trouxe à memória leituras da 
minha juventude, como Agatha Christie 
ou Georges Simenon, ainda presentes 
com os seus enredos inteligentemente 
resolvidos e, por isso, foi impossível 
resistir à tentação de ler o livrinho, 
também por duas razões adicionais. 
Não era possível saber o ano da publi-
cação porque não estava escrito, mas o 
preço, 15$00 (quinze escudos), permitia 

concluir que era anterior a 2002, ano 
em que o euro entrou em circulação, 
substituindo o escudo. 

Também a advertência do editor ao 
leitor, tem que se considerar deli-

ciosa nos tempos que correm: “No seu 
próprio interesse, prezado leitor, verifi-
que se este livro mantém o lacre branco 
que sela algumas das suas páginas; neste 
caso, abra-o, por favor, como abriria um 
livro não guilhotinado, isto é, com uma 
faca, até com um simples cartão e assim 
não rasgará as folhas. Se o livro estiver 
todo aberto rejeite-o, pois é indício de 
que já foi lido. Defenda a sua saúde não 
manuseando livros usados”. 

O autor, Erle Stanley Gardner, criou 
um personagem – Perry Mason – bas-

tante conhecido na literatura policial. 
Recordo também o Comissário Maigret, 
Miss Marple ou Hercule Poirot. Neste 
livrinho, a descrição dos personagens é 
notável, não só pelo modo como é feita a 
caraterização, mas também pela riqueza 
psicológica dos personagens envolvidos. 
Vejamos alguns exemplos. 

Para começar: “O cavalheiro alto e 
distinto tinha um sorriso afável 

estampado na parte inferior do rosto, 
mas os seus olhos graves e avaliadores 
não sorriam. Eram uns olhos grandes 
e redondos, que pareciam dominar o 
resto da cara”.

E este outro: …” é sinteticamente 
suave. Dá a impressão de ter levado 

a vida inteira a treinar-se na arte de não 

revelar os seus verdadeiros sentimentos. 
Quando nos aperta a mão, parece-nos 
que tem uma almofada de carne na pal-
ma da mão, uma espécie de isolamento 
de esponja de borracha de que se serve 
para impedir a penetração de qualquer 
corrente magnética”. 

E ainda este: … “é uma daquelas pesso-
as que vão ao médico pedir um re-

médio para a gripe, mas quando chegam 
a casa seguem o conselho do porteiro, 
tomam duas aspirinas com chá de limão 
e deitam fora o remédio receitado 
pelo médico. Depois chega um amigo e 
diz-lhes que precisam de vitamina C e 
uísque, e elas não hesitam: tomam qui-
nhentas unidades de vitamina C e uís-
que quente. Mas, se chega outra pessoa 
e lhes aconselha chá quente e quinino, 
também o tomam. Quando o médico 
chega, para saber se estão melhores, 
escondem a garrafa do uísque e o bule 
debaixo da cama, para que ele não saiba 
que estão a tomar outras coisas, e quei-
xam-se: “Sinto-me mal, doutor!”.

Como é normal na literatura policial, a 
intriga estava bem urdida e, no final, 

veio a surpresa habitual, porque o crimi-
noso não era aquele para quem as pistas 
apontavam, mas o outro que, apenas nos 
detalhes ou para os bons observadores, 
poderia ser identificado como tal.

Mas ainda houve tempo, não mui-
to, para iniciar a leitura do “Sul”, 

apesar de a viagem de volta ter sido feita 
para leste, na direção do nascer do sol…
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Sessão de informação a 20 de Setembro

Louriçal vai criar comissão de utentes 
para defender melhoria da saúde

Um “grupo de cidadãos 
preocupados com a saú-
de” na freguesia do Lou-
riçal está empenhada em 
criar uma comissão de 
utentes para “representar 
os interesses” da popula-
ção local nesta área, “no-
meadamente na Unida-
de de Saúde do Louriçal”. 
Com esse intuito, será pro-
movida uma sessão infor-
mativa, no próximo dia 20 
de Setembro, pelas 21h00, 
na sede da Associação do 
Louriçal.

Com o objectivo “repre-

sentar os interesses dos 
utentes na defesa do Ser-
viço Nacional de Saúde 
[SNS] público, universal e 
tendencialmente gratuito, 
nomeadamente na Unidade 
de Saúde do Louriçal”, um 
grupo de cidadãos “preo-
cupados” com esta matéria 
pretende criar a “Comissão 
de Utentes de Saúde da Fre-
guesia do Louriçal”, expli-
cam os promotores da ini-
ciativa.

Neste sentido, convidam 
toda a população a assis-
tir à sessão informativa/ 

esclarecimento, a realizar 
na próxima terça-feira (dia 
20), pelas 21h00, na se-
de da Associação Cultural 
e Recreativa do Louriçal, 
onde se vai dar a conhecer 
a iniciativa e avançar com 
a criação da respectiva Co-
missão.

“A saúde é um direito 
fundamental”, salientam 
os promotores desta ac-
ção, apelando a que todos 
os louriçalenses marquem 
presença, fazendo-o “por 
si, pela sua família e pela 
sua saúde”.

A futura Comissão de 
Utentes terá como objecti-
vo “reivindicar [ junto dos 
organismos competentes] 
melhores condições e defe-
sa dos interesses dos uten-
tes” do Louriçal, estabele-
cendo-se como um “ver-
dadeiro parceiro para a 
melhoria do serviço da Uni-
dade de Saúde” local.

Para isso, tencionam 
apresentar “propostas ade-
quadas, que resultem da 
análise crítica do meio en-
volvente e das necessidades 
dos utentes”.

 ●“A saúde é um direito fundamental”, salientam os promotores desta 
acção, apelando a que todos os louriçalenses marquem presença, fa-
zendo-o “por si, pela sua família e pela sua saúde”.

Colectividade da freguesia do Louriçal

Castelhanas celebrou 
17.º aniversário

A Associação Castelha-
nas Desportiva fundada a 
11 de Setembro de 2005, 
voltou a ter motivos para 
sorrir, após um período de 
ausência, devido à pande-
mia. Desta forma, a colec-
tividade reuniu os popu-
lares e marcou o seu 17.º 
aniversário, com diversas 
actividades, como foi uma 

caminhada pelos trilhos 
da aldeia. A vereadora da 
Câmara Municipal, Catari-
na Silva, acompanhada pe-
lo presidente da Junta de 
Freguesia do Louriçal, José 
Manuel Marques marcarm 
presença no passado do-
mingo, 11 de Setembro, no 
parque de merendas, junto 
ao polidesportivo.

Apoios a freguesias

Mais de 16.500 euros 
para obras 
e equipamento

A Câmara Municipal de 
Pombal vai atribuir apoios 
no valor global de mais de 
16.500 euros, que serão 
repartidos por três fregue-
sias do concelho. As pro-
postas foram aprovadas 
na última reunião de exe-
cutivo, realizada a 8 de Se-
tembro.

 A União de Freguesias 
de Santiago e S. Simão de 
Litém e Albergaria dos Do-
ze fica com a maior tran-

che. São 13 mil euros, que 
visam fazer face à aqui-
sição de um braço limpa 
bermas.

Já a freguesia de Carni-
de será contemplada com 
perto de 2.400 euros para 
abertura de um caminho.

A restante verba vai pa-
ra a Junta de Meirinhas. O 
apoio de 1.310 euros será 
para suportar as obras de 
melhoria de um caminho 
público.
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Os antigos alunos que fre-
quentaram a escola da Ma-
chada (freguesia da Pela-
riga) na década de 50 vol-
taram a juntar-se para o 
tradicional almoço-conví-
vio anual, no restaurante O 
Manjar do Marquês.

Uma oportunidade para 
reforçar laços de amizade, 
mas sobretudo para trazer 
à memória algumas das his-
tórias que marcaram as vi-
vências do grupo naquele 
período.

Participaram no almoço 
Manuel Dionísio, Joaquim 
Nogueira, Gentil Filipe, Ma-
nuel Conceição, Abel Mi-
randa, Manuel Francisco, 
Julio Conceição, Manuel 
Carlos, Alexandre Madama, 
António Gonçalves, Manuel 
Monteiro e José Ferreira

Almoço convívio decorreu no Restaurante O Manjar do Marquês

Antigos alunos da Machada 
recordam histórias dos anos 50

Proprietária do Bulldog Francês criou página para apelar à ajuda da comunidade  

O Spiky precisa de um 
transplante da córnea

Chama-se Spiky e é o 
protagonista da cãomi-
nhada que vai decorrer no 
próximo domingo, na ci-
dade de Pombal, junto ao 
açude. O Bulldog Francês, 
de apenas seis meses, so-
freu uma perfuração ocu-
lar quando era ainda bebé, 
que o deixou cego, com ne-
cessidade de muitos cuida-
dos médicos e com o olho 
bastante frágil.

Neste período, tem sido 
acompanhado no Hospi-
tal Veterinário de Coimbra 
por uma oftalmologista, 
mas agora que terminou 
o processo de vacinação, 
a equipa de profissionais 
decidiu avançar para uma 
cirurgia com necessidade 
de transplante de córnea. 
A intervenção, cujo orça-
mento é de 1687,40 euros, 
permitirá a Spiky ter mais 

qualidade de vida e reduz, 
ao mesmo tempo, os riscos 
de o olho rebentar, uma 
vez que não fecha e está 
cego. 

Para fazer face aos cus-
tos, Rosa dos Santos, a 
proprietária do cachorro, 
criou uma página de face-
book para apelar ao apoio 
da comunidade, por falta 
de meios financeiros para 
avançar.

“Vamos apoiar o Spiky” 
foi lançada a 8 de Agosto 
e, desde então, é através 
da venda de rifas que Ro-
sa dos Santos, residente 
no Travasso, tem sensibili-
zado a população para es-
ta causa. Até à data, “com a 
venda das rifas já angariei 
500 euros”, revela. “Quem 
compra rifas são maiorita-
riamente donos de Bulldo-
gs. A população de Pombal 

tem aderido pouco”, desa-
bafa Rosa.

SPIky ERA 
PARA SER ABATIDO
Rosa dos Santos com-

prou o Spiky através de 
um anúncio na internet, a 
um preço abaixo do habi-
tual para um cão desta ra-
ça. Caso contrário, “tam-
bém não podia comprar”, 
assumindo ter achado es-
tranho o valor. Contudo, 
“apaixonei-me por ele não 
sei como nem porquê, uma 
vez que nunca quis um cão 
macho porque fazem chi-
chi por todo o lado”, conta 
a proprietária. “Fiquei cega 
de amores”, recorda.

Na altura, Spiky já tinha 
o problema no olho, mas 
Rosa estava longe de ima-
ginar a gravidade. Aliás, 
os vendedores desvalori-

Primeira iniciativa após a pandemia

União 21 retoma 
passeio 
inter-geracional

A União 21-Associação Ju-
venil realizou, no passado 
dia 4, mais um passeio in-
ter-geracional que contou 
com a participação de 50 
pessoas, naquela que foi a 
primeira iniciativa da co-
lectividade após a pande-
mia.

Durante a manhã, os par-
ticipantes passearam de 
barco pelo rio Tejo, na loca-
lidade de Escaroupim, Sal-
vaterra de Magos, duran-
te cerca de uma hora, ten-
do observado várias aves 
e cavalos nas ilhas circun-
dantes ao rio. Registo, ain-
da, para a visita ao museu 
de Escaroupim e às casas 
avieiras.

O almoço foi no restau-
rante mesmo ao lado do 
rio, também na localidade 
de Escaroupim. Durante a 
tarde, os participantes visi-
taram o Agro Museu D. Ju-
linha, na Ortigosa, um es-

paço pertencente ao Mu-
nicípio de Leiria e que pro-
porciona um regresso aos 
tempos antigos. O passeio 
terminou com um lanche 
num parque de lazer da Or-
tigosa.

A presidente da colectivi-
dade juvenil, com sede na 
antiga escola primária de 
Vale da Cavadinha, Maura 
Domingues, fez um balan-
ço positivo de mais uma 
iniciativa realizada. “Era al-
go que aguardávamos há al-
gum tempo, porque os nos-
sos passeios têm sempre 
muita adesão por parte das 
pessoas. O passeio de bar-
co foi muito agradável e os 
participantes estavam mes-
mo satisfeitos. O mesmo su-
cedeu à tarde, durante a vi-
sita ao museu. O nosso mui-
to obrigado a todos aqueles 
que participaram em mais 
uma iniciativa da nossa co-
lectividade”.

zaram a questão, dizen-
do que bastava colocar as 
gotas habituais, explican-
do que queriam vendê-lo 
rapidamente para não se 
afeiçoarem a ele. Mais tar-
de, Rosa veio a descobrir 
que, afinal, caso não tives-
se ficado com Spiky, o ani-
mal seria abatido. 

Visivelmente transtor-
nada com toda a situação, 
Rosa diz ainda que o fi-
lho, Daniel, de apenas dois 
anos, adora o animal. “Os 
cães são o nosso refúgio. 
Amanhã [passado dia 7] 
faz dois anos que faleceu 
o meu marido e pai do Da-
niel”, recorda, para enfati-
zar o quão importante tem 
sido a companhia de Spiky 
nestes meses. 

Na cãominhada solidá-
ria do próximo domingo, 
dia 18, marcada para as 
10h00, junto ao açude, Ro-
sa apela aos que puderem 
para ajudarem e levarem 
os seus animais. A inscri-
ção tem um valor de 3 eu-
ros e destina-se ao trans-
plante de córnea. O pro-
grama conta, ainda, com 
demonstração de treinos 
pela escola Treino Canino 
da Nascente do Liz e brin-
des da Goldpet. Para ins-
crições estão disponíveis 
os emails treinocaninon-
liz@gmail.com ou natali-
na-_santos1@sapo.pt. Os 
interessados em ajudar a 
devolver qualidade de vi-
da ao Spiky podem fazê
-lo também através do NIB 
0036 0124 991000 44450 
37 ou MB Way: 919 688 319.

 ●Rosa com o filho Daniel e o Spiky

Pinheirinho

Torneio solidário
Tiago Santos apoiou 
o pequeno Pedrito

O Torneio Tiago Santos 
voltou a realizar-se, após 
dois anos de ausência, de-
vido à pandemia. O campo 
de futebol do Pinheirinho 
voltou a ser um palco de 
um torneio que homena-
geia um jovem que era na-
tural da localidade. Nesta 
edição foram também re-
cordados Diogo “Cão” e Joa-
quim Gomes.

Como habitualmente 
participaram as equipas do 
Barroco, Pinheirinho, Sa-
zes, Reguengo e Motes. Ao 
longo do dia disputaram-se 
vários jogos, sempre num 
salutar convívio. A inicia-
tiva tem também uma ver-
tente solidária e, este ano, 
não foi excepção.

A organização do tor-
neio, juntamente com os 
pais de Tiago Santos, de-
cidiram ajudar o pequeno 

Pedrito. Um donativo de 
400 euros foi entregue ao 
pai da criança, Jorge Fer-
reira, que não escondeu a 
emoção por mais um gesto 
solidário para com o seu fi-
lho.

Gonçalo Ramos, um dos 
organizadores da inicia-
tiva, estava naturalmente 
satisfeito pelo regresso da 
iniciativa. “Para estas al-
deias, este é um dos princi-
pais dias do ano. Juntamo-
nos todos e realizamos um 
convívio durante todo dia. 
Homenageamos, sempre, o 
nosso amigo Tiago e conta-
mos com o precioso apoio 
da sua família. Este ano de-
cidimos ajudar o pequeno 
Pedrito, porque trata-se de 
uma criança com necessi-
dades especiais e o nosso 
torneio tem também esta 
vertente solidária”.
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Gastronomia é servida por uma dezena de tasquinhas

Mais de 150 artesãos participam 
na Feira Nacional de Artesanato

A Feira Nacional de Ar-
tesanato e Tasquinhas de 
Pombal, que decorre entre 
os dias 23 e 25 de Setembro, 
no Expocentro, junta mais 
de 150 artesãos representa-
tivos das várias regiões do 
país.

No Expocentro, as artes e 
ofícios de ontem e de hoje 
são o fio condutor para uma 
visita aos mais de 150 expo-
sitores que ali estarão paten-
tes. Ao longo de três dias o 
artesanato reparte as aten-
ções com a melhor gastro-
nomia da região.

Afinal, o certame conta 
igualmente com uma com-
ponente gastronómica, on-
de cerca de uma dezena de 
associações representativas 
de várias freguesias do con-
celho dão a provar os me-
lhores sabores do território, 
com destaque para os tortu-
lhos, carneiro, pratos de ba-
calhau, enchidos, touro, ar-
roz de cabidela e javali em 
chanfana ou grelhado.

Em termos de animação, 
o destaque vai para o pro-

grama da RTP1 “Aqui Portu-
gal”, que fará transmissão 
em directo através do recin-
to do certame, na tarde de 
domingo (dia 25), promo-
vendo o concelho e o certa-
me além-fronteiras.

Mas nos outros dias tam-

bém haverá animação mu-
sical, com “arruadas” pelos 
corredores do recinto, assim 
como bailes populares e dj’s. 

O programa arranca às 
18h00 de sexta-feira (dia 23) 
com o grupo de gaiteiros “Os 
Ramboias”. À noite há um 

bailarico com Graciano Ri-
cardo e animação noturna 
com o dj Vito.

No sábado (dia 24), a mú-
sica chega através do grupo 
coral “Os Ganhões”, de Cas-
tro Verde, e mais tarde dos 
Bombos de Carnide. A par-

tir das 22h00, o teclista Ar-
tur João convida a um pezi-
nho de dança. A noite ter-
mina aos ritmos do dj Paulo 
Sousa.

Na tarde de domingo (25) 
é o grupo de concertinas 
Carlos Barbosa (15h30) e 

 ●Os expositores e tasquinhas serão complementados com um programa de animação para os três dias

PUB

as Concertinas do Marquês 
(19h00) que dão música aos 
participantes e visitantes.

Esta é já a 27.ª edição da 
Feira Nacional de Artesana-
to e Tasquinhas de Pombal, 
que se assume como um 
evento de referência a nível 
local, regional e nacional. 
Recorde-se que o certame 
surgiu pela mão do então 
vereador da Cultura Gentil 
Guedes, já falecido. 

Com esta iniciativa pre-
tende-se valorizar o artesa-
nato de todo o país, promo-
vendo a sua divulgação e co-
mercialização nas vertentes 
tradicional e contemporâ-
nea, de forma a fomentar o 
aparecimento de jovens ar-
tesãos e de novas activida-
des na área dos ofícios tradi-
cionais. 

Além disso, o certame vi-
sa envolver a comunidade 
pombalense na dinamiza-
ção de iniciativas de cariz 
educativo, de animação e de 
promoção de produtos lo-
cais, ao nível do turismo e da 
gastronomia.
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Participação permite à IPSS 
angariar verbas para apoio a crianças e idosos

Carneiro à Meirinhas 
e galo na púcara 
voltam à ementa 
do Lar da Felicidade 

A Associação Lar da Felicida-
de volta a estar presente na Fei-
ra de Artesanato e Tasquinhas 
com uma ementa onde estão 
em destaque alguns pratos típi-
cos daquela zona, como o Car-
neiro à Meirinhas ou o Galo na 
Púcara.

Com um trabalho vocaciona-
do para diferentes valências, a 

Instituição Particular de Soli-
dariedade Social é frequentada 
por 42 crianças na creche, a que 
acrescem 20 utentes em centro 
de dia, 24 no serviço de apoio 
domiciliário e 21 na estrutura 
residencial. Além disso, o Lar da 
Felicidade fornece também 160 
refeições diárias aos alunos do 
Centro Escolar de Meirinhas.

A participação nas tasquinhas 
permite à instituição reunir ver-
bas para fazer face ao trabalho 
desenvolvido, pelo que a direc-
ção apela “à participação de to-
dos os meirinhenses e da popu-
lação em geral nesta iniciativa, 
uma vez que visa angariar fun-
dos para esta associação de so-
lidariedade social.”

PUB

EMENTA:
PetisCos / entradas
soPa à Meirinhas 
Caldo Verde  
Canja   
Pão e Broa  
ChoUriço  
MorCela
azeitonas  
ossos esPinhaço
Moelas  
CaMarão frito

Pratos
BaCalhaU no forno C/ Batata a MUrro e MiGas
Carneiro à Meirinhas
Grelhado Misto C/ Batata, arroz de feijão e salada
Galo na PúCara C/ Batata e CenoUra Cozida
leitão C/ Batata frita e salada
BaCalhaU frito C/ Batata e salada

soBreMesas
frUta   PUdiM Caseiro
MoUsse Caseira Gelatina
filhós  salada de frUta
BeBidas
Vinho   sUMos
ÁGUa   CerVeja
Café da PúCara

*Não estão dispoNíveis todos os pratos 
em todas as refeições

Meirinhas

 ●Utentes da instituição são desafiados a participar nas actividades do quotidiano
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Clube conta com meia centena de atletas

Equipa de iniciados reforça 
Associação Desportiva 
da Ranha

A Associação Desportiva 
da Ranha vai manter prati-
camente as mesmas equi-
pas em competição na épo-
ca passada. A única novida-
de é o plantel de iniciados, 
que é constituído por joga-
dores que já vestiam a ca-
misola do clube e subiram 
de escalão. Quanto ao fu-
tebol sénior está “comple-
tamente fora de hipótese”, 
garante o presidente da di-
recção.

“O objectivo para este 
ano é manter o clube em 
actividade e dar continui-
dade às equipas da época 
passada”, contou Floren-
tino Martins, revelando 
que a única novidade se-
rá a “participação no cam-
peonato de iniciados” com 
“atletas que subiram de es-
calão”. 

Esta equipa de iniciados 
será a única de futebol 11 e 
“vamos ver se o campo se 

 ●O clube vai apostar no futebol de onze, aproveitando o traba-
lho dos seus escalões de formação

aguenta”. Isto porque a As-
sociação Desportiva da Ra-
nha ainda tem “um campo 
de relva natural” e “não é 
fácil manter as instalações 
minimamente em condi-
ções para a prática de fute-
bol 11”. “A manutenção tem 
um custo elevado” e “não 
temos dinheiro nem pes-
soas para isso”.

A solução passa por 
substituir o relvado por 
um piso sintético, mas es-
se não será um projecto a 
realizar a curto prazo, até 
porque “a associação não 
tem qualquer tipo de ren-
dimentos”. “Os eventuais 
apoios que possam vir da 
Câmara Municipal e as re-
ceitas do bar”, a que se so-
mam as verbas obtidas nas 
as Tasquinhas de Pombal e 
no Bodo das Castanhas de 
Vermoil permitem à asso-
ciação “manter as portas 
abertas”.

Ora, sem rendimentos 
que permitam investir na 
colocação de um piso sinté-
tico, a criação de uma equi-
pa de “futebol sénior está 
completamente fora de hi-
pótese”. Essa possibilidade 
só se coloca “daqui a meia 
dúzia de anos, se os miúdos 
das camadas de formação 
se mantiverem no clube” 
até terem idade para inte-

grarem uma equipa sénior, 
adiantou Florentino Mar-
tins.

Por enquanto, “o clu-
be conta com cerca de 50 
atletas” com “idades com-
preendidas entre os 4 e os 
14 anos”. E “para as cama-
das de formação, o campo 
tem condições, porque a 
exigência não é muito gran-
de”. 

EMENTA:
Carneiro à ranha

arroz de CaBidela

BaCalhaU a desiGnar

tortUlhos

MorCela assada

ChoUriço assado

Vermoil

PUB
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Produto gastronómico é distintivo do concelho

Confraria ambiciona colocar 
tortulhos de Vila Cã no mercado

O maior desafio da Con-
fraria do Tortulho de Vila 
Cã é “assegurar a perma-
nência deste produto secu-
lar da gastronomia local no 
mercado”, revelou a presi-
dente da direcção do Cen-
tro Cultural e Recreativo de 
Vila Cã, que mais uma vez é 
a associação representati-
va da freguesia nas Tasqui-
nhas de Pombal. E como 
não poderia deixar de ser, 
o tortulho estará “em des-
taque”.

“O maior desafio da Con-
fraria do Tortulho de Vi-
la Cã será no futuro asse-
gurar a permanência des-
te produto da gastronomia 
local no mercado”, admitiu 
Liliana Silva, salientando 
que “nós só conseguimos 
produzir para dois ou três 
eventos anuais”.

“Não conseguimos dar 
resposta ao mercado, por-
que não temos disponibi-
lidade”, adiantou, desven-
dando que “temos várias 
pessoas e restaurantes inte-
ressados e já chegámos a ter 
pedidos para exportação”.

Mas se antes da pande-
mia já era difícil, agora é 
ainda pior. “A falta de mão-
de-obra agravou-se com a 
pandemia”. E este não é o 
único entrave à produção 
de tortulhos. “O custo muito 
alto da matéria prima é ou-
tra limitação” que coloca em 
causa a ambição da confra-
ria “ter uma produção certi-
ficada”. “A carne de carneiro 
está a encarecer bastante e 
vai ficar mais cara por altura 
das tasquinhas”, contou Li-
liana Silva.

Estas dificuldades fazem 
com que os tortulhos este-
jam apenas disponíveis nal-
guns eventos gastronómi-
cos no concelho. É o caso 
das Tasquinhas de Pombal, 
onde o Centro Cultural e Re-
creativo de Vila Cã vai servir 
“mais de 300 doses de tor-
tulhos”. Apesar de ser uma 
grande quantidade, “temos 
noção que não vão chegar 
para todos os pedidos”.

Mas a tasquinha de Vila 
Cã não será a única do con-
celho a apresentar tortulhos 

na sua ementa. Esta igua-
ria é “um produto distinti-
vo do concelho que acaba 
por chamar a atenção das 
pessoas que vêm de fora pa-
ra provar a nossa gastrono-
mia”, cuja confecção varia 
consoante a zona.

No caso de Vila Cã, o tor-
tulho “é uma produção arte-
sanal”, que é “confecciona-
do exclusivamente com car-
ne de ovino” e “de acordo 
com a tradição que nos foi 
transmitida de geração em 
geração”.

 ●Cerca de 20 voluntários confeccionaram, nos dias 8 e 9 de Setembro, os tortulhos para servir 
nas Tasquinhas de Pombal

Horário: Segunda a Sexta-Feira - 8.30h - 12.30h | 13.30h - 19h
         Sábado - 8.30h - 12.30h | 13.30h - 16.30h

Contacto: 918 281 967

Lameiros - Vila Câ

Pombal

azeitonas Pão e Broa
QUeijinho fresCo da siCó
salada de orelha

soPa à antiGa

tortUlho de Vila Cã
Carneiro das Bodas
Bifinhos de VaCa

MiGas   salada 
arroz BranCo  Batatas fritas

arroz doCe
doCe de BolaCha
frUta da éPoCa

filhoses
Bolo de ferradUra
Café da PúCara

Vila Cã

EMENTA:

PUB

236 123 456
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Investimento de 66 mil euros para colmatar necessidade

Rancho da Redinha 
quer adquirir imóvel

O Rancho Folclórico da 
Redinha quer adquirir um 
imóvel no centro daque-
la localidade para colocar 
parte do seu espólio, mas 
também para promover al-
guns eventos. Este “investi-
mento relevante” pretende 
colmatar “uma das maiores 
necessidades” da associa-
ção, revelou o presidente 
da direcção, que conta com 
o apoio da Câmara Munici-
pal de Pombal e da Junta de 
Freguesia para fazer face a 
esta despesa.

“Queremos adquirir um 
imóvel localizado mesmo 
no centro da Redinha”, que 
está à venda por 66 mil eu-
ros, revelou Lúcio Marto, 
mostrando-se “empenha-
do” em fechar o negócio o 
quanto antes para “não per-
der esta oportunidade”.

Afinal, trata-se de um edi-
fício com “uma área grande 
e boas condições, incluindo 
casas de banho”, pelo que 
está preparado para “come-
çarmos a usufruir dele no 
imediato”, realçou aquele 
responsável, sublinhando 
que já solicitou apoio à Câ-
mara de Pombal e à Junta 
de Freguesia para a referida 
compra.

Contudo, as quantias que 
estas duas entidades pre-
vêem dar não serão sufi-

rinha, que “fica sempre na 
rua, ao sol e à chuva, pois 
não temos um espaço co-
berto”. Por outro lado, es-
te edifício também pode 
ser utilizado para o Rancho 
Folclórico fazer os seus en-
saios e promover algumas 
actividades, que não têm si-
do realizadas “por falta de 
espaço”. “Falo de torneios, 
noites de fados e outras ac-
tividades, que não são pos-
síveis de realizar no mu-
seu”, o qual “não está pre-
parado para a realização 
de eventos”, adiantou o di-
rigente.

De salientar que o Ran-
cho Folclórico da Redinha 
tem “à volta de 50 elemen-
tos com idades compreen-
didas entre os 3 e os 80 
anos”, onde se incluem “vá-
rias gerações de famílias”. 
“No caso da minha família 
já vamos na quarta gera-
ção”, congratulou-se Lúcio 
Marto, realçando que “te-
mos muita gente jovem”, 
pelo que “o rejuvenesci-
mento do rancho está asse-
gurado”.
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Av. Heróis do Ultramar, 173
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Uma enorme variedade de marcas ao seu dispor

EMENTA:
PetisCos
MorCela de arroz
ChoUriço assado
PatanisCas

soPa: 
soPa de leGUMes (sexta)
soPa de feijão (sÁBado)
soPa à PortUGUesa (doMinGo)

Pratos PrinCiPais
BaCalhaU CoM MiGas
PatanisCas CoM arroz de feijão
Costeleta de VaCa
Grelhado Misto
Grelhado de jaVali
leitão assado
Chanfana de jaVali (só sÁBado e doMinGo)

soBreMesas
PUdiM Caseiro
arroz doCe Caseiro
MoUsse de ChoColate Caseira
frUta da éPoCa
frUta da éPoCa

Redinha

cientes para fazer face ao 
investimento, pelo que a 
direcção do Rancho Folcló-
rico já começou a contac-
tar algumas empresas para 
perceber se também estão 
disponíveis para a apoiar 
este investimento.

Mas uma coisa é certa: “a 
associação está decidida a 
adquirir este imóvel”, nem 
que tenha de recorrer a um 
empréstimo bancário, ga-
rante Lúcio Marto. “Temos 
de arregaçar as mangas pa-
ra resolver esta situação o 
mais depressa possível”, 
pois tem “receio que o imó-
vel seja vendido”.

E “o problema é que te-
mos todas as nossas coisas 
arrumadas numa casa par-

ticular, cuja dona até já fa-
leceu e os herdeiros podem 
querer vender ou alugar o 
espaço a qualquer momen-
to”. Se isso acontecer o Ran-
cho fica sem espaço para 
colocar as suas louças, ar-
cas frigoríficas, mesas e ou-
tro material, que antes esta-
va armazenado no rés-do-
chão do edifício da Junta de 
Freguesia. No entanto, es-
se local ficou indisponível 
quando o executivo decidiu 
requalificar aquele espaço, 
com vista a transferir para 
ali o Espaço do Cidadão e 
os CTT.

O imóvel agora em vista 
tem condições para alber-
gar todo o material da as-
sociação, incluindo a car-

PUB
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Colectividade com forte aposta no futsal

Dino Clube promove 
paladares 
de Santiago de Litém

O Dino Clube de San-
tiago de Litém vai voltar a 
promover os paladares da 
sua região, após presença 
na Mostra Gastronómica 
de Alitém, no passado mês 
de Agosto.

A colectividade presidi-
da por Pedro Gameiro tem 
em agenda outras activida-
des de angariação de fun-
dos para a associação, que 
continua a manter uma 
aposta no desporto, no-
meadamente no futsal. As-
sim, no primeiro fim-de-se-
mana do mês de Novem-

bro, vai voltar a decorrer a 
noita de fados e para Ou-
tubro será a vez do torneio 
de sueca. A actual direcção 
termina o seu mandato em 
Dezembro, esperando os 
actuais elementos que sur-
jam novas pessoas para dar 
seguimento ao clube.

A equipa sénior de futsal 
esteve no Torneio Municí-
pio de Pombal, no passado 
domingo, dia 11, atingindo 
a final do evento. O grupo 
vai participar no campeo-
nato distrital da primeira 
divisão.

EMENTA:
sexta-feira (jantar) 
entradas PatanisCas BaCalhaU  
Moelas ChoUriço
MorCela arroz
soPa: Caldo Verde

Pratos PrinCiPais
tortUlho
BUCho reCheado
tiBornada de BaCalhaU
Grelhado Misto

soBreMesas
frUta  doCes

sÁBado (alMoço) 
entradas
PatanisCas de BaCalhaU  
Moelas
ChoUriço
MorCela arroz
soPa de leGUMes

Pratos PrinCiPais
tortUlho
BUCho reCheado
tiras de Vitela Grelhadas 
franCesinhas
BaCalhaU Grelhado

soBreMesas (iGUais eM todos os dias)
frUta  doCes

sÁBado (jantar)
entradas
PatanisCas de BaCalhaU  
Moelas
ChoUriço
MorCela de arroz
soPa: Caldo Verde

Pratos PrinCiPais 
tortUlho
franCesinhas
PorCo no esPeto
BaCalhaU CoM Broa
Galo CaBidela

doMinGo (alMoço)
entradas PatanisCas BaCalhaU  
Moelas ChoUriço
MorCela arroz soPa de leGUMes

Pratos PrinCiPais
CaBrito Grelhado Brasa
tortUlho  jardineira Carneiro
BaCalhaU forno Grelhada Mista

doMinGo (jantar)
entradas
PatanisCas BaCalhaU  
Moelas  ChoUriço
MorCela arroz soPa leGUMes

Pratos PrinCiPais
tortUlho  Carneiro
BaCalhaU BrÁs Grelhada Mista

Alitém
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EMENTA:
sexta-feira (jantar)
tortUlho
Carneiro GUisado
Grelhado Misto
taChadinha
Canja
tiBornada de BaCalhaU

sÁBado (alMoço/jantar)
tortUlho
Carneiro GUisado
Grelhado Misto
Caldo Verde
Galo GUisado
taChadinha
tiBornada de BaCalhaU

doMinGo
Carneiro GUisado
tortUlho
Grelhado Misto
Galo GUisado
Caldo Verde
tiBornada de BaCalhaU

soBreMesas: doCes Variados

Alitém

Colectividade de Santiais, na União de Freguesias de Alitém

Tortulhos são a grande 
atracção na ementa 
do GARECUS

Os tortulhos são uma 
das principais referências 
gastronómicas do territó-
rio da União de Fregue-
sias de S. Simão e Santia-
go de Litém e Albergaria 
dos Doze. Nesta edição, 
a famosa iguaria chega à 
mesa das tasquinhas pela 
mão do GARECUS, o Gru-
po de Acção Recreativa e 
Cultural de Santiais fun-
dado há 43 anos e presi-

dido, actualmente, por 
Micael Silva. O novo diri-
gente sucede a Agostinho 
Ferreira, que faleceu no 
início do ano, levando a 
um impasse directivo du-
rante cerca de seis meses. 
“Não havia ninguém” pa-
ra assumir o cargo, afirma 
Micael Silva, que peran-
te esta indefinição resol-
veu avançar com uma lis-
ta para os órgãos sociais 

(a única a candidatar-se). 
Depois de ter sido joga-
dor do clube há cerca de 
10 anos, o novo presiden-
te voltou a calçar as sa-
patilhas do futsal na épo-
ca anterior e regressou à 
equipa. Apesar de não in-
tegrar a direcção anterior, 
o gosto pela colectivida-
de onde criou laços de 
amizade ao longo destes 
anos, motivaram-no para 

se candidatar e não dei-
xar a colectividade esmo-
recer. Ainda que o futsal 
seja a principal activida-
de da associação, Micael 
Silva gostaria de concreti-
zar outras iniciativas, mas 
por enquanto ainda não 
está nada definido.

As receitas angariadas 
nas tasquinhas permiti-
rão ao clube pagar as des-
pesas com a equipa.

 ●O presidente da Câmara, Pedro Pimpão com Micael Silva, presidente da associação
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 Atualização Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos (25h)
Transporte de longa duração de animais Vivos (50h)
 Fertilização, Adubação e Preparação do Solo (50h)
 Conduzir e operar tratores em Segurança (50h)
 Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos (50h)
 Tratamentos Complementares à Poda (50h)
 Plantas Medicinais, aromáticas (50h)
 Roçadoras e motosserras (50h)
  Poda e Enxertia (50h)
 Floricultura (50h)
 Horticultura (50h)
 Vinha (50h)
 Olival (50h)
 Azeite (50h)

Formação

Profissio
nal

Inscrições Abertas

DESCONTO 

FIM
 SEMANA

0,1
1€/

litr
o

COMBUTIVEIS

PUB

EMENTA:
tnaCo de toiro
Costeleta de toiro
Bife de toiro
Chanfana de toiro
haMBúrGUer de toiro
Grelhado Misto de PorCo
tortUlho aCoMPanhado
BaCalhaU à siCó

PetisCos
tortUlho
ChoUriço
MorCela
PiCa-PaU de toiro/PorCo

Abiul

Comissão da Capela

No Ramalhais o toiro 
é cabeça-de-cartaz 
da ementa

A União 21-Associação Ju-
venil realizou, no passado 
dia 4, mais um passeio in-
ter-geracional que contou 
com a participação de 50 
pessoas, naquela que foi a 
primeira iniciativa da co-
lectividade após a pande-
mia.

Durante a manhã, os par-
ticipantes passearam de 
barco pelo rio Tejo, na loca-
lidade de Escaroupim, Sal-
vaterra de Magos, duran-
te cerca de uma hora, ten-
do observado várias aves 
e cavalos nas ilhas circun-
dantes ao rio. Registo, ain-
da, para a visita ao museu 
de Escaroupim e às casas 
avieiras.

O almoço foi no restau-
rante mesmo ao lado do 
rio, também na localidade 
de Escaroupim. Durante a 
tarde, os participantes visi-
taram o Agro Museu D. Ju-
linha, na Ortigosa, um es-

paço pertencente ao Mu-
nicípio de Leiria e que pro-
porciona um regresso aos 
tempos antigos. O passeio 
terminou com um lanche 
num parque de lazer da Or-
tigosa.

A presidente da colectivi-
dade juvenil, com sede na 
antiga escola primária de 
Vale da Cavadinha, Maura 
Domingues, fez um balan-
ço positivo de mais uma 
iniciativa realizada. “Era al-
go que aguardávamos há al-
gum tempo, porque os nos-
sos passeios têm sempre 
muita adesão por parte das 
pessoas. O passeio de bar-
co foi muito agradável e os 
participantes estavam mes-
mo satisfeitos. O mesmo su-
cedeu à tarde, durante a vi-
sita ao museu. O nosso mui-
to obrigado a todos aqueles 
que participaram em mais 
uma iniciativa da nossa co-
lectividade”.

Rancho Folclórico regressa ao certame

“As Camponesas 
da Mata Mourisca” 
trazem o melhor do Oeste 
até Pombal

As iguarias da zona Oes-
te do concelho vão estar 
novamente representadas 
pelo Rancho Folclórico “As 
Camponesas da Mata Mou-

risca”. A ementa é seme-
lhante à de 2019, com vá-
rias opções de pratos prin-
cipais (sempre com uma 
sopa diferente em todas as 

refeições), destacando-se 
o Bacalhau à Camponesas, 
mas também inúmeros pe-
tiscos ou entradas e muita 
doçaria. Ao todo, mais de 

30 voluntários prometem 
servir os visitantes com a 
qualidade habitual, a que 
juntam a “simpatia e um 
sorriso”.

COT Marquês - 
JMJ2023 estreia-se 
nas tasquinhas

EMENTA:
BaCalhaU à CaMPonesas
Costeleta de Vitela
Posta Mirandesa
ensoPado de BorreGo
Galo de CaBidela
Grelhados Mistos
leitão assado
PatanisCas CoM arroz de toMate

soBreMesas Caseiras
PaPas d’aVó, arroz doCe, doCe de aMêndoa 
CoM reQUeijão, doCe “as CaMPonesas”, 
PUdiM de oVos, PUdiM deliCioso, farófias 
CoM doCe de aMora, Bolo de nozes, 
MoUsse de ChoColate, tarte de aMêndoa 
CoM Chila salada de frUta

Oeste
EMENTA:

entradas/PetisCos
enChidos assados (alheira, MorCela, 
neGritos e ChoUriço) 
ossos Cozidos 
tentÁCUlos de Pota ensalsados 
Bifana no Pão 
soPas: soPa jUliana, Caldo Verde e Canja 
Pratos PrinCiPais
Chanfana 
Carneiro Cozido CoM Batata 
Cozida e leGUMes 
Galo CoM arroz de CaBidela 
Carne de PorCo à alentejana 
Bifana no Prato CoM arroz e Batata frita 
BaCalhaU de CeBolada 
CoM MiGas de rePolho

Pombal

O Comité Organizador 
Territorial (COT) do Mar-
quês, responsável pela 
coordenação das Paró-
quias de Pombal para a 
Jornada Mundial da Ju-
ventude ( JMJ) 2023 es-
treia-se nas tasquinhas de 
Pombal. As verbas anga-
riadas serão canalizadas 
para as actividades a de-
senvolver na preparação 
da JMJ2023.

Recorde-se que, tal co-
mo foi avançado pelo pa-
dre João Paulo Vaz em Ju-
nho passado, a paróquia 
de Pombal deverá rece-
ber, na semana de 26 a 31 

de Julho do próximo ano, 
entre 1000 a 1500 jovens 
de vários pontos do mun-
do , para participar na Jor-
nada Mundial da Juventu-
de ( JMJ), número esse que 
sobe para o dobro se fo-
rem tidas em conta as pa-
róquias do arciprestado. Ao 
todo, o pároco de Pombal, 
João Paulo Vaz, acredita 
que centenas de famílias do 
concelho estarão envolvi-
das neste processo de aco-
lhimento, na semana que 
antecede o grande even-
to, ou seja, a designada 
“pré-jornada” ou “dias nas 
dioceses”.



pub:
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Organização espera receber mais de 100 mil visitantes 

São Mateus e FATACIS 
trazem seis dias de festa a Soure 

É com expectativas “ele-
vadas” que a edição de 2022 
das Festas de São Mateus e 
FATACIS abre portas a par-
tir desta quinta-feira. Numa 
organização conjunta do 
Município de Soure e da As-
sociação Empresarial (que 
assume a gestão do espa-
ço dos expositores econó-
micos), o certame retoma 
a dinâmica habitual, depois 
das limitações impostas pe-
lo período pandémico. A 
cerimónia de abertura está 
marcada para as 17h30 com 
a inauguração do requalifi-
cado mercado municipal. 

“Há uma grande vontade 
das pessoas de conviverem, 
em retomar a vida social e 
aquilo que era tradicional 
antes da pandemia”, afir-
ma o presidente da Câmara 
Municipal, ressalvando que 
os festejos, mesmo assim, 
não chegaram a ser suspen-
sos. “Em Soure nunca esti-
vemos totalmente parados 
nos últimos dois anos, pois 
houve sempre feira e al-
guma festa de São Mateus, 
dentro das contingências 
vividas à data”, realça Má-
rio Jorge Nunes, se bem que 
“este ano é o retomar do 
São Mateus no seu melhor”. 
O autarca acredita que se-
rá “um enorme certame, à 
semelhança do que foi em 
2019 e nos anos que antece-
deram”, com elevada parti-
cipação, “onde os cidadãos 
venham com capacidade 
de consumo das ofertas que 
lhe serão apresentadas pe-
los muitos expositores pre-
sentes e, acima de tudo, que 
possam usufruir dos vários 
espaços das feiras tradicio-
nais e da própria FATACIS”.

Um optimismo que se tra-
duz, também, em números. 
“As festas decorrem duran-
te seis dias, dado que o dia 
21, feriado Municipal, é re-
servado apenas para a ses-
são solene comemorativa 
do Dia do Município, estan-
do as festividades em geral 
reservadas para os dias an-
teriores. Mas no somatório 
desses seis dias, com a co-
laboração das condições at-
mosféricas, temos a convic-
ção de que ultrapassaremos 
a barreira dos 100 mil visi-
tantes”, avança o autarca.

Já sem limites à entra-
da de visitantes, contraria-
mente ao que aconteceu 
durante a pandemia, o aces-
so aos espectáculos e activi-
dades volta também a ser 
gratuito. “O certame retoma 
o formato tradicional, com 
três espaços de animação 

Entre os dias 15 e 21, deverão passar pela vila de Soure mais de 100 mil visitantes, a pretexto das Festas de São Mateus e da 
FATACIS. Para além dos expositores económicos e dos artistas nacionais, como Ana Lains, Nena, Calema ou Miguel Gamei-
ro, que atraem sempre multidões aos espectáculos, é na feira franca que reside a marca diferenciadora dos festejos, onde as 
nozes, as cebolas e a madeira mantêm vivas marcas identitárias do território.

dispersos pela vila”, escla-
rece o presidente da Câma-
ra, dividido entre o Parque 
dos Bacelos, onde está ins-
talado o palco principal, o 
Largo dos Combatentes da 
Grande Guerra e a Praça da 
República, junto ao edifício 
dos Paços do Concelho, on-
de decorrerão actividades 
culturais. 

Para fazer face ao progra-
ma, o orçamento do muni-
cípio, “naquilo que são as 
suas responsabilidades”, 
ultrapassa já os 200 mil 
euros, “sendo que, no que 
concerne aos espectáculos 
propriamente ditos, entre o 
custo com artistas e anima-
dores e os custos de contex-
to (aluguer de palcos, meios 
audiovisuais, etc.), rondará 
a ordem dos 100 mil euros”, 
adianta Mário Jorge Nunes.

IMPORTâNCIA 
DAS FEIRAS 
NA ECONOMIA LOCAL
O presidente da Câma-

ra Municipal não tem dúvi-
das: “a Feira das Nozes, Ce-
bolas e Madeira é uma mar-
ca das festas de Soure, na 
qual temos todo o orgulho 
e toda a vontade de a conti-
nuar a manter”. No caso da 
Feira da Madeira, que de-
corre na margem esquerda 
do rio Arunca, “é uma fei-
ra tradicional, com signifi-
cado desde a sua génese, 
representando um impor-
tante local de venda de vá-
rios produtos relacionados 
com a agricultura”. Relati-
vamente às Feiras das Ce-
bolas e das Nozes, o autar-
ca diz que “é muito simbóli-
ca a sua representação eco-
nómica”, sendo que “alguns 

dos comerciantes destas 
áreas não são do concelho 
de Soure”. Contudo, acres-
centa Mário Jorge Nunes, 
“sabemos que os vendedo-
res da Feira das Nozes são 
todos do nosso concelho, 
mas já não são em número 
muito elevado. No entan-
to, são marcas inalienáveis 
deste certame e que faze-
mos questão de preservar, 
dando todo o carinho e aco-
lhimento a estes produto-
res e vendedores para que 
continuem a fazer parte do 
evento”.  

DIA DO MUNICíPIO 
DEDICADO 
à EDUCAçãO
O Dia do Município (fe-

riado municipal), assinala-

do na quarta-feira, 21, será 
dedicado, este ano, à Edu-
cação, com destaque para 
a entrega das Bolsas Aca-
démicas destinadas a re-
conhecer o mérito escolar 
dos melhores alunos, coin-
cidindo com a entrada em 
vigor de um novo regula-
mento. “Por isso, este ano, 
o dia 21 de Setembro se-
rá um hino à Educação e 
ao esforço que o Municí-
pio de Soure tem feito nes-
ta área nos últimos anos. 
É um esforço e um investi-
mento que têm sido reco-
nhecidos a nível nacional 
e internacional, através da 
participação e do trabalho 
desenvolvido no âmbito de 
vários projectos e medidas 
em curso”, salienta o edil 
sourense.

Outro ponto alto da ce-
rimónia solene do Dia do 
Município é a atribuição de 
medalhas de méritos muni-
cipal. Este ano, a Medalha 
de Honra – Grau Prata, será 
entregue, a título póstumo, 
a António dos Santos Mo-
ta, recentemente falecido, 
dando origem, à data, a um 
dia de Luto Municipal. Por 
sua vez, a Medalha de Mé-
rito Cultural será atribuída 
ao Grupo “Balbúrdia”, um 
projecto musical com ori-
gem na localidade de Cer-
cal e que completou já 25 
anos de actividade ininter-
rupta.

O Dia do Município será 
também assinalado com a 
inauguração das piscinas 
municipais de Vila Nova de 
Anços, que deverão abrir 
ao público “imediatamen-
te a seguir ao São Mateus”, 
e do Jardim-de-Infância 

Primeiro prémio recebe 600 euros 

Concurso de fotografia 
já tem vencedores

Vera Lúcia Rodrigues foi 
a vencedora do primeiro 
prémio do concurso de fo-
tografia, no valor de 600 
euros, lançado, este ano, 
pelo Município de Soure. 
Foram ainda distinguidos 
Márcia Martins e Duarte 
Cachulo, com duas men-
ções honrosas, no valor de 
200 euros cada. Os prémios 
serão entregues na cerimó-
nia solene do Dia do Mu-
nicípio, no próximo dia 21, 
feriado municipal. Todos 
os trabalhos apresentados, 
num total de 19, estarão em 
exposição no Pangeia – Fes-
tival Municipal de Juventu-
de, e depois na atrium dos 

Paços do Concelho, nas co-
memorações das Festas de 
São Mateus.

A iniciativa do municí-
pio decorreu, este ano, pela 
primeira vez, e foi organiza-
da pelo Gabinete de Comu-
nicação e Relações Públi-
cas. O objectivo é promover 
o concelho, dar a conhecer 
o território e as suas gentes, 
fomentando a descoberta 
do património local e di-
vulgando as suas riquezas 
e potencialidades, usando 
a imagem como incentivo à 
participação da comunida-
de na construção da iden-
tidade e memória colectiva 
do concelho. 

 ●Para além dos espectáculos, a área dos expositores atrai sempre também milhares de visitantes

 ●Foto da imagem vencedora 

A edição de 2022 da 
FATACIS – Feira de 
Artesanato, Turismo, 
Agricultura, Comércio 
e Indústria de Soure, 
cuja organização está 
sob responsabilida-
de da Associação 
Empresarial, tem já 
confirmada a presen-
ça de cerca de duas 
centenas de exposito-
res, número este que 
deverá ser semelhante 
ao esperado para a 
participação dos fei-
rantes. O artesanato e 
a gastronomia voltam 
também a ter um es-
paço próprio no cer-
tame, sendo esperada 
cerca de meia centena 
de entidades na Feira 
das Freguesias.

do novo Centro Escolar de 
Soure. Uma valência que 
já esteve em funcionamen-
to este ano lectivo “e onde 
esperamos que as crianças 
usufruam em pleno deste 
equipamento que trouxe 
elevados ganhos de ope-
racionalidade e excelentes 
condições”, evidencia o au-
tarca. 

IMPACTO 
DA PANDEMIA
Ainda que as expectati-

vas do retomar das Festas 
de São Mateus e da FATA-
CIS sejam elevadas, o pre-
sidente da autarquia não 
esquece o impacto econó-
mico da pandemia na eco-
nomia local, que ainda hoje 
se faz sentir. “Existiram es-
tabelecimentos comerciais 
em Soure que fecharam e 
não retomaram, nomeada-

mente na área da restaura-
ção, o que hoje agrava um 
défice de oferta para o con-
celho. Esperamos que este 
São Mateus faça renascer 
alguns destes estabeleci-
mentos e de outro tipo de 
serviços”, refere o presi-
dente. Mário Jorge Nunes 
espera que “alguns dos ne-
gócios na área comercial, 
que também sofreu que-
bras, consigam ressurgir 
com novas oportunidades 
que estamos a dar em ter-
mos de Mercado Munici-
pal e de melhoria das con-
dições ligadas ao urbanis-
mo”. Nessa medida, “o São 
Mateus pode ser um forte 
elemento de promoção e 
de alavancagem para rea-
tivarmos a economia local 
e a colocarmos em franco 
crescimento. É isso que de-
sejamos”, aponta o edil.
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Equipa treinada por Pedro Solá venceu na marcação das grandes penalidades o União de Tomar

Sporting de Pombal defronta o 
Vigor e Mocidade na segunda eliminatória

 ●Wagner que regressa ao clube, após uma passgaem por Alvaiázere, foi o herói ao defender três grandes penalidades. O guarda-redes e António Sintra, presidente do Sporting Clube de Pombal

 ●A primeira equipa do Pombal em jogos oficiais, que terminou a festejar, eliminando o União de Tomar. Segue-se o Vigor e Mocidade de Coimbra, numa partida marcada para dois de Outubro.

O Sporting Clube de 
Pombal começou a nova 
época de uma forma he-
róica, demonstrando mui-
to sofrimento e crença pelo 
objectivo final, num encon-
tro a contar para a segunda 
competição mais impor-
tante do futebol português.

A formação agora treina-
da por Pedro Solá, ex-trei-
nador do Portomosense, 
defrontou o União de To-
mar, a contar para a pri-
meira eliminatória da Taça 
de Portugal. Para este de-
safio, o Pombal jogou com 
Wagner (ex-Alvaiázere), na 
baliza, Tião, Filipe Soares 

(ex-Portomosense), Lucas 
Barros (ex-Marrazes), que 
sairia aos 80 minutos, pa-
ra entrar Vasco Pontes, que 
por sua vez, também sairia 
por lesão, dando lugar ao 
ex-junior, Diogo Silva, na se-
gunda parte do prolonga-
mento aos 113 minutos, Pau-
lito que sairia aos 80 minu-
tos para entrar João Pinto, 
que regressa ao clube após 
uma época sem jogar, Pedro 
Rafael (ex-Portomosense), 
Dudu, Netinho (transferên-
cia internacional, oriundo 
de angola), que sairia ao in-
tervalo para entrar o ex-ju-
nior, Totti ao intervalo, Pe-

terson (ex-Portomosense), 
Guilherme (ex-Marco 09), 
que sairia ao intervalo pa-
ra entrar Rafa (ex-Arganil), 
Bryan (ex-Peniche), que da-
ria o seu lugar ao central Mi-
guel Cá, ao intervalo.

Os primeiros 45 minutos 
mostraram um União de To-
mar que vai disputar o prin-
cipal escalão da Associação 
de Futebol de Santarém, 
mais personalizado e fisica-
mente mais disponível para 
os duelos individuais, con-
seguindo o golo aos 20 mi-
nutos, por Wemerson Silva. 
No último lande da primei-
ra parte, o Pombal desper-

PUB

diça uma grande penalida-
de por Dudu com defesa de 
Ivo Cristo. Na segunda par-
te, o Pombal ajustou-se ao 
andamento do jogo e como 
prémio, o golo da igualda-
de nos últimos instantes da 
partida, com o brasileiro, 
Rafa, que cumpre a quinta 
época em Portugal, a ter um 
grande lance de inspiração. 
No prolongamento, os golos 
continuaram a ser uma mi-
ragem, até que as decisões 
ficaram para as grandes pe-
nalidades. Neste particular, 
o guarda-redes brasileiro, 
Wagner, que veio para Por-
tugal em 2015/2016, tendo 

estado no Ribeirense, mas, 
seguindo para Pombal, on-
de esteve duas temporadas. 
A época passada jogou em 
Alvaiázere, regressando es-
te ano, sendo decisivo neste 
primeiro sucesso da época. 
Natural de Piraciaba de São 
Paulo, com 26 anos, Wagner 
Menegalli, anulou todos os 
remates dos atletas de To-
mar, num total de três de-
fesas.

O Sporting Clube de Pom-
bal que já tinha amealhado 
3 mil euros pelo apuramen-
to para a Taça de Portugal, 
com este desfecho positivo, 
somou mais 4 mil euros, to-

talizando sete mil euros até 
ao momento. 

VIGOR E MOCIDADE
SERÁ O PRÓxIMO 
ADVERSÁRIO 
O sorteio da segunda eli-

minatória ditou o Vigor e 
Mocidade da Associação de 
Futebol de Coimbra como 
opositor. Ou seja, em cam-
po, duas equipas de provas 
distritais, com o Pombal a 
jogar em casa, no dia dois 
de Outubro, com a partida 
a iniciar às 15 horas . A for-
mação de Coimbra iniciou 
a sua competição com uma 
derrota em Soure.
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À semelhança do que se 
passou um pouco por todo 
o país, a história da Guia é 
a história do seu templo re-
ligioso, iniciado em 1978, e 
da sua Santíssima Estrela-
dos Navegantes (Ave Maris 
Stella), Nossa Senhora da 
Guia. Em 1620 foi construí-
da a primeira capelinha. Em 
2020 foram assinalados os 
400 anos, que não foram 
comemorados por causa da 
pandemia.

Efectivamente, é à vol-
ta dele e sobre ele que nos 
chegaram até hoje, alguns 
apontamentos históricos.

De Pinho Leal e do Dicio-
nário Corográfico, recolhe-
mos a seguinte descrição: 
“em uma solitária mas agra-
dável planície, à vista do 
Mar, se vê uma dilatada ma-
rinha que corre desde a Foz 
do Mondego até à Octavim, 
no sítio antigamente chama-
do lugar ou Casal dos Fran-
ceses, ou Casal da Serra. Fi-
ca este lugar na divisão que 
faz do bispado de Coimbra 
com o de Leiria”.

Constam de 1620 as pri-
meiras notícias históricas da 
localidade que é hoje cha-
mada Guia e que já foi Casal 

ou lugar dos Franceses, ou 
Casal da Serra, estando fora 
de questão que a Mata Mou-
risca é a povoação mais anti-
ga da nossa região, vindo re-
ferenciada em documentos 
do século XII e XIII, tendo 
o seu povoamento sido pro-
movido a partir do Louriçal.

Pertenceu ao Couto do 
Louriçal (Dezembro de 1166, 
tendo já em 1142 D. Afonso 
Henriques feito referência 
a esta localidade no foral de 
Leiria) administrado no Ter-
mo de Montemor-o-Velho e 
doado ao rico Mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra.

Citando o estudo de in-
vestigação medieval no Ter-
mo de Montemor-o-Velho, 
do dr. Ruy de Azevedo: “Pa-
ra poente do rio Carnide, ao 
sul do canto de Seiça, o Lou-
riçal (Lourizal), a Mata Mou-
risca (1223) e a estrada que 
passava por esta povoação, 
conduz do Louriçal à Ranha.

Em 1223 a Mata Mourisca 
pertencia ao Couto do Lou-
riçal, como já afirmámos 
anteriormente, aparecendo 
em 1826 como freguesia do 
Concelho da Beira e Comar-
ca de Coimbra, tendo, nesta 
data, 235 fogos.

Em 1832 pertence ao con-
celho do Louriçal, na Co-
marca da Figueira da Foz, 
província do Douro, e em 
1836, quatro anos mais tar-
de, passa para a Comarca de 
Pombal e distrito de Leiria.

Seis anos depois (1842), a 
Mata Mourisca tinha 272 fo-
gos. Esteve no concelho do 
Louriçal até 24 de Outubro 
de 1855, data em que foi ex-
tinto, passando a fazer parte 
do concelho de Pombal.

A 
EMANCIPAçãO

Como é do conhecimen-
to geral, a Guia permane-
ceu ligada à freguesia da Ma-
ta Mourisca até ao dia 1 de 
Janeiro de 1985, e muito da 
sua evolução dependeu da 
freguesia-mãe e estas dos 
senhores “Fidalgos” do Lou-
riçal que também tiveram 
um importante contributo 
na construção do templo da 
Guia, iniciado em 1978, ho-
je considerado de interesse 
público. A primeira Junta de 
Freguesia de Mata Mourisca 
foi fundada em 1 de Janeiro 
de 1858 e a primeira acta fei-
ta sobre a “Feira dos 10” da 
Guia foi escrita no dia 29 de 

O futuro começa dia 18

A Guia de ontem e de hoje
Março do mesmo ano. Era 
presidente desta freguesia 
o pároco João André Dias. 

Em 1910 é constituída a 
primeira Escola no lugar 
da Guia, oferecida pelo be-
nemérito, recém-chegado 
do Brasil, sr. Fernandes Es-
trada, e no ano seguinte a 
Junta de Freguesia passou a 
sua sede para a Guia, sendo 
o seu primeiro presidente 
civil Tébar Pinho.

Da freguesia da Guia fa-
zem parte os lugares de 
Guia, Outeiro Martinho, Pe-
drogueira, Seixo, Casal da 
Clara, Lagoa, Mó, Nasce-Á-
gua e Estação da Guia, e ain-
da parte dos lugares de La-
goeiros, Antões, Moita do 
Boi, Vale de Lezide e Grou, 
que a Guia partilha com as 
freguesias contíguas do Car-
riço, Louriçal e Monte Re-
dondo, respectivamente.

Na parte religiosa, a Guia 
tornou-se paróquia no dia 
12 de Outubro de 1997, dia 
em que inaugurou o seu no-
vo templo, dedicado à Nossa 
Senhora do Ó, como 5tam-
bém é conhecida a Santa 
“grávida” (Expectação).

O 
DESENVOLVIMENTO

É já no século XX, que 
a Guia tem um grande de-
senvolvimento, atendendo 
à sua localização privilegia-
da, na zona oeste de Pom-
bal, havendo a considerar 
o surto industrial tardio em 
Portugal, como consequên-
cia da Revolução Industrial 
do Séc. XIX na Europa.

Há mais de 100 anos te-
mos a chegada do comboio 
à Estação da Guia, na Linha 
do Oeste, lugar de grande 
importância pelo apareci-
mento das fábricas de ser-
ração de madeiro e sobre-
tudo de vidro, a Companhia 
Industrial de Vidro, mão da 
Covina, sediada em Santa 
Iria da Azoia, Lisboa.

Nas décadas de 20 e 30, 
a evolução era franca, com 
a fábrica de vidros no seu 
apogeu, com operários vin-
dos de outras terras, inclu-
sive muitos estrangeiros de 
países como Espanha, Itália 
e França.

Tudo dava vida à Guia e 
à Estação da Guia, porque 
aqui produzia-se, aqui ma-
tava-se a fome a muita gen-
te, apareceram as empalha-
ções, o Caminho de Ferro 
mobilizava muita gente pa-
ra os carregamentos de ma-
deira, sendo esta terra um 
contínuo vai e vem de ope-
rários. Por esta altura o mo-
vimento era tal que havia 
muitas lojas de mercearia, 
vinhos e casas de pasto com 
dormidas, vulgo pensões.

Em 1940, a decadência 
adivinhava-se como o fecho 
da fábrica de vidros, por fa-
lência, restando as serra-
ções que haviam de entrar 
mais tarde também em cri-

se e a fecharem a sua labo-
ração. As pessoas foram re-
gressando às suas terras, 
pois, como disse, a maioria 
não era de cá.

Na “longa noite fascista” 
pouco ou nada de relevan-
te se verificou no desenvol-
vimento da Guai, para além 
da electrificação, em 1949, a 
construção de um fontená-
rio e algumas obras de ca-
rácter humanitário, ofere-
cidas pelo benemérito Co-

mendador Tomé Raul Fè-
teira - Centro de Bem-Estar 
Social Tomé Raul Fèteira e a 
obra social, caso do edifício 
dos Correios. 

O “ABANãO” 
DO ExTERNATO

Digamos que, também em 
1961, a visão de um ilustre 
ilhense, Armindo Moreira, 
deu um abanão a esta terra, 
com a criação do Externa-
to da Guia, lançando o en-
sino liceal particular nesta 
região oeste do concelho de 
Pombal, preenchendo uma 
enorme lacuna, ao tempo, 
respondendo aos desejos e 
anseios de uma vasta popu-
lação.

O passado remoto e mais 
recente analisado e descrito, 
parece-me que o presente 
e futuro da Guia têm de ser 
vistos com olhos de bom ob-
servador, por o progresso e 
desenvolvimento desta ter-
ra é mais aparente que real.

Actualmente a freguesia 
da Guia tem cerca de 1.000 
fogos, cerca de 3.000 eleito-
res e uma população de cin-
co mil pessoas, bastantes 
idosos e a juventude a ter 
de procurar trabalho fora 
da sua terra.

Após o 25 de Abril de 74, a 
Guia apetrechou-se de algu-
mas forças sociais, movida 
por uma juventude carecida 
de liberdade, desenvolveu o 
associativismo, aparecendo 
a ACUREDE e o Grupo Des-
portivo Guiense, entre ou-
tras colectividades, com êxi-
to na sua missão.

Este artigo foi escrito e pu-
blicado no ano 2000, por 
altura da XI FAGO da Guia, 
numa revista que saiu jun-
tamente com o jornal O Eco.

Agora, venho pedir aos 

guienses que se orgulhem 
da sua terra e se lembrem 
dos sacrifícios que foram 
feitos para a Guia se auto-
nomizar da freguesia da Ma-
ta Mourisca em 1985. Des-
de então foi criada uma di-
nâmica inquestionável que 
permitiu o desenvolvimen-
to e crescimento da actual 
vila da Guia (que ostenta 
este estatuto de vila desde 
2005). Este desenvolvimen-
to contribuiu para que a 

Guia se destaque hoje como 
o maior território da zona 
oeste do concelho de Pom-
bal, com condições ímpares 
para se instalar o parque in-
dustrial.

O FUTURO  DA GUIA 
COMEçA 

DIA DEzOITO

Neste sentido, a agrega-
ção de freguesias GIMM na-
da beneficiou a Guia, ha-
vendo muitas lacunas que 
uma vila não deve ter, no-
meadamente um auditório, 
um mercado coberto pa-
ra venda de peixe e produ-
tos agrícolas e umas casas 
de banho públicas. Estas 
lacunas tornam-se ainda 
mais graves quando há es-
paços, que são propriedade 
da junta de freguesia, que 
não estão aproveitados, es-
tando mesmo ao abando-
no. Falo por exemplo do 
antigo mercado fechado.

Para terminar não que-
ria esquecer o engenheiro 
Guilherme Santos, na altu-
ra presidente da Câmara de 
Pombal, e o Sr. José Lopes, 
então presidente da Jun-
ta da Mata Mourisca, que 
infelizmente já não estão 
connosco, mas merecem a 
homenagem dos guienses, 
pois estas duas excelentes 
pessoas foram fundamen-
tais para a criação da fre-
guesia da Guia.

Devemos saber honrar 
estas duas pessoas, mas 
também todos os guien-
ses que pugnaram precisa-
mente pela criação da fre-
guesia da Guia. E neste mo-
mento a melhor forma de 
honrar estas pessoas é vo-
tar a favor da desagregação 
da Guia no próximo dia 18 
de Setembro.

Artur Carreira
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Pintura da Construção Civil
Lavagem de Telhados
Barramentos | Capotos

BIQUEIRAS
Mata Mourisca - Pombal

Orçamentos 
grátis

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

EMPRESA DE POMBAL 
precisa de colaboradora para 
reforço da equipa de trabalho
Cont.: 935 528 491 ou 
carlos.maia@greenopinion.pt

VENDE-SE
- Vinho do lavrador a 8€ / 5L
- Feno enfardado a 4€ / fardo 
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 30€/ 5L
Cont: 965 510 507

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

MUDANçAS LOW COST
 Todos os dias incluindo 
fins de semana. 
Cont.: 965 609 348 / 
913 689 878

PROCURO uma russa, Lena, 
ela tem uma um irmão defi-
ciente (bom rapaz) e uma filha. 
Antes, ela trabalhou num bar. 
Tem um Mercedes. Se alguém 
souber, ligue, por favor, para 
mim, Tatiana Russa. 
Cont.: 911 705 340

Empresa em fase de expansão 
no sector de energias renováveis, 
admite para os seus quadros:

Electricista
 Experiência comprovada
 Capacidade de resolução de problemas
 Carta de Condução
 Possibilidade de deslocação
 Apresentação

Canalizador
 Experiência comprovada
 Carta de Condução
 Conhecimento de SST
 Conhecimento de AC
 Apresentação

OFERECE
 Contracto Trabalho
 Todas as regalias em vigor do CCT
 Outras condições em vigor na empresa

Enviar curriculum c/foto para:
recrutamentotecnicas2020@gmail.com

VENDE-SE MERCEDES 200, 
ANO 1994, em muito bom 
estado, c/ 94.000 km. Preço 
negociável. 
Cont.: 913 006 106

CARTÓRIO NOTARIAL DE SOURE 
A CARGO DA NOTÁRIA CELESTE MARIA RAINHO DE JESUS PITA

------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 2, e seguintes do livro n.º 208, 
deste Cartório, compareceu como outorgante: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ JOAQUIM FERNANDES, que neste acto intervém por si e, conforme procuração que arquivo na qualida-
de de procurador da sua mulher, ALzIRA DA CONCEIçãO RIBEIRO, casados sob o regime de bens da comu-
nhão geral, contribuintes com os NIFs 121.444.503 e 169.990.893, ambos naturais da freguesia de Vila Cã, concelho 
de Pombal, onde residem no lugar de Trás-os-Matos, na Travessa das Lages, n.º 12, declarou que com exclusão de 
outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes bens: ------------------------------------------------------------------------------------

Situados na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal
------ UM – prédio rústico composto de terra de cultura de milho, com a área total de cento e sessenta metros 
quadrados, sito em “Moinho”, a confrontar do norte e do poente com Joaquim Fernandes, do sul com Rio e do 
nascente com Júlio dos Santos, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 7.306, com o valor patrimonial para efeitos 
de IMT e Imposto de Selo de 79,58 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ------------------------------------
------ DOIS – prédio rústico composto de terra de cultura de milho, com a área total de trezentos e cinquenta metros 
quadrados, sito em “Moinho”, a confrontar do norte e do poente com Joaquim Fernandes, do sul com Manuel Fer-
nandes e do nascente com Manuel Lopes, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 7.309, com o valor patrimonial 
para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 70,74 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. -------------
------ TRÊS – prédio rústico composto de olival com oliveiras, mato e pinheiros, com a área total de três mil quinhentos e 
sessenta metros quadrados, sito em “Costa do Cabeço”, a confrontar do norte, do sul e do poente com caminho e do 
nascente com António Lopes Conceição, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 8.739, com o valor patrimonial 
para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 441,22 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal.----------
------ QUATRO – prédio rústico composto de vinha com cepas, oliveiras e terra de cultura de milho, com a área total 
de dois mil e cinquenta metros quadrados, sito em “Ponte da Pedra”, a confrontar do norte com caminho, do sul 
com Manuel Gonçalves, do nascente com Manuel Gonçalves Matateiro e do poente com Manuel Francisco, inscrito 
na respectiva matriz sob o artigo 8.822, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 617,61 €, 
e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ CINCO – prédio rústico composto de terra de cultura de milho com tanchas, com a área total de setecentos e cinquen-
ta metros quadrados, sito em “Ponte da Pedra”, a confrontar do norte com António Serrano, do sul com António Marques 
da Silva e do nascente e do poente com Manuel Francisco, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 8.835, com o valor 
patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 145,45 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ----
------ SEIS – prédio rústico composto de pinhal e mato, com a área total de cento e setenta metros quadrados, sito em 
“Casalinho”, a confrontar do norte com Joaquim Francisco, do sul com José Ribeiro Trindade e outros, do nascente com 
Aires Gonçalves e do poente com Joaquim Ferreira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 9.916, com o valor patrimonial 
para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 17,68 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ----------------------------
------ SETE – prédio rústico composto de pinhal e mato, com a área total de setecentos e vinte metros quadrados, 
sito em “Casalinho”, a confrontar do norte com Joaquim João, do sul com Manuel Ribeiro, do nascente com José da 
Silva Júnior e do poente com Manuel da Silva, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 9.953, com o valor patrimo-
nial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 79,58 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal.-------------
------ OITO – prédio rústico composto de pinhal e mato, com a área total de quinhentos metros quadrados, sito em 
“Casalinho”, a confrontar do norte com Manuel Marques, do sul com António Serrano, do nascente com Manuel Fran-
cisco e do poente com Manuel Francisco da Silva, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 9.968, com o valor patri-
monial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 92,84 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal.------
------ NOVE – prédio rústico composto de pinhal e mato, com a área total de setecentos e quarenta metros quadrados, 
sito em “Casalinho”, a confrontar do norte com Joaquim Lopes Eiras, do sul com Manuel Gonçalves Matuteira, do nascente 
com Augusto Ferreira e do poente com Alexandre Ribeiro, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 9.986, com o valor 
patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 105,66 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ---

Situados na União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e 
Albergaria dos Doze, concelho de Pombal

------ DEz – metade do prédio rústico composto de pinhal e mato, com a área total de cinco mil e seiscentos metros qua-
drados, sito em “Barroca Alta”, a confrontar do norte com Albino Joaquim Rodrigues, do sul com Maria Mota Gerão, do 
nascente com José Gomes Monteiro e do poente com caminho, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 8.366, que provém 
do antigo artigo rústico 1.936 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial para efeitos de IMT 
e Imposto de Selo correspondente à fracção de 257,97 €, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal 
sob o número três mil quinhentos e oitenta e sete-SANTIAGO DE LITÉM, não tendo esta fracção qualquer 
inscrição em vigor, e com registo de aquisição de metade a favor de António Ferreira Valente e mulher Virgínia de 
Jesus Abreu Valente, registada pela apresentação sete, de doze de Janeiro de mil novecentos e noventa e cinco.-----
------ ONzE – prédio rústico composto de terra de cultura, com a área total de mil quatrocentos e quarenta metros qua-
drados, sito em “Prazo”, a confrontar do norte com limite da freguesia, do sul com José Gameiro Benjamim, do nascente 
com Júlio dos Santos e do poente com serventia, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 38.306, que provém do 
antigo artigo rústico 15.849 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial para efeitos de 
IMT e Imposto de Selo de 511,51 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. -------------------------------------------
------ DOzE – metade do prédio rústico composto de terreno de mato, com a área total de três mil duzentos e 
quarenta metros quadrados, sito em “Prazo”, a confrontar do norte com Joaquim Fernandes, do sul com Manuel 
Domingues, do nascente com José Gameiro e do poente com Casimiro Bernardo da Glória, inscrito na respectiva 
matriz sob o artigo 38.312, que provém do antigo artigo rústico 15.855 da extinta freguesia de Santiago de Li-
tém, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de 72,73 €, e omisso 
na Conservatória do Registo Predial de Pombal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ TREzE – metade do prédio rústico composto de terreno de mato, com a área total de quatrocentos metros quadra-
dos, sito em “Costa do Prazo”, a confrontar do norte com Manuel Domingues, do sul e do poente com José Gameiro Mota e 
do nascente com Manuel Fernandes Moço, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 38.313, que provém do antigo artigo 
rústico 15.856 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo 
correspondente à fracção de 13,26 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal.---------------------------------------------- 
------ CATORzE – prédio rústico composto de terra de cultura, com a área total de quatrocentos e setenta metros 
quadrados, sito em “Penedo”, a confrontar do norte com Manuel Domingues, do sul com Manuel Gameiro, do nas-
cente com António Francisco dos Santos e do poente com ribeiro, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 38.332, que 
provém do antigo artigo rústico 15.875 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial para 
efeitos de IMT e Imposto de Selo de 48,63 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ----------------------------
------ QUINzE – prédio rústico composto de terra de cultura, com a área total de quatrocentos e setenta metros qua-
drados, sito em “Costa do Cavaleiro”, a confrontar do norte com José Gameiro, do sul com Manuel Gameiro, do nascente 
com António Francisco dos Santos e do poente com ribeiro, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 38.333, que 
provém do antigo artigo rústico 15.876 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial 
para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 48,63 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ------------
------ DEzASSEIS – prédio rústico composto de terreno de mato, com a área total de quatrocentos e sessenta metros qua-
drados, sito em “Costa do Cavaleiro”, a confrontar do norte com Manuel Domingues, do sul com Joaquim Fernandes, 
do nascente com Casimiro Bernardo da Glória e do poente com José Gameiro, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 
38.345, que provém do antigo artigo rústico 15.888 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial 
para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 30,95 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. -----------------------
------ DEzASSETE – prédio rústico composto de terreno de mato, com a área total de quatrocentos e sessenta metros 
quadrados, sito em “Costa do Cavaleiro”, a confrontar do norte com Manuel Domingues, do sul com Joaquim Fer-
nandes, do nascente com Manuel Gameiro e do poente com José Gameiro Mota, inscrito na respectiva matriz sob o 
artigo 38.346, que provém do antigo artigo rústico 15.889 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor 
patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 30,95 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. --------
------ DEzOITO – prédio rústico composto de terreno de mato, com a área total de cento e noventa metros quadra-
dos, sito em “Costa do Cavaleiro”, a confrontar do norte com Tarquino Antunes, do sul com José Gameiro, do nascente 
com António Ferreira e do poente com ribeiro, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 38.368, que provém do 
antigo artigo rústico 15.911 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial para efeitos de 
IMT e Imposto de Selo de 13,26 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. -------------------------------------
------ DEzANOVE – prédio rústico composto de terreno de mato, com a área total de duzentos e dez metros quadrados, 
sito em “Costa do Cavaleiro”, a confrontar do norte com Manuel Gameiro, do sul com António Correia, do nascente 
com António Ferreira e do poente com ribeiro, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 38.369, que provém do 
antigo artigo rústico 15.912 da extinta freguesia de Santiago de Litém, com o valor patrimonial para efeitos de 
IMT e Imposto de Selo de 13,26 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ---------------------------------------------
------ Que entraram na posse e composse dos identificados bens, o da verba um por volta do ano de mil novecentos 
e noventa, por compra verbal a Júlio dos Santos, viúvo, residente que foi no dito lugar de Trás os Matos, já falecido, 
o da verba dois a José dos Santos e mulher Piedade dos Santos, residentes que foram também de Trás os Matos, 
por volta do ano de mil novecentos e oitenta, os das verbas três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, por partilha 
verbal por óbito dos seus pais e sogros, Manuel Fernandes e mulher Maria Joaquina, residentes que foram no lugar 
de Lameiros, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, por volta de mil novecentos e setenta e quatro, o da verba 
dez por compra verbal por volta de mil novecentos e oitenta a Artur Valente, residente que foi no Lugar de Ponte de 
Assamassa, e os restantes por volta de mil novecentos e oitenta por compras verbais a José Gameiro, viúvo, residente 
que foi no lugar de Casal da Rosa, freguesia de Santiago de Litém. ---------------------------------------------------------------------------------------
------ Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar as referidas compras e partilha por título válido, mas o certo é que 
desde a referida entrada na sua posse e composse portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes, vindo a possuir 
os identificados prédios, juntamente com os restantes comproprietários, os da verba DEz, os titulares inscritos, António 
Ferreira Valente e mulher Virgínia de Jesus Abreu Valente, residentes no lugar de Vale Pomares, na União das freguesias de 
Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, os da verba DOzE, Maria Rodrigues Domingues, 
viúva, residente na Rua da Pedreira, n.º 26, no lugar de Figueira do Outeiro, na União das freguesias de Santa Eufémia e 
Boa Vista, concelho de Leiria, e Maria Celeste Gonçalves Domingues, solteira, maior, residente na Rua da Escola Velha, n.º 
25, no lugar de Tojeira, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, e os da verba TREzE, herdeiros de Joaquim Gameiro, 
residente que foi na Rua 25 de Abril, n.º 88, no lugar de Maçoeira, na União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém 
e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, cultivando e amanhando a terra, colhendo os frutos e produtos, plantando 
e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando os matos, colhendo lenha, avivando estremas, praticando todos os actos 
materiais correspondentes ao exercício do direito de propriedade e compropriedade, sempre com o conhecimento da 
generalidade das pessoas, sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma 
forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriram o respectivo direito de propriedade e compropriedade, por 
usucapião causa esta de adquirir que, como é óbvio, não pode ser comprovada pelos meios extrajudiciais normais.------

ESTÁ CONFORME
Soure, 09 de Setembro de 2022.

A Notária, (Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 238 de 15 Setembro de 2022

C O N V í V I O
ARREDORES 
DE POMBAL, 
loirinha, 
atrevida, 
meiga. 
Massagem 
prostática e 
acessórios. 
Das 09h00 
às 21h00.  Lugar calmo e 
discreto.
Cont.: 910 333 711 
ou 961 805 312

1ª VEz, 
MORENA, 
meiga, simpáti-
ca, gostosa, o. 
natural divinal, 
bumbum durinho, perna gros-
sa, beijoqueira, atrás adoro.
Cont.: 910 203 511

CASAL DE MEIA-IDADE 
PROCURA JOVEM 
para uma boa amizade.
Cont.: 933 902 219

JOVEM, com vida estável, 
procura senhora para 
amizade.
Cont.: 924 415 809

SENHOR, JOVEM 
DIVORCIADO, 68 anos, 
procura senhora divorciada 
ou viúva, 68 a 70 anos, que 
pretenda viver uma união 
séria, com honestidade. 
Cont.: 964 077 912

CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

ExTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação 
outorgada em 31/08/2022, exarada a folhas 148, do Livro de Notas para 
Escrituras Diversas número 3-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida 
Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compa-
receram como outorgantes: Almerinda Gonçalves da Silva Pereira, NIF 
170.789.446, e marido Orlindo Monteiro Pereira, NIF 153.913.819, casados 
sob o regime português da comunhão de adquiridos, naturais, respec-
tivamente, das freguesias de Pombal e Gouveias, concelhos de Pombal e 
Pinhel, com residência habitual no nº 165 Cite Saint Robert, F-57780, Ros-
selange, França, e acidental na Rua do Centro, nº 23, lugar de Casal Fernão 
João, Pombal, declararam com exclusão de outrem, são donos e legítimos 
possuidores de 5/9 partes do prédio rústico, terra de cultura com olivei-
ras e tanchas, sito em Casal Fernão João, freguesia e concelho de Pombal, 
inscrito na matriz sob o artigo 11.627, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Pombal, sob o nº 31485/Pombal, sem inscrição de aquisição da 
referida parte; Que a parte ora justificada veio à posse deles justificantes, já 
casados, por doação meramente verbal, feita por volta do ano de 1986, por 
António José Gonçalves da Silva, solteiro, residente que foi no mesmo lugar 
de Casal Fernão João, irmão da justificante; Que após a referida doação, 
de facto, passaram a compossuir o aludido prédio em nome próprio, lim-
pando-o, cultivando-o, plantando árvores e colhendo os frutos, composse 
que sempre foi exercida por eles de forma a considerarem como seu o di-
reito 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 exercerem um direito próprio sobre coisa própria; 
Que esta posse assim exercida ao longo de mais de 35 anos, se deve re-
putar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor título, os 
justificantes adquiriram a mencionada verba para o seu património, por 
usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios ex-
trajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 31 de Agosto de 2022

A Colaboradora Autorizada,
Sílvia Lopes Ferreira, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/01

Pombal Jornal n.º 238 de 15 Setembro de 2022

MORENA BRASILEIRA, 
1ªX em Portugal, gordinha 
deliciosa, pronta para satis-
fazer os seus desejos.
Cont.: 924 352 451

NEGRA, 1ª VEz 
EM PORTUGAL. Pele de 
veludo. Pronta para satisfa-
zer todos os seus desejos.
Cont.: 913 194 878
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CARTÓRIO NOTARIAL ANSIãO 
A CARGO DA NOTÁRIA DÉBORA CRISTINA MARQUES FERREIRA
Certifico que por escritura de um de setembro de dois mil e vinte e dois, no Car-
tório Notarial de Ansião, sito na Rua Doutor Botelho de Queirós, Bloco B, núme-
ro 5, lojas 5 e 6, em Ansião, a cargo da Notária em substituição, Débora Cristina 
Marques Ferreira, iniciada a folhas cento e  quarenta e seis do livro de notas Um-
D, Maria Irene da Costa Oliveira, NIF 223.427.284 e marido Fernando 
de Jesus Simões, NIF 169.110.214, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, naturais, ela da freguesia de São Simão de Litém, concelho de 
Pombal, ele da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, 
residentes na Rua Principal, nº 6, no lugar de Carvalhal, na freguesia de 
Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, 
declararam que com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuido-
res dos seguintes imóveis, sitos na dita freguesia de Santiago e São Si-
mão de Litém e Albergaria dos Doze, a que atribuem os respetivos 
valores patrimoniais, num total de dois mil trezentos e setenta e sete euros 
e trinta e dois cêntimos: --------------------------------------------------------------------------------

------ Dois - Prédio rústico, sito em Serrado da Longa, composto de terra de 
cultura com oliveiras e vinha com videiras, com a área de mil quatrocentos e 
noventa e cinco metros quadrados, que confronta de norte e poente com An-
tónio Marques, sul com caminho, e nascente com Manuel Francisco, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo número 13.437, a que corresponde o artigo 3.624 
da extinta freguesia de São Simão de Litém, com o valor patrimonial para efeitos 
de Imposto Municipal de Transmissões de €608,77, não descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Pombal; ------------------------------------------------------------------------
----- Três – Uma terça parte do prédio rústico, sito em Carocoleira de Bai-
xo, composto de terreno a vinha com oliveiras e árvores de fruto, com a 
área de mil trezentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte, 
nascente e poente com Manuel Ferreira Júnior e sul com António Gamei-
ro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 13.531, com o valor pa-
trimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspon-
dente à fração, de € 180,82, descrito na Conservatória de Registo Predial de 
Pombal sob o número sete mil e oitenta e cinco/ São Simão de Litém, lá 
registada a restante parte do prédio a favor de Clementino Costa de Olivei-
ra e mulher Maria Alice Marques Ferreira, pela inscrição da apresentação 
trezentos e vinte e seis de vinte e um de outubro de dois mil e vinte, não 
tendo a parte que ora se justifica qualquer inscrição em vigor;--------------------- 
----- Quatro – Duas terças partes do prédio rústico, sito em Carvalhal de 
Cima, composto de terra de cultura e vinha com videiras, oliveiras e árvo-
res de fruto, com a área de mil quatrocentos e noventa metros quadrados, 
a confrontar do norte, com Joaquim Ferreira, sul com Aires Gameiro Dias, 
nascente com Manuel Dias e poente com caminho, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo número 20.468, a que corresponde o artigo 6.012 da 
extinta freguesia de São Simão de Litém, com o valor patrimonial para 
efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspondente à fração, 
de € 317,43, descrito na Conservatória de Registo Predial de Pombal sob 
o número três mil oitocentos e nove/ São Simão de Litém, lá registada a 
restante parte do prédio a favor deles justificantes, pela inscrição da apre-
sentação oito de dezanove de novembro de dois mil e três, não tendo a 
parte que ora se justifica qualquer inscrição em vigor; --------------------------------
------ Cinco - Prédio rústico, sito em Vale de Sor, composto de eucaliptal, 
com a área de mil cento e vinte metros quadrados, que confronta de norte 
com Manuel Ângelo, sul com Manuel Perreira Guerra, nascente com Ma-
nuel António dos Santos e poente com Joaquina de Jesus, inscrito na res-
petiva matriz sob o artigo número 23.980, a que corresponde o artigo 9.971 
da extinta freguesia de Albergaria dos Doze, com o valor patrimonial para 
efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €39,79, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Pombal; ----------------------------------------------
------ Seis - Prédio rústico, sito em Vale do Nelos, composto de eucaliptal, 
com a área de mil e vinte e cinco metros quadrados, que confronta de nor-
te com Manuel Gonçalves, sul com Ambrósio da Silva, nascente com her-
deiros de António Francisco e poente com Joaquim de Oliveira Lindinho, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 24.187, a que corresponde 
o artigo 10.044 da extinta freguesia de Albergaria dos Doze, com o valor 
patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €242,71, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; e ---------------
------ Sete - Prédio rústico, sito em Poço Mouro, composto de pinhal e mato, 
com a área de mil e quarenta metros quadrados, que confronta de norte 
com Joaquim de Oliveira Lindinho, sul com José Jorge, nascente com Aní-
bal dos Santos e poente com caminho, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo número 24.775, a que corresponde o artigo 10.251 da extinta fregue-
sia de Albergaria dos Doze, com o valor patrimonial para efeitos de Impos-
to Municipal de Transmissões de €149,87, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Pombal.-------------------------------------------------------------------- 
------ Que os prédios vieram à sua posse, já casados e nas indicadas propor-
ções, em mil novecentos e noventa e sete, em dia e mês que não sabem 
precisar, por partilha meramente verbal que ajustaram fazer com os de-
mais herdeiros por óbito da mãe da justificante, Maria da Costa casada que 
foi com Francisco de Oliveira, sob o regime da comunhão geral de bens, 
residente que foi em São Simão de Litém, Pombal, partilha essa de que não 
ficaram a dispor de título formal, após o que, de facto, passaram a possuir 
os prédios em nome próprio, há mais de vinte anos, como seus exclusivos 
proprietários, recolhendo as suas utilidades, sem violência, à vista e com 
conhecimento de todos da região, sem contestação e sem interrupção, sen-
do por isso uma posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que conduz 
à aquisição por usucapião, não lhes sendo possível provar o seu direito de 
propriedade pelos meios extrajudiciais normais. 
Conferido. Está conforme. ----------------------------------------------------------------------

A Colaboradora da Notária,
          ____________________________________

Isabel Maria de Jesus Firmino, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 742/1 e com autorização em 

07/07/2022, publicada em www.notarios.pt.
Pombal Jornal n.º 238 de 15 Setembro de 2022

----- Um - Duas terças partes do prédio rústico, sito em Chamuscada, 
composto de terra de cultura com oliveiras, com a área de três mil duzen-
tos e sessenta metros quadrados, a confrontar do norte com António Jorge, 
sul com Manuel Amaro, nascente com ribeiro e de poente com caminho, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 13.329, com o valor pa-
trimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões, correspon-
dente à fração, de € 837,93, descrito na Conservatória de Registo Predial de 
Pombal sob o número sete mil e oitenta e três/ São Simão de Litém, 
lá registada a restante parte do prédio a favor de Clementino Costa de Oli-
veira e mulher Maria Alice Marques Ferreira, pela inscrição da apresentação 
trezentos e vinte e seis de vinte e um de outubro de dois mil e vinte, não tendo a 
parte que ora se justifica qualquer inscrição em vigor;-------------------------------------------

O Concelho de Pombal, já 
teve mais população, mais 
desenvolvimento económi-
co e na sequência disso um 
Executivo com 9 Autarcas. 
Atualmente como estamos 
a perder população o Exe-
cutivo Municipal é compos-
to por 7 Autarcas. Sendo 
composto por O Presiden-
te e mais 4 Vereadores a 
tempo inteiro e com pelou-
ros distribuídos.

Um Concelho pequeno 
como Pombal nunca teve 
necessidade de um Direc-
tor Municipal, mas o Sr. 
Presidente decidiu que sim 
fazia sentido e foi aberto 
um concurso para Direc-
tor Municipal. Na prática 
essa pessoa irá fazer o que 
sempre foi feito por Nar-
ciso Mota; Diogo Mateus 
e seus antecessores: Gerir 

pessoas e bens no âmbito 
Municipal. 

Do concurso faz obriga-
toriamente parte a “Missão 
do Director Municipal” o 
seguinte na missiva que o 
Sr. Presidente rubricou:

“Superentender, de for-
ma integrada, a genera-
lidade dos serviços muni-
cipais e associadas áreas 
funcionais, reforçando a 
capacidade de resposta 
orgânico-funcional, con-
substanciada, nomeada-
mente, em agregar, arti-
cular e alinhar, estrate-
gicamente e transversal-
mente, as disseminadas 
dependências hierárqui-
co-funcionais, dos servi-
ços municipais, efetuan-
do o seu robustecimento 
técnico e chefia / direção, 
dando prossecução a ob-

jetivos de eficácia, eficiên-
cia e economia ao todo or-
ganizacional municipal. 
Constitui, ainda, missão 
da Direção Municipal de 
Gestão Integrada atentar, 
proactivamente, aos desa-
fios associados, entre ou-
tros, à gestão inteligente, 
à governança pública e 
ao desenvolvimento sus-
tentável, bem assim aten-
der prospectivamente, às 
oportunidades de finan-
ciamento, determinantes 
para a prossecução do in-
teresse público…” 

Concluindo: Criar es-
te cargo é somente, alem 
de criar mais uma despe-
sa para o povo pagar, assu-
mir que cometeu um erro 
de casting. O PSD tem Ve-
readores a tempo inteiro, 
não era preferível atribuir 

Opinião

Director Municipal
as competências que es-
pecifica a um dos Vereado-
res? Um Vereador que sen-
do Vice-Presidente ficas-
se com o pelouro de “ge-
rir a máquina”, já que o Sr. 
Presidente da Camara não 
quer, não sabe e não tem 
perfil para isso. Pelos vis-
tos tudo isto não é possível 
e o povo elegeu gente pa-
ra andar a passear “mode-
litos” nas Festas e não para 
gerir o Concelho. 

No entanto sou obriga-
do a admitir que o povo é 
quem mais ordena. O po-
vo gosta disto e VOTA. Que 
se lixe o desenvolvimento 
económico, as pastas para 
tratar e estudar, as chatices 
da Governação e o ter de to-
mar decisões. A malta gosta 
é de comer e de dançar.

roque.antonio@sapo.pt
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 ● LETRAS        
& SABORES

Bolo 
de Laranja

Quando eu era pequena, a minha 
mãe fazia muitas vezes um bolo de 
laranja e recordo até hoje aquele 
cheiro doce e cítrico que se espa-
lhava por toda a casa! Com esta re-
ceita, consigo viajar até à infância e 
recuperar o gosto intenso da laran-
ja acabadinha de espremer. Se o de-
sejarem, poderão ver, no meu ca-
nal Youtube LYDIA RIBEIRO https://
www.youtube.com/c/LydiaRibeiro, 
a preparação deste bolo delicioso 
que leva o fruto inteiro com a casca. 
Bom apetite!

INGREDIENTES
2 laranjas biológicas
2 ovos
2 chávenas de açúcar 
3 chávenas de farinha 
Meia chávena de óleo vegetal 
1 colher de sobremesa de fermento 
em pó

PREPARAÇÃO
1. Triturar uma laranja inteira com 
    a casca.
2. Espremer o sumo de outra laranja
    e reservar.
3. Bater os ovos com o açúcar.
4. Juntar o óleo e a laranja desfeita,
    assim como o sumo da outra 
    laranja.
5. Acrescentar a farinha e o fermento
    e envolver bem.
6. Cozer em forno pré-aquecido 
    a 180º durante cerca 
    de 35 minutos.

Por: Lídia Ribeiro

O PARQUE DE MERENDAS
O nosso concelho é rico em belezas naturais e em pequenos recantos 

virgens ou transformados pelo humano, onde se pode, em ligação com a 
natureza, realizar as mais diversas actividades lúdicas ou simplesmente 
descansar.

Recentemente e de forma casual encontrei um desses espaços perdido 
na freguesia de Santiago de Litém, bem perto de Vermoil e de São Simão de 
Litém, o parque de merendas de Roques.

Um pequeno vale encantado que está sinalizado na EM 532-2 que liga 
esta região à cidade de Pombal, está identifi cado no google maps, mas não 
consta nas páginas de internet da união de freguesias ou do município.

Este tipo de espaço quando é concebido e executado deve ter em linha 
de conta a sua manutenção e conservação assim como a sua utilidade 
presente e futura, mas se a sua existência não é divulgada não se torna 
possível os cidadãos usufruírem dele. 

Considerando o investimento realizado, o seu desmantelamento não 
será opção pelo que justifi casse a sua reformulação com a introdução de 
um pequeno parque infantil, uns baloiços e um escorrega, e um pequeno 
parque de estacionamento. 

Com essa actualização e limpeza regular, teremos ali um belo parque de 
merendas, de pequenas dimensões, mas calmo e tranquilo.

Telmo Lopes
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Horizontais:
1. Tornar volumoso ou balofo. Chamar que apareça. 2. Motejo. Rochedo ou acer-
vo de rochedos à fl or da água do mar, próximo da costa. 3. Armada Portuguesa. 
Povoação. Prata (símbolo químico).4. Pilhagem. Molha (popular).5. Passa de fora 
para dento. Cloreto de sódio.6. Tempo. Que tem falta de tecido adiposo. 7. (...) de 
Queirós, um dos maiores romancistas da literatura portuguesa (1845-1900). Jorna-
da. 8. Nome feminino. Ligam-se. 9. Érbio (símbolo químico). Transgredir preceito 
religioso. Decifrei. 10. Conhecimento especulativo, puramente racional. Assunto.  
11. Tornar limpo. Confrontar.
Verticais:
1. Discursar. Artista principal de uma companhia teatral ou cinematográfi ca. 2. Va-
silha bojuda de madeira, menor do que o tonel, para líquidos. Arquipélago situado 
no Atlântico Norte. 3. Elas. Agarrar. Eles. 4. Prática. constante. Irra! (interjeição). 5. 
No meio de. Interjeição que se emprega para excitar ou animar. 6. Enganar-se. Dar 
tacada. 7. Observar. Querida. 8. Escavar. Difi culdade (fi gurado). 9. Cento e um em 
numeração romana. Careta de escárnio. Empresa Pública. 10. Desbastar saliên-
cias. Capacete antigo. 11. Prazer. Dar mios.

 ●PALAVRAS CRUZADAS
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 ● SUDOKU

SOLUÇÕES
PALAVRAS CRUZADAS

Horizontais:
1. Opar. Evocar. 2. Riso. Recife. 3. AP. Terra. Ag. 4. 
Rapina. Rega. 5. Entra. Sal. 6. Vagar. Magro. 7. Eça. 
Etapa. 8. Dora. Aderem. 9. Er. Pecar. Li. 10. Teoria. 
Tema. 11. Assear. Opor.

Verticais:
1.Orar. Vedeta. 2. Pipa. Açores. 3. As. Pegar. Os. 4. 
Rotina. Apre. 5. Entre. Eia. 6. Errar. Tacar. 7. Ver. 
Amada. 8. Ocar. Aperto. 9. CI. Esgar. EP. 10. Afagar. 
Elmo. 11. Regalo. Miar.
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 ● FOTO DENUNCIA



19 a 25 setembro
barros
av.ª Heróis Ultramar
tel: 236 212 013

26 set. a 2 oUt.
torres
av.ª H.Ultramar
tel: 236 212 487

12 a 18 setembro
paiva
Largo Cardal
tel: 236 212 013

236 027 632 | 962 787 119

ABERTO 
das 09h00

às 19.30h

Njunto à 
Rotunda 

dos 
Bombeiros

PUB
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VOCÊ TEM PROBLEMAS?
CONTACTE-ME PARA ENCONTRAR UMA SOLUÇÃO RÁPIDA E EFICAZ EM POUCO TEMPO

NãO HÁ VIDA SEM PROBLEMA,
NãO HÁ PROBLEMA SEM SOLUçãO!

PROF. NAkADI
Grande Médium Vidente Curandeiro Muito Prestigiado

Descendente de grandes curandeiros e sábios com fortes poderes ancestrais

SE O SEU MARIDO OU SUA MULHER FOR EMBORA, 
VEM CONSULTAR-ME

IRÁS VÊ-LO(A) NA MESMA SEMANA.

O PROFESSOR NAKADI COM PODER ESPIRITUAL, ACON-
SELHA E AJUDA EM POUCO TEMPO, COM SABEDORIA E 
êXITO EM CASOS: AMOROSOS (APROXIMAÇÃO E AFAS-
TAMENTO DE PESSOAS AMADAS) - NEGÓCIOS - EMPRE-
GO - MAU OLHADO - FOBIAS - FENÓMENOS ESTRANHOS 
- INVEJA - SORTE AO JOGO - DOENÇAS ESPIRITUAIS - IM-
POTêNCIA SEXUAL - FRIGIDEZ - VíCIOS - JUSTIÇA...

APENAS UMA SONSULTA PODE MUDAR A SUA VIDA
CASOS RAPIDAMENTE RESOLVIDOS, MESMO OS 

MAIS DIFíCEIS E DESESPERADOS

Não Sofra

mais

por amor!...

LIGUE JÁ

912 537 475

CONSULTA TODOS OS DIAS

DAS 8H ÀS 23H

POR MARCAÇÃO - POMBAL E LEIRIA

Trabalho discreto, sério,

rápido e garantido a 100%

Pagamentos após resultado positivo
e garantido a 100% em 7 dias

Siga a dança, que lá vai a 
verdade nua a crua do que 
se vai vendo, pela rua, pe-
la praça e além, pela rua da 
fonte das Cabecinhas.

Com graça até se vê que 
não é ilusão embora nos 
queiram dizer que não!

E como dizia o Poeta An-
tónio Aleixo “Acho um mo-
ral ruim, trazer o vulgo enga-
nado (…) Não me dêem mais 
desgostos, porque sei racio-
cinar (…) Esta mascarada 
enorme com que o mundo 
nos aldraba; dura enquan-
to o povo dorme, quando ele 
acorda, acaba”

Seguimos a rota da an-
tiga praça fechada e agora 
aberta, onde se vê um gran-
de acumulado de lixo, talvez 
arrastado pelo vento ou tal-
vez não. Contornando à di-
reita, seguimos a rua da D.ª 
Felicinha onde se encon-
tra um vaso com uma certa 
dimensão que está ali a ve-

dar a passagem de automó-
veis porque é rua estreita. E 
qual o espanto, o dito vaso 
que deveria ter uma raiz de 
oliveira ou de outra espécie 
floral encontra-se recheado 
de lixo tal como se vê.

Agora venham-me dizer 
que há boa gestão de recur-
sos humanos, e que a limpe-
za do espaço público se en-
contra “um mimo”. Poupar 
dinheiro é justo, mas não 
se fazer o trabalho não é. Se 
se  poupar demais, ninguém 
come e cair de pé pela fome 
não é a maior justiça!

Como a hora do dia puxa-
va, seguimos a caminhada 
até porque estava fresqui-
nho e lá fomos via 109 até à 
rua do antigo sapateiro Za-
carias com destino à nos-
sa querida fonte das Cabeci-
nhas. - Sabe bem caminhar, 
sentir o fresco da tarde, ou-
vir o murmúrio das folhas 
das árvores, deliciando a vis-

ta com as cores outonais. 
Depois de saborear os pra-

zeres que a Natureza nos vai 
dando, chegámos ao vale das 
Cabecinhas, e, já muito pró-
ximo de descermos a esca-
daria para a fonte reparámos 
numa porção de silvas que 
vedava uma cisterna com 
cerca de metro e meio de 
diâmetro e cerca de metro 
e meio de altura, não tendo 
esta, acima do nível da estra-
da por onde se passa, cerca 
de dez centímetros acima da 
via, não se vendo qualquer 
sinalética de perigo. 

Há anos que esta cisterna 
se encontra sem grande si-
nalização (felizmente ainda 
não houve quem ali caísse e 
ficasse a pedir socorro para 
sair do buraco), até porque 
não sendo a rua muito mo-
vimentada, quem tiver que 
pedir socorro está tramado 
se não estiver munido de te-
lefone. 

Guia

Mais uma viagem

Decididos descer à fon-
te, palmilhamos a escada-
ria e defronte encontrámos 
um balancé. Balancè?! A 
novidade mais interessan-
te ali encontrada. Encanta-
dos com a ideia de balan-
çar, contornámos o edifico 
da fonte para ver se corria 
um fio de água, nada, mas 
humidade existia porque a 
erva crescia.

A tristeza de não ver um 
fio de água foi grande, em-
bora soubéssemos, que de-
pois da construção da A17 o 
veio de água que alimenta-
va a fonte esfumara-se.

Saímos dali com a ideia 
da água que não encontrá-
mos, balançámos as restan-
tes ideias e repensámos na 
beleza daquela tarde, que 
nos irrigou as nossas refle-
xões.

A viagem seguirá!!! Até à 
próxima!

Cidália Rodrigues

 ●Praça fechada - Rua D. Felicinha

 ●Fonte das Cabecinhas-- Cisterna – Térrea

CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

ExTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação ou-
torgada em 13/09/2022, exarada a folhas 78, do Livro de Notas para Escri-
turas Diversas número 4-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscar-
rosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram 
como outorgantes: Manuel da Silva Lopes, NIF 230.853.242, e mulher Ma-
ria de Lurdes Oliveira Jaria Lopes, NIF 230.854.621, casados sob o regime 
da comunhão de adquiridos, naturais, respectivamente, das freguesias de 
Albergaria dos Doze e Ançã, concelhos de Pombal e Cantanhede, com resi-
dência habitual no nº 22, Rue du Professeur Roux, 95870 Bezons, França, 
e acidental na Rua da Escola, nº 9, lugar de Ladeira, Albergaria dos Doze, 
União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos 
Doze, Pombal, declararam com exclusão de outrem, são donos e legítimos 
possuidores do seguinte: Um: Prédio urbano, casa de habitação de cave, 
rés-do-chão e primeiro andar e logradouro, com a área total de 423 m2, 
sendo de superfície coberta 181,34 m2 e de superfície descoberta de 241,66 
m2, sito na Rua da Escola, lugar de Ladeira, freguesia – União das freguesias 
de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pom-
bal, a confrontar do norte com Jaime Gonçalves Lopes, do sul e nascente 
com João Ângelo e do poente com caminho público, inscrito na matriz sob 
o artigo 2888, que proveio do artigo urbano 2008 da freguesia de Alber-
garia dos Doze (extinta); Dois: 1/2 do prédio rústico, terra de cultura com 
oliveiras, fruteiras, eira, palheiro, com um poço, com a área total de 4990 
m2, sito em Ladeira, dita freguesia – União das freguesias de Santiago e São 
Simão de Litém e Albergaria dos Doze a confrontar, no todo, do norte e do 
sul com José da Costa, do nascente com caminho e do poente com Manuel 
da Costa Marques, inscrito na matriz sob o artigo 15799, que proveio do 
artigo 7108 da freguesia de Albergaria dos Doze (extinta); Que os aludidos 
prédios não se encontram descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Pombal; Que o terreno onde construíram o aludido prédio urbano e a 
parte rústica do prédio da verba nº 2, vieram à posse deles justificantes, 
já casados, por doação meramente verbal, efectuada por volta do ano de 
1981, por José Lopes e mulher Rosária Feliciano, residentes que foram no 
mesmo lugar de Ladeira, avós do justificante; Que após a referida doação, 
de facto, passaram a possuir o aludido terreno em nome próprio, onde 
construíram, a expensas suas, o sobredito prédio urbano inscrito na 
matriz sob o artigo 2888, tendo nele fixado a sua habitação quando em 
Portugal, fazendo melhoramentos e reparações, pagando os respectivos 
impostos, e limpando, cultivando, plantando árvores e colhendo os frutos 
no prédio rústico, posse e composse que sempre foi exercida por eles de 
forma a considerarem tais verbas como suas sem interrupção, intromissão 
ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do lugar e de 
outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um direito pró-
prio sobre coisa própria; Que esta posse assim exercida ao longo de mais 
de 40 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta 
de melhor título, eles justificantes adquiriram as mencionadas verbas para 
o seu património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível 
provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 13 de Setembro de 2022

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

Pombal Jornal n.º 238 de 15 Setembro de 2022
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em frente à Igreja

visite-Nos
Faça ou renove 

a sua assinatura 
durante 

a Feira Nacional 
Artesanato 

e Tasquinhas Pombal
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AGRADECIMENTO
Alzira da Conceição 
Ferreira   

N: 18/05/1936 
F: 19/07/2022
Lameirinha - Abiúl   

Seus filhos Sérgio Manuel Ferreira Roxo, Cidália Roxo, 
José Maria da Silva, nora, genro, netos e restantes fami-
liares agradecem a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que re-
ceberam aquando do falecimento e funeral da sua ente 
querida. Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
Maria da Glória 
Conceição Ferreira 
Teixeira                                      

N: 17/05/1933 
F: 13/07/2022
Fontainhas - Abiúl 

Seus filhos, nora, genro, netos e restante família, vêm 
por este meio muito sensibilizados, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que receberam aquando do fale-
cimento e funeral da sua ente querida.

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
Etelvina Das 
Neves Lopes Duarte                                                                                                                                           
           
N: 02/02/1953 
F: 15/07/2022
Viuveiro, Vila Cã                                                                                    

Seu Marido Manuel da Silva Duarte, Filho Bruno Marti-
nho das Neves Duarte, nora e restantes familiares 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 fale-
cimento e funeral da sua ente querida.

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
João
Ferreira                                    

N: 20/05/1936 
F: 11/09/2022
Estação da Guia 

Seus Maria João Sebastião Ferreira dos Santos, José Ma-
nuel Sebastião Ferreira, Isabel Maria Sebastião Ferreira, 
e Carla Sofia Sebastião Ferreira e restante família, vêm 
por este meio muito sensibilizados, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que receberam aquando do fale-
cimento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Guiense

AGRADECIMENTO
Jorge Manuel 
Costa de Oliveira                                    

N: 01/12/1954 
F: 04/09/2022
Guia

A sua esposa Maria Hermínia Grilo da Silva de Oliveira, 
seus filhos, António José da Silva Oliveira, Pedro Filipe da 
Silva Oliveira, Henrique Jorge da Silva Oliveira, Ricardo 
Manuel da Silva Oliveira e André Filipe da Silva Oliveira e 
restante família, vêm por este meio muito sensibilizados, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que receberam 
aquando do falecimento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Guiense

AGRADECIMENTO
Maria de Lurdes
da Silva Rodrigues                                    

N: 14/05/1934 
F: 31/08/2022
Guia

Os seus filhos, Maria Teresa Rodrigues Marques e Maria 
da Anunciação Rodrigues Marques e restante família, 
vêm por este meio muito sensibilizados, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que receberam aquando 
do falecimento e funeral da sua ente querida.

Tratou a Agência Funerária Guiense

AGRADECIMENTO
José de Jesus 
Couto e Silva                                    

65 anos 
F: 02/09/2022
Ilha

Sua esposa, Maria de Fátima da Silva Marques, seus fi-
lhos, João Pedro Marques Couto, Daniel José Marques 
Couto e restante família, vêm por este meio muito sen-
sibilizados, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que receberam aquando do falecimento e funeral do 
seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO
Lino Manuel
Sebastião Pereira                                    

66 anos 
F: 30/08/2022
Mó- Guia

Seus filhos, Filipa dos Santos Pereira, Daniela dos Santos 
Pereira, Diana dos Santos Pereira e restante família, vêm 
por este meio muito sensibilizados, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que receberam aquando do fale-
cimento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO
José
João                                    

90 anos 
F: 24/08/2022
Ramos - Mata Mourisca

Sua esposa Maria Irene Gaspar, seus filhos, Rui Manuel 
Gaspar Silva, Maria Leonor Gaspar Silva Grilo e restante 
família, vêm por este meio muito sensibilizados, agra-
decer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que receberam 
aquando do falecimento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Página do Destino

AGRADECIMENTO
Maria Conceição
Martins
N: 09/12/1930 “91 anos”
F: 26/08/2022
Aroeiras - Vila Cã

Sua Irmã Senhora Alzira da Conceição Martins, Seus So-
brinhos e restantes Familiares o doloroso dever de comu-
nicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Tratou os serviços funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO
Joaquim de Jesus 
da Silva
N: 20/10/1936 “85 anos”
F: 08/09/2022
Martim Godim – Carnide

Sua Esposa Senhora Guilhermina de Jesus David da Sil-
va, Seu Filho Senhor Joaquim Manuel David da Silva, Sua 
Nora, Seus Netos e restantes Familiares o doloroso dever 
de comunicar desta forma o seu falecimento.
A sua família agradece desde já a todas as pessoas das 
suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua 
última homenagem por vias alternativas.

Tratou os serviços funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO
José Luís 
da Silva
N: 24/05/1931 “91 anos”
F: 07/09/2022
Chão de Ulmeiro (Vila Cã)

Sua filha, Maria Helena da Silva Vieira, genro, netos e res-
tante família agradecem a todas as pessoas que os apoia-
ram neste momento de dor e se dignaram acompanhar o 
seu ente querido à sua última morada.
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Rua João de Barros, n.º 9
3105-442 vermoil
Telf: 917 643 149 | 936 391 104
www.afmotagaspar.pt | geral@afmotagaspar.pt

 

FLORISTA - 236 931 285

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

AGRADECIMENTO
Silvino Rodrigues 
Marques    

N: 05/10/1937 
F: 26/05/2022
Gesteira de Baixo - Abíul

Suas filhas Cati Fernandes Marques, Francisca Fernan-
des Marques, Sílvia Maria Fernandes Marques, Susana 
de Jesus Marques, genros, netos e restantes familiares 
agradecem a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que receberam 
aquando do falecimento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
Josefina de Jesus 
Gameiro Bento

N: 22/12/1937 
F: 10/07/2022
Estrada - Pombal

Seus filhos Maria Adelaide de Jesus Gameiro Bento Ga-
tty, Manuel Bento, nora, Francisca, genro, Guy, netos, 
Gautier, Dorian, Thierry e restantes familiares 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 faleci-
mento e funeral da sua ente querida.

AGRADECIMENTO 
A CASA DE REPOUSO

A família agradece á casa de repouso de Pombal todo 
cuidado, carinho e dedicação ao longo de todo o tempo 
que Josefina de Jesus Gameiro bento ali esteve.

Nota: Por lapso esta publicação não foi editada na edi-
ção 236, de Agosto. O Pombal Jornal pede desculpas aos 
familiares

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
Maria do Carmo 
Joaquina de Barros                                                     

N: 20/03/1939 
F: 12/07/2022
Vale das Velhas - Abiúl 

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

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
Manuel Antunes 
Monteiro

N: 02/03/1941 
F: 21/05/2022
Casal da Lagoa - Vila Cã 

Suas cunhadas, sobrinhos e restante família, vêm por 
este meio muito sensibilizados, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que receberam aquando do faleci-
mento e funeral do seu ente querido.

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
Olinda de Jesus 
Ferreira                                                                            

N: 24/07/1940 
F: 09/06/2022
Carrascal - Abiul 

Seus filhos Manuel de Jesus Ferreira, Armindo de Jesus
Ferreira, nora, neta e restantes familiares 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.

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.

AGRADECIMENTO
Laurinda da Silva
Lopes Fróis                                                                            

N: 12/02/1939 
F: 21/06/2022
Fontinha - Vila Câ

Seu filho Pedro Miguel da Silva Fróis, nora, neto e restan-
tes familiares 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.

Tratou a Agência Funerária Albino Pedro, Lda.



  POMBAL JORNAL | 15 SETEMBRO 2022 | NECROlOGIA | INStItuCIONAl | 31

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

António Henriques 
Gomes

N: 28/11/1951 
F: 29/08/2022
Pombal

Sua esposa, Sr.ª Angela Maria Kalott Gomes, seus filhos, 
Sr.ª Sandrine da Conceição Gomes, Sr. Marco António 
Gomes, e restante família agradecem a todas as pes-
soas que apoiaram a família neste momento de grande 
dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e 
acompanharam ao funeral do seu ente querido. 

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Maria Leonor 
dos Santos Ferreira 
Gonçalves

N: 07/02/1955 
F: 09/09/2022
Pombal

Seu marido, Sr. Manuel dos Santos Gonçalves, sua filha, 
Sr.ª D.ª Carina Ferreira Gonçalves, seu genro, Sr. Pas-
cal Ouellet e restantes familiares 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

Milian Maria de Brito 
Carmona

N: 06/06/1977 
F: 30/08/2022
Pombal

Sr. Varela Domingos Fortes e restantes familiares agra-
decem a todas as pessoas que apoiaram a família neste 
momento de grande dor, assim como a todas as pes-
soas que assistiram e acompanharam ao funeral da sua 
ente querida. 

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Benvinda Gameiro 
Cardona

N: 10/10/1926 
F: 10/09/2022
Pombal

Seus Irmãos, Srs. Adelino Cardona e Fernando Cardona, 
seus Sobrinhos, Srs. Helena, Aníbal, Maria Antónia, Ma-
nuela e Fernando (família Cardona), seus Cunhados, 
Srs. António Aveiro e Manuela Aveiro e restantes fami-
liares agradecem a todas as pessoas que apoiaram a 
família neste momento de grande dor, assim como a 
todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao 
funeral da sua ente querida. 

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

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!

PUB



AF_Imprensa_Pombal_CampBogoSol_260x40.indd   1 6/15/22   14:41

www.pombaljornal.pt

ASSINATURAS
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pombaljornal@gmail.com
Valor da assinatura anual: 
Portugal = 20€; Europa = 
55€; Outros países = 85€ 
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Algumas acções já estão no terreno

Concelhos da região de Leiria adoptam 
medidas excepcionais para combater seca

A suspensão temporária dos 
usos não essenciais de água da 
rede e a promoção de campa-
nhas de sensibilização para usar 
de forma racional a água são al-
gumas das medidas aprovadas 
pelos 10 concelhos da Comuni-
dade Intermunicipal da Região 
de Leiria (CIMRL) para fazer face 
ao período de seca que a região 
atravessa.

“Algumas [medidas] já estão 
no terreno, outras começarão 
agora a ser implementadas”, in-
formou a CIMRL.

“A suspensão temporária dos 
usos não essenciais de água da 

rede, designadamente lavagem 
de ruas, rega de jardins e espa-
ços verdes, novos enchimentos 
de piscinas, fontes decorativas 
e actividades com grande con-
sumo de água” é uma das pri-
meiras acções a ser implemen-
tada em todos os 10 concelhos 
da região, sendo que nalguns já 
está em prática e noutros inicia 
em breve.

O mesmo acontece com o rea-
proveitamento de águas resi-
duais para usos não potáveis 
(como por exemplo, na lavagem 
de contentores) e a promoção 
de campanhas de sensibilização 

para a necessidade do uso racio-
nal da água.

Para além destas medidas de 
carácter global, foi igualmente 
feito “um levantamento de solu-
ções a adoptar localmente”, ten-
do em conta as especificidades 
de cada um dos municípios, as 
quais são para concretizar “no 
imediato”. 

Assim, a CIMRL admite “a 
possibilidade de interrupções 
selectivas em sistemas de abas-
tecimento mais críticos”, como 
forma a “contribuir para a ne-
cessária estabilização dos con-
sumos” face à capacidade das 

captações.
A estas iniciativas acordadas 

pelos 10 autarcas da região, na 
reunião do Conselho Intermuni-
cipal de 30 de Agosto, juntam-se 
mais de uma dezena de outras 
medidas de contingência reco-
mendadas pelo Governo. Destas 
destaca-se a adesão ao progra-
ma de instalação de torneiras re-
dutoras de consumo em fonta-
nários e edifícios públicos, bem 
como a adopção de medidas ur-
gentes de protecção das massas 
de água sujeitas aos efeitos das 
áreas ardidas. 

Na mesma nota, a CIMRL ga-

rante que vai “reforçar as ac-
ções de sensibilização para que 
as regas agrícolas ocorram du-
rante a noite e intensificar as 
acções de fiscalização nas cap-
tações e ligações ilegais, uma 
vez que estas actividades re-
presentam níveis elevados de 
consumo em períodos críti-
cos”.

Recorde-se que a CIMRL é 
constituída pelos concelhos de 
Alvaiázere, Ansião, Batalha, Cas-
tanheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos, Leiria, Marinha Grande, 
Pedrógão Grande, Pombal e Por-
to de Mós.
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