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EDITORIAL

Manuela Frias
directora

Replicamos, por estes dias, a palavra solidariedade, corren-
do o risco de a esvaziar de sentido. Nada de novo, ano após 
ano. Aos gestos a que reconhecemos genuinidade, contra-
põem-se os que colocam no epicentro destas acções outros 
interesses.

Em cada edição de Natal, renovo este anseio de assistir a 
uma solidariedade sem artifícios, sem subterfúgios de outra 
natureza, sem necessidade de palco. E há quem o faça, feliz-
mente. A diferença é que não precisam de holofotes para re-
gistar o momento. 

A magia do Natal está nas pessoas, nas vivências que parti-
lhamos à mesa ou em redor da lareira. Depois de dois anos de 
pandemia, o “estar juntos” tem, este ano, um sabor especial, a 
que certamente, cada um de nós, saberá dar valor acrescido.

Nesta quadra, mais do que preocuparmo-nos em comprar 
presentes caros e, nalguns casos, sem significado, vamos res-
taurar laços, se for o caso, criar novos e valorizar os que temos.  

Com o ano a terminar, é com este optimismo e esperan-
ça que, em nome da equipa deste jornal, formulo votos para 
que este seja um verdadeiro Natal para todos. Que o sapati-
nho do Menino Jesus venha carregado de afectos, sobretudo 
dos muitos abraços que o vírus nos roubou, para que entre-
mos no novo ano com a esperança renovada. Ainda que soe a 
cliché, mais do que presentes, o importante é que estejamos 
presentes.

Aos nossos leitores e anunciantes, endereçamos votos de 
Festas Feliz! 

Reencontramo-nos a 12 de Janeiro. 

Mais do que presentes, 
é estar presente

Objectivo é realizar almoço anual, no dia 11 de Novembro

Polícias em “Fim 
de Missão” criam 
grupo de convívio

“Polícias de Pombal – Fim 
de Missão” é o nome do gru-
po que foi criado este ano 
com o intuito de promover 
o convívio entre os agentes 
aposentados e pré-aposen-
tados que prestaram servi-
ço na esquadra de Pombal, 
desde 1985, ano da sua aber-
tura.

Ao todo, os promotores 

da iniciativa conseguiram 
juntar 25 agentes, de várias 
zonas, num almoço que, a 
partir de agora, terá sem-
pre lugar a 11 de Novembro, 
Dia de São Martinho e feria-
do municipal. Para a oca-
sião, foi criado um emblema 
e entregue uma lembrança 
aos participantes.

Ainda antes do repasto, 

os agentes da PSP participa-
ram, no período da manhã, 
na celebração da Eucaristia, 
na Igreja do Cardal, onde fo-
ram recordados os polícias 
já falecidos. Depois disso, fo-
ram recebidos nos claustros 
dos Paços do Concelho, nu-
ma cerimónia integrada no 
programa comemorativo do 
Dia do Município.
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É o primeiro no concelho e vai identificar “boas práticas” a replicar no país e na Europa

McDonald’s abre em Pombal 
um restaurante “arrojado” e “inovador”
Carina Gonçalves

O McDonald’s já chegou a 
Pombal. O primeiro restau-
rante da marca abriu portas 
junto ao IC2 e distingue-se 
pelo “design acolhedor e ar-
rojado”, mas também pela 
“inovação”, cujas “boas prá-
ticas serão replicadas nou-
tros restaurantes do país 
e da Europa”. Estes facto-
res associados ao facto des-
ta ser a marca de fast-food 
mais consumida em Portu-
gal farão deste “um espaço 
muito apreciado por todos 
quantos vivem e visitam 
Pombal”. Esta é pelo menos 
a convicção do franquiado 
Yves Basílio.

“Este restaurante é muito 
especial para a comunida-
de McDonald’s”, porque se 
trata de “um projecto piloto 
que vai testar um conjunto 
de inovações” e identificar 
“boas práticas que possam 
ser replicadas noutros res-
taurantes do país e da Euro-
pa”, evidenciou Pedro Mar-
ques, director de operações 
da McDonald’s Portugal.

Afinal, o edifício está do-

ra famílias, três para pes-
soas com mobilidade redu-
zida, dois lugares para car-
regamento de carros eléc-
tricos e dois para pedidos 
mobile.

tado de “painéis solares em 
toda a cobertura do restau-
rante e do parque de esta-
cionamento”, bem como do 
“mais inovador serviço” em 
termos de tecnologias para 

os clientes, informou Yves 
Basílio.

O franquiado destacou 
ainda a “decoração moder-
na” e o “design acolhedor 
e arrojado” do restauran-

te, que tem 117 lugares sen-
tados na sala e 84 na espla-
nada. 

Já o parque de estaciona-
mento dispõe de 37 lugares 
cobertos, incluindo dois pa-

Além disso, o McDonald’s 
de Pombal possui um servi-
ço de entrega ao domicílio e 
o serviço McDrive com duas 
pistas, permitindo uma 
compra mais rápida. 

Este investimento per-
mitiu criar “60 postos de 
trabalho directos, que cer-
tamente serão reforçados 
com o desenrolar da activi-
dade”, evidenciou Yves Ba-
sílio, garantindo que estes 
colaboradores “têm todo o 
apoio para progredir e fa-
zer carreira connosco”.

“Tenho a certeza que este 
investimento vai ser um su-
cesso”, afirmou o presiden-
te da autarquia, destacando 
a “sustentabilidade” deste 
restaurante “como matriz 
de inovação”, que tem ain-
da mais valor num municí-
pio que foi “considerado o 
mais sustentável do país”.

Pedro Pimpão frisou tam-
bém que a abertura do Mc-
Donald’s em Pombal é a 
concretização de “uma am-
bição antiga”. Era “uma fal-
ta da McDonald’s” estar “pe-
lo mundo inteiro menos em 
Pombal”, concluiu.

 A medalha de Prestígio e Carreira foi entregue por Paulo Mota Pinto a Lurdes Graça (Manjar do Mar-

 A abertura do McDonald’s de Pombal permitiu criar 60 postos de trabalho, sendo a maioria dos colaboradores residentes no concelho
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· Apoio nas Atividades da Vida Diária

· Apoio Psicossocial

· Cuidados Médicos

· Cuidados de Enfermagem;

· Cuidados de Reabilitação 
(Fisioterapia, Terapia Ocupacional)

· Cuidados de Imagem

· Nutrição e Dietética

· Atividades culturais, terapêuticas e 
de lazer;

A Residência S. Barnabé, Carvalhal, é uma estrutura residencial para pessoas idosas. Situa-se na aldeia de Folgado, a poucos minutos da 

cidade de Pombal. Concluída em 2022, num edifício de arquitetura e decoração de linhas modernas, goza de amplos espaços verdes 

exteriores, e foi projetada para proporcionar um ambiente calmo e confortável. A Residência destina-se a pessoas com diferentes graus 

de autonomia, em regime de alojamento permanente ou temporário, em suites individuais ou duplas, todas equipadas com WC, Smart 

TV, ar condicionado e WiFi. Oferece uma equipa multidisciplinar de profissionais dedicados à prestação de cuidados diferenciados com 

vista à promoção da qualidade de vida e conforto.
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Pelariga 
investe em 
caixas de 
sepultura
A Junta de Freguesia 
de Pelariga vai adquirir 
caixas de sepultura e 
tampas para o cemi-
tério. 
Esta aquisição é 
comparticipada pela 
Câmara Municipal de 
Pombal com um apoio 
no valor de 1.950 euros, 
o qual foi aprovado na 
reunião de executivo de 
6 de Dezembro.

Apoio de 4 mil 
euros para 
Dadores de 
Sangue
A Associação de 
Dadores de Sangue 
de Outeiro da Ranha 
vai receber um apoio 
municipal no valor de 4 
mil euros. Esta quantia 
visa ajudar a associação 
a fazer face aos custos 
com a sua actividade 
normal, cujo o “mérito 
[é] reconhecido por 
todos”.

PUB

 ●O grupo posou junto aos Paços do Concelho, depois de ali ter sido recebido no Dia do Município
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Por um período de três anos

 Hugo Gonçalves designado 
Coordenador Municipal 
de Protecção Civil 

Hugo Gonçalves é, desde 
o passado dia 2 de Dezem-
bro, o Coordenador Mu-
nicipal de Protecção Civil 
(CMPC) de Pombal, cargo 
que vai desempenhar por 
um período de três anos, 
em comissão de serviço, 
anunciou a autarquia.

Natural de Pombal, Hugo 
Gonçalves, de 40 anos, é li-
cenciado em Engenharia 
de Protecção Civil e traba-
lha na Autoridade Nacional 
de Emergência e Protecção 
Civil (ANEPC) como técni-
co de fogo de supressão, 
sendo também elemento 
do Grupo de Análise e Uso 
de Fogo – Núcleo de Apoio 
à Decisão – e chefe de equi-
pa na Força Especial de 
Protecção Civil.

“Hugo Gonçalves é per-
feitamente conhecedor do 
nosso território e dos de-
safios que tem pela frente”, 
sublinhou o presidente da 
autarquia, convicto de que 
tem o perfil indicado para 

desempenhar esta “tarefa 
super exigente, precisa e 
necessária”.

Além disso, o recém-de-
signado coordenador mu-
nicipal “tem uma boa re-
lação institucional com as 
várias forças de protecção 
civil a nível local, distrital 

e nacional”, realçou Pedro 
Pimpão.

De referir que “a desig-
nação do CMPC surge na 
sequência na criação do 
Serviço Municipal de Pro-
tecção Civil”, no âmbito da 
reestruturação dos servi-
ços municipais, explica a 

edilidade numa nota de im-
prensa.

“Dependendo hierarqui-
camente do presidente da 
Câmara”, o coordenador 
municipal fica com as com-
petências de “direcção do 
Serviço Municipal de Pro-
tecção Civil”. Além disso, fi-
ca responsável pelo acom-
panhamento permanente e 
apoio às operações de pro-
tecção e socorro no conce-
lho, bem como pela elabo-
ração dos planos prévios 
de intervenção com vista à 
articulação de meios face a 
cenários previsíveis.

Cabe ainda a este profis-
sional promover reuniões 
periódicas de trabalho so-
bre matérias de protecção 
e socorro, dar parecer so-
bre os materiais e equipa-
mentos mais adequados à 
intervenção operacional 
e comparecer no local das 
ocorrências sempre que as 
circunstâncias o aconse-
lhem.

As juntas de freguesia 
vão receber um apoio glo-
bal superior a 30 mil eu-
ros para as suas programa-
ções de Natal. A atribuição 
desta verba foi aprovada 
na reunião da Câmara de 
Pombal, realizada a 6 de 
Dezembro.

O executivo deliberou 
atribuir um apoio extraor-
dinário no valor total de 

30.700 euros, que será dis-
tribuído por todas as fre-
guesias do concelho. Esta 
quantia destina-se a com-
participar as despesas rea-
lizadas no âmbito desta 
quadra natalícia.

Assim, as juntas de fre-
guesia vão receber 2.250 
euros, enquanto as uniões 
de freguesia serão contem-
pladas com 3.500 euros.

Valor será distribuído 
pelas 13 freguesias do concelho 

Mais de 30 mil euros 
para apoiar 
Natal nas freguesias

 ●Pedro Pimpão com Hugo Gonçalves, coordenador municipal 
de Protecção Civil

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Pombal vai investir 
mais de 14 mil euros para 
adaptar um veículo que es-
tá na Pista de Ultraleves do 
Casalinho.

A adaptação deste veícu-

lo é comparticipada pela 
Câmara Municipal, através 
de um apoio no valor de 
aproximadamente 14.360 
euros. A concessão desta 
verba foi aprovada na reu-
nião de executivo de 6 de 
Dezembro.

Investimento superior a 14 mil euros

Bombeiros 
vão adaptar veículo
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Maioria aprovou documentos previsionais que incluem propostas de todos os partidos

Orçamento municipal 
“responde aos desafios de 2023” 
e “aponta caminhos de futuro”
Carina Gonçalves

52,1 milhões de euros é o 
valor do orçamento da Câ-
mara de Pombal para 2023. 
Trata-se de um “orçamen-
to realista que aponta cami-
nhos de futuro”, destacou o 
presidente da autarquia, sa-
lientando que o documen-
to inclui “propostas de to-
dos os partidos políticos, 
mesmo daqueles que não 
têm assento nos órgãos au-

tárquicos”.  Mas isso não foi 
suficiente para ser aprova-
do por unanimidade na reu-
nião de executivo de 30 de 
Novembro. Os vereadores 
do PS votaram contra, ar-
gumentando que “o grosso 
dos investimentos são atira-
dos para o fim do mandato 
e mandatos seguintes”.

“Este é um orçamento 
realista, que tem um va-
lor mais reduzido que o de 
2022”, afirmou Pedro Pim-

pão, esclarecendo que o do-
cumento ainda será refor-
çado com os investimentos 
a financiar no âmbito do 
Portugal 2030 (PT2030), 
cujos avisos ainda não abri-
ram. Todavia, estão a ser 
preparados vários projec-
tos “internamente” para se-
rem submetidos assim que 
abram os respectivos avi-
sos.  

O autarca destacou tam-
bém a “capacidade de endi-

vidamento [do município], 
que ronda os 50 milhões de 
euros”, a qual pode ser usa-
da para “alavancar investi-
mento no nosso território”.

“ORÇAMENTO 
AMIGO DAS FAMÍLIAS 
E DAS EMPRESAS”
Mas este é igualmente um 

“orçamento amigo das famí-
lias e das empresas”, uma 
vez que “responde aos de-
safios de 2023”, que será um 

POMBAL
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ano de “muita incerteza”, 
tendo em conta a “inflação 
e o aumento do custo das 
matérias-primas e da ener-
gia”, sublinhou.

Mesmo assim, “os docu-
mentos vertem as princi-
pais prioridades de desen-
volvimento económico e 
social do nosso concelho”, 
apontando “caminhos de 
futuro”.

Neste sentido, o “primei-
ro objectivo” será concluir 
até Junho as intervenções 
financiadas pelo PT2020, 
“nomeadamente o interfa-
ce de transportes, o Centro 
Escolar da Pelariga, a requa-
lificação do Jardim da Vár-
zea e sua envolvente, várias 
obras de saneamento bási-
co e o Explore Sicó”.

Além disso, o executivo 
continua empenhado em 
concretizar a requalifica-
ção do IC2 e a construção 
da bacia de retenção.

Outra das “principais 
prioridades” é “re-indus-
trializar Pombal” com a 
“ampliação de zonas in-
dustriais e a criação de 
novos parques empresa-
riais”. 

Paralelamente, há o “de-
sígnio de criar um ecossis-
tema de inovação e em-
preendedorismo”, que 
está “muito focado” no 
pólo de inovação e conhe-
cimento, para o qual o or-
çamento de 2023 prevê 
uma verba de 500 mil eu-
ros para executar o pro-
jecto. 

Na componente social 
destaque para o “progra-
ma de apoio aos jovens 
casais”, onde se prevê o 
apoio ao arrendamento jo-
vem e a atribuição de um 

“incentivo à natalidade no 
valor de 500 euros para 
cada filho”.

O orçamento para 2023 
estima igualmente a trans-
ferência de apoios no valor 
de 3,7 milhões de euros pa-
ra as freguesias, que “são 
um parceiro privilegiado 
para o desenvolvimento 
do nosso concelho”. 

PS NÃO PERCEBE 
PRIORIDADES 
DE INVESTIMENTO
Este orçamento “tem 

uma redução de 1,3 mi-
lhões de euros face à pre-
visão para 2022”, assina-
lou a vereadora Odete Al-
ves, realçando “o peso sig-
nificativo com as despesas 
de pessoal”, que já repre-
sentam “cerca de 21% do 
total da despesa”, o que é 
“bastante considerável”.

A socialista realçou tam-
bém a “redução de inves-
timento no PPI [Plano 
Plurianual de Investimen-
to] de cerca de 5%” e cri-
ticou o facto de não haver 
verba para novas zonas in-
dustriais em 2023, “só em 
2024 e anos seguintes”.

“Globalmente não con-
seguimos perceber as prio-
ridades de investimento”, 
uma vez que “os valores 
contemplados para 2023 
são relativamente reduzi-
dos e o grosso dos investi-
mentos são atirados para o 
fim do mandato e mandatos 
seguintes”, afirmou, justifi-
cando o voto contra do PS. 

De referir que os docu-
mentos previsionais segui-
ram para a Assembleia Mu-
nicipal, que reuniu a 14 de 
Dezembro, já depois do fe-
cho desta edição.

RANCHO FOLCLÓRICO 
DE REDINHA

CONVOCATÓRIA
Convocam-se todos os sócios do Rancho Folclórico 

de Redinha (RFR), para uma reunião de Assembleia-
Geral Extraordinária a ter lugar no dia 30 de dezem-
bro (Sexta-feira), pelas 20.30 Horas no Núcleo Museo-
lógico do Rancho Folclórico de Redinha, com a seguin-
te ordem de trabalhos:

Ponto único - Substituição de membro da Direção 
por demisão.

Se à hora marcada não se verificar a presença da to-
talidade dos sócios do do Rancho Folclórico de Redi-
nha, a Assembleia-Geral funcionará meia hora mais 
tarde com qualquer número de elementos presentes.

O Presidente da Assembleia-Geral

(Manuel Carlos Mendes)



POMBAL JORNAL | 15 DEZEMBRO  2022 | SOCIEDADE | 05

Espectáculos, diversões e animação até 8 de Janeiro

‘Natal em Pombal’ garante momentos 
de diversão para toda a família

A magia do Natal volta a 
espalhar-se pela cidade de 
Pombal para um mês re-
pleto de actividades com 
sugestões para pequenos e 
graúdos viverem esta qua-
dra natalícia. Falamos do 
‘Natal em Pombal’ que ar-
rancou a 8 de Dezembro e 
estende-se até 8 de Janeiro. 
Entre as muitas novidades, 
destaque para a festa de 
passagem de ano com músi-

ca e fogo de artifício.
As ruas da cidade de 

Pombal ganharam outro 
encanto com a animação de 
rua, as diversões e os espec-
táculos com artistas locais e 
de fora do concelho, pensa-
dos para proporcionar mo-
mentos de pura diversão 
para toda a família. 

O mundo encantado do 
Natal estende-se desde o 
Largo da Biblioteca, passa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só Mais Um
Nesta quadra tão lembrada e solene,

Ao festejar, dizemos, com prazer:
Só, só, só mais um… mais um; ano.
Mas na realidade é, menos um!...

Dos que temos para viver.

Olvidando o passado,
Usufruam do presente.

O futuro pode não chegar!
Aquilo que temos pela frente

De momento, é preferível ignorar.

Nesta data célebre,
A todo o povo desejo

Boa saúde, Paz e Amor.
Tenham uma vida perene

Com todo o seu esplendor.

Que vivamos com dignidade
Todos os dias a que tivermos direito.

Para todo o mundo, votos de um Santo Natal
E um Ano Novo com tudo o que merecermos.

(O que merecermos nos será atribuído.)

…Boas Festas…

          Manuel Gonçalves Domingues

pelo Cardal e chega até à 
Praça Marquês de Pombal, 
onde está instalada a pista 
de gelo, como forma de “di-
namizar o comércio da zo-
na histórica”, salienta a ve-
readora Gina Domingues.

O programa, que arran-
cou logo a 8 de Dezembro, 
prossegue esta sexta-feira 
(dia 16 às 21h30), no Teatro-
Cine, com o espectáculo de 
stand up comedy de Dio-

go Batáguas. No sábado (dia 
17 às 16h00), Bucráa Circus 
apresenta “El Gran Final”, 
no Largo do Cardal, e à noi-
te (21h30) os Tais Quais so-
bem ao palco do Teatro-Ci-
ne. As actividades deste fim-
de-semana terminam no do-
mingo com a parada de Natal 
(15h30 no Largo do Cardal) 
e um concerto de Natal que 
junta em palco o Coro Mar-
quês de Pombal e a Banda Fi-

larmónica Ilhense (16h30 na 
Igreja do Cardal).

O programa inclui ain-
da o espectáculo K’Escolhas 
Projecto (dia 19 às 15h30 e 
21h00), prosseguindo na sex-
ta-feira (dia 23 às 21h30) com 
o concerto de Coimbra Gos-
pel Choir, na quinta-feira (dia 
29 às 16h00) com a actua-
ção do mágico André Melão 
e na sexta-feira (dia 30) com 
o concerto de Vera Silva e 

Quinteto de Cordas (16h00) e 
com o Projecto Jazz (21h30).

Para além destas activida-
des, os visitantes podem ain-
da dar uma espreitadela ao 
Mercado de Natal, que decor-
re até 8 de Janeiro no Jardim 
do Cardal, visitar a exposição 
“Pombal tem mais ‘anjos’ no 
Natal”, patente na Avenida 
Heróis do Ultramar, e percor-
rer o Bosque Encantado no 
Jardim das Tílias. 

Pista de gelo, roda gigante, carrossel parisiense, casa do Pai Natal, espectáculos, animação, carrosséis, exposições, comboio 
turístico e mercado de Natal. Eis 10 razões para visitar o ‘Natal em Pombal’, que anima a cidade até 8 de Janeiro. O programa 
inclui ainda uma festa de passagem de ano com entrada gratuita.

ASSOCIAÇÃO POMBAL 
JOVEM

CONVOCATÓRIA
Pedro Manuel Fernandes Batista, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral da Associação Pombal Jovem usan-
do da faculdade que lhe é conferida pelos estatutos, con-
voca os Exmos/as associados/as a reunirem-se em As-
sembleia Geral no próximo dia 17 de dezembro de 2022, 
a qual terá início às 15h, na sede da Associação Pombal 
Jovem, sita no Terminal rodoviário de Pombal.

Ponto Um - Informações sobre o funcionamento da As-
sociação

Ponto Dois - Aprovação do Plano de Atividades de 
2023

Ponto Três - Outros Assuntos.

Pombal, 3 de dezembro de 2022

O Presidente da Assembleia-Geral

(Pedro Manuel Fernandes Batista)

As luzes de Natal voltam 
este ano a dar mais brilho à 
cidade de Pombal, mas du-
rante menos dias e menos 
horas. O objectivo é pou-
par energia. Ainda assim, o 
‘Natal em Pombal’ vai cus-
tar perto de 250 mil euros, 
num investimento suporta-
do pela Câmara Municipal 
e a Adilpom (Associação de 
Desenvolvimento e Iniciati-
vas Locais de Pombal).

A autarquia decidiu man-
ter as luzes de Natal, mas op-
tou por “iluminação led” 
que vai estar ligada “menos 
sete dias” e com “horários 
reduzidos, entre as 18h00 e 
as 24h00, excepto nos dias 
24 e 31 de Dezembro”, con-
tou ao nosso jornal a verea-
dora Gina Domingues.

“O orçamento total são 248 
mil euros”, dos quais 168 mil 

euros são suportados pelo 
município e os restantes 80 
mil euros são custeados pela 
Adilpom, revelou o presiden-
te da autarquia. 

A Adilpom fica responsá-
vel pela iluminação e a se-
gurança, cujos “valores au-
mentaram muito”.

Da parte do município, 
“os valores também aumen-
taram, [sobretudo] da ten-
da, que este ano é climatiza-
da”, como forma de garan-
tir “mais conforto” e resolver 
“um dos problemas identifi-
cados no ano passado”.

Além disso, houve a preo-
cupação de implementar 
mais algumas “pequenas me-
lhorias” num programa que 
pretende “essencialmente 
estimular a economia local”, 
“num contexto super exigen-
te”, frisou Pedro Pimpão.

Menos dias e horário reduzido

250 mil euros para o 
‘Natal em Pombal’
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Pombal é o segundo concelho do distrito com mais berçários

Acordo com Segurança 
Social permite alargar 
horário de 13 creches

Treze Instituições Parti-
culares de Solidariedade 
Social (IPSS) do concelho 
de Pombal assinaram, a 
30 de Novembro, um pro-
tocolo com o Centro Dis-
trital de Leiria da Segu-
rança Social que visa alar-
gar o horário de funciona-
mento das creches.

No total, foram assina-
dos 70 protocolos no dis-
trito de Leiria, dos quais 
13 foram com instituições 

de Pombal, que é o se-
gundo concelho do distri-
to com mais valências de 
creche. Só Leiria (14 cre-
ches) é que fica à frente 
de Pombal, evidenciou o 
director do Centro Distri-
tal de Segurança Social de 
Leiria, reconhecendo “a 
pujança do sector social 
no concelho de Pombal”.

João Paulo Pedrosa des-
tacou ainda o “trabalho 
muito importante” das 

instituições com creche 
por “darem uma respos-
ta essencial às famílias”. 
Este trabalho “também é 
reconhecido pelo Gover-
no central”, daí o aumen-
to da comparticipação es-
tatal às creches que es-
tenderem o horário até às 
19h00, as quais passam a 
receber “quase 900 euros 
mensais”.

“Não há dúvidas de que 
estas instituições preci-

sam muito desta alavan-
cagem do ponto de vista 
financeiro para concreti-
zar investimentos”, sobre-
tudo num “contexto em 
que as famílias vão pas-
sar por grandes dificulda-
des”, realçou o presidente 
da autarquia, Pedro Pim-
pão, considerando “posi-
tivo” o facto de este ano 
haver “mais instituições 
contempladas” no conce-
lho.

 ● HIC ET NUNC

A CORAGEM
Todos nós na nossa vida pessoal ou profissional temos 

de optar e tomar decisões sobre os mais diversos temas ou 
situações, algumas banais, mas outras mais importantes 
ou determinantes para o nosso futuro. A nossa valentia pe-
rante uma ameaça, a nossa pujança perante um flagelo ou 
o ânimo e determinação demonstrados na realização de 
uma qualquer função, são exemplos dessa virtude humana 
que se traduz na capacidade de agir, apesar da consciência 
do medo ou da intimidação que sintamos.

Confúcio, pensador e filósofo chinês do século V a.c., 
que se dedicou à moralidade pessoal e governamental, aos 
procedimentos corretos nas relações sociais, à justiça e à 
sinceridade, escreveu: “saber o que é correto e não o fazer 
é falta de coragem”.

Já Winston Churchill, um dos maiores políticos mundiais 
do século XX, disse:

“a coragem é a primeira das qualidades humanas porque 
garante todas as outras”

Quando se tem maior responsabilidade e principalmen-
te quando se desempenham funções públicas é fulcral ter 
a ousadia de, com sensatez, conhecimento e determina-
ção, dizer a verdade.

Todos os políticos em funções tomam milhares de deci-
sões com regularidade, as quais, para além de determina-
rem o seu futuro político determinam o futuro do País ou 
da sua comunidade. Essas escolhas podem estar inseridas 
na gestão diária do órgão político em causa ou significar 
algo mais relevante como sejam a execução de reformas 
ou de investimentos.

Uma das reivindicações mais ouvidas por alguns fregue-
ses não residentes na freguesia de Pombal é o alargamento 
da rede Pombus a esses territórios. Esta medida teria uma 
influência determinante na mobilidade das pessoas, no 
desenvolvimento de certas localidades e por consequência 
na fixação da população. Será viável o alargamento da rede 
Pombus a todo o concelho nos moldes em que funciona 
na freguesia de Pombal? NÃO! O alargamento do Pombus 
a outras freguesias implicará sempre a alteração do mo-
delo atual, com redução do número de paragens e com a 
concentração das linhas em redor das sedes de freguesia 
de onde poderão partir ligações à sede de concelho.

O consumo de água canalizada é nos nossos dias uma 
comodidade da qual não abdicamos. Sendo algo que 
usamos com grande banalidade, esquecemo-nos do custo 
ocorrido com a captação, tratamento e transporte desse 
bem precioso. Além disso, temos muitas vezes consu-
mos abusivos e despropositados que em nada ajudam 
a alcançar o objetivo que deve ser de todos, de garantir 
este recurso para o futuro. Qual a solução? Aumentar 
significativamente o preço a pagar pelos munícipes acima 
de determinado consumo per capita, não sendo uma 
medida popular é certamente uma medida necessária!

Em muitas cidades e vilas Portuguesas temos centros 
históricos com muito valor arquitetónico que é obriga-
tório preservar em nome da nossa identidade e porque 
esse património pode muitas vezes incrementar o poten-
cial turístico dessas localidades. No entanto, nem tudo o 
que está edificado nessas “zonas sagradas” é considerável 
património arquitetónico e desejável de ser preservado 
e protegido. Pombal, Louriçal, Redinha e Albergaria dos 
Doze são exemplos no nosso concelho de situações nas 
quais edifícios de grande valor coabitam com algumas 
aberrações que em nada são merecedoras de proteção ou 
conservação. Temos que ter a coragem e a ousadia de em 
nome da herança cultural deixada pelo nosso Marquês, 
de definir projetos de intervenção nessas zonas que as 
transformem em partes integrantes da nossa vida, com 
acessos e espaços públicos modernos que permitam a 
sua fruição. Se for necessário demolir umas dezenas de 
habitações, alargar umas ruas e fazer desaparecer uns 
quarteirões, que assim seja!

Estes são apenas alguns dos exemplos nos quais a 
coragem deve estar presente, a coragem de agir, de 
falar a verdade, de enfrentar a realidade e de inovar, é 
disso que precisamos!

                          Telmo Lopes                                                                                 
Presidente da Concelhia do CDS-PP de Pombal

Bom Ano 
de 2023

 ●O director do Centro Distrital de Segurança Social de Leiria assinou protocolos com os dirigentes de 13 instituições do concelho 
na presença de Pedro Pimpão e Catarina Silva
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Câmara de Pombal emitiu também uma “nota de pesar” 
pelo falecimento de Infante da Costa

Luto municipal 
em homenagem 
a Anézio Gonçalves Ferreira

A Câmara de Pombal 
decretou três dias de lu-
to municipal em homena-
gem a Anézio Gonçalves 
Ferreira, antigo presiden-
te da Assembleia Munici-
pal, que faleceu com 90 
anos, no passado dia 4 de 
Dezembro.

“Pombal ficou mais po-
bre com o falecimento do 
nosso amigo e companhei-
ro Anézio Gonçalves”, en-
tende o presidente da au-
tarquia, salientando que 
“é incontornável o legado 
histórico e o seu contribu-
to para a consolidação da 
nossa democracia local”.

Pedro Pimpão reconhe-
ce ainda o “mérito e dedi-
cação” de Anézio Ferrei-
ra, que “sempre esteve do 
lado das novas gerações e 
um pouco à frente do seu 
tempo na visão que tinha 
do desenvolvimento da 
nossa sociedade”.

Os vereadores de PS 
também se associaram ao 
voto de pesar pela morte 

de Anézio Ferreira. “É efec-
tivamente uma enorme 
perda para o concelho”, 
considera Luís Simões, re-
cordando-o como uma 
pessoa que “teve sempre 
uma intervenção política 
democrática em Pombal 
e colaborou com institui-
ções de enorme valor do 
nosso concelho, nomeada-
mente a APEPI”. 

De salientar que “o seu 
exemplo de dedicação e 
contributo para o desen-
volvimento sócio comuni-

tário do concelho” foi dis-
tinguido em 2021, no Dia 
do Município, com a atri-
buição da Medalha Muni-
cipal de Mérito, grau prata.

MORREU O 
‘PAI DA ETAP’, 
INFANTE DA COSTA
O Município de Pombal 

emitiu ainda uma “nota de 
pesar” pelo falecimento de 
António Infante da Costa, a 
2 de Dezembro. 

Trata-se do fundador e 
primeiro director da Esco-

la Tecnológica, Artística 
e Profissional de Pombal 
(ETAP), lembrou o presi-
dente da autarquia, pres-
tando “reconhecimento 
pela importância históri-
ca e papel decisivo [de In-
fante da Costa] na criação 
da ETAP e na afirmação 
do ensino profissional em 
Portugal”.

Afinal, “por intermédio 
dele, um conjunto de diri-
gentes avançaram com as 
escolas profissionais em 
Portugal e tiveram a visão, 
o mérito e o arrojo de criar 
a primeira escola profis-
sional em Pombal”, evi-
denciou Pedro Pimpão.

A vereadora Odete Alves 
também se associou ao vo-
to de pesar, reconhecendo 
que “é, sem dúvida, uma 
perda muito grande pa-
ra Pombal”, pois trata-se 
de um “pombalense que 
deu muito ao concelho” 
e deixou uma marca mui-
to grande no nosso conce-
lho”.

São “mais de 20 e me-
nos de 30” os que, anual-
mente, no primeiro de De-
zembro, se juntam para 
“passear, comer, beber e 
recordar”. São naturais de 
Albergaria dos Doze e ar-
redores e em comum têm 
um passado de memórias 
que querem reavivar to-
dos os anos. “São rapa-
zes que cruzaram as mes-
mas escolas, as mesmas 
igrejas, os mesmos cafés, 
os mesmos bailes e até as 
mesmas moças”, descre-
vem, em jeito de humor. 
São “mancebos que se 
apresentaram à inspecção 
no Quartel de Santa Clara, 
na mesma altura, homens 
que nasceram da mesma 
infância e que não desis-
tem de uma parte do que 

são”. 
A concentração foi “no 

café do Paulo 62”, onde o 
grupo se apresentou “pa-
ra um lauto pequeno-al-
moço” com ovos mexidos, 
bacalhau às punhetas, fei-
joadas de carne e vinho 
q.b.”, enquanto aguarda-
vam “a chegada da camio-
neta que só os mordomos 
do ano” sabiam o destino.

E no grupo cabem “só 
homens, pois então”, di-
zem com boa-disposição. 
“Não temos culpa das nas-
cidas não terem frequen-
tado a mesma classe, não 
terem dado o nome para a 
tropa nem de usufruírem 
dos mesmos gostos de ga-
lhofa”, acrescentam ainda 
no mesmo registo humo-
rado.

Grupo de rapazes de Albergaria e arredores

Dezembro é o mês da 
“Colheita de 62” 

 ●Anézio Gonçalves  ● Infante da Costa
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João Paulo Freitas é um dos poucos médicos no mundo a realizar esta cirurgia 

Cirurgião do Louriçal 
volta a salvar perna de doente 

O nome de João Paulo 
Freitas voltou a estar em 
destaque no passado mês 
de Novembro. O cirurgião 
ortopédico foi o convidado 
de um programa televisivo, 
depois do sucesso regista-
do em mais uma interven-
ção cirúrgica da equipa que 
lidera.

O médico pombalense, 
natural do Louriçal, onde 
regressa frequentemente 
para dar consultas e rever 
a família, evitou a amputa-
ção da perna de Cátia Le-
mos, uma jovem de 28 anos 
a quem foi diagnostica-
do cancro no fémur aos 17 
anos. Desde então, a doen-
te sujeitou-se a 30 cirurgias. 
Em Fevereiro de 2012 colo-
cou uma prótese, mas no 
dia a seguir o médico dis-
se-lhe que o tumor era mui-
to agressivo e pesava quatro 
quilos. Fez quimioterapia e 
venceu o cancro.

Um mês e meio depois 
do nascimento do filho Ro-
drigo, de cinco anos, Cátia 
apanhou uma bactéria mais 
agressiva que o próprio 
cancro, o que a obrigou a 
regressar ao bloco operató-
rio várias vezes. No IPO do 

PUB

Porto, a única solução em 
cima da mesa era amputar 
a perna.

Foi nessa altura que co-
nheceu João Paulo Freitas, 
“um homem com H grande, 
que tem Amor naquilo que 
faz, que esteve comigo do 
início até ao fim e que me 
disse: vais sair daqui cura-
da. Além de médico é pai, é 
homem, é filho e sabe pôr-
se no lugar do doente”, rela-
tou Cátia Lemos, no progra-
ma televisivo onde o seu ca-
so foi apresentado.

“Coloquei estas cirur-
gias como um desafio a 
mim próprio, desde há no-
ve anos”, contou ao mes-
mo canal televisivo o mé-
dico louriçalense. “A Cátia, 
quando surgiu, era uma si-
tuação que já não tinha na-
da que ver com tumor, mas 
sim com a prótese, que ti-
nha uma infecção associa-
da, por causa de bactérias 
multi-resistentes”, descre-
veu o cirurgião ortopédico. 
“Foi nesse âmbito que me 
predispus a ajudar”, expli-
cando tratar-se de um “tra-
balho de equipa”.

“Não posso garantir à Cá-
tia que ela está curada, mas, 

pelo menos, está controla-
da a situação”, acrescenta. 
“A amputação é algo que é 
uma espada sobre a nossa 
cabeça, no entanto, é uma 
situação que está longe”, sa-
lientando que o mais impor-
tante é “ver o meu doente 
com o membro preservado 
e com qualidade de vida”.

João Paulo Freitas é es-
pecialista em Ortopedia no 
Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra (CHUC) 
e é um dos poucos em todo 
o mundo a fazer um proce-
dimento tecnicamente mui-
to desafiante, conhecido no 

meio médico como horren-
doplastia.

Em todo o mundo, há mui-
to poucas unidades de saú-
de a conseguirem fazer es-
ta cirurgia altamente com-
plexa, dita de “salvamento 
de membros”. Em Portugal, 
João Paulo Freitas é o único 
médico capaz de a encarar, 
estando neste momento a 
trabalhar na tese de douto-
ramento sobre o tema, reve-
lou em 2020 a revista Visão, 
numa reportagem sobre o 
tema. Desde que começou, 
em 2016, o médico com raí-
zes no Louriçal já tratou 20 

doentes, vindos de todo o 
País, incluindo as regiões 
autónomas dos Açores e da 
Madeira. Há jovens na casa 
dos 20 e pessoas com mais 
de 70 anos. Para João Paulo 
Freitas, a história começou 
quando estava em início de 
carreira e se viu obrigado a 
amputar uma perna a uma 
mulher jovem. Apesar de 
ser o procedimento reco-
mendado, o médico nunca 
ficou em paz. “Não foi pa-
ra isso que estudei”, desa-
bafou à revista Visão. E não 
descansou enquanto não 
arranjou maneira de ofere-
cer um destino diferente a 
estes doentes. Até o equi-
pamento cirúrgico teve de 
ser adaptado à questão das 
multi-resistências, obrigan-
do a cuidados extra no con-
trolo da infecção. Isso pas-
sa pela utilização de uns 
fatos especiais, ventilados 
e completamente hermé-
ticos, que lembram o equi-
pamento de um astronau-
ta, luvas mais grossas e mil 
olhos contra os inimigos in-
visíveis que contaminam os 
tecidos dos doentes, des-
creveu a revista Visão na re-
portagem de 2020.

 ●João Paulo Freitas regressa frequentemente ao Louriçal onde 
tem a família e dá consultas 

Foitos 
promove 
paintball 
solidário para 
ajudar famílias 
carenciadas 
da freguesia

Com vista a angariar 
bens alimentares 
para distribuir pelas 
famílias carencia-
das da freguesia do 
Louriçal, o Centro 
Cultural, Desporti-
vo e Recreativo dos 
Foitos vai promover 
um paintball solidá-
rio, a realizar este 
domingo (18 de 
Dezembro).
Para colaborar nesta 
iniciativa basta 
participar no jogo 
dos Afoitos Paintball 
Team, cujo valor 
da inscrição rever-
te totalmente para 
esta causa. Quem 
não quiser jogar 
pode simplesmente 
contribuir moneta-
riamente.
O Paintball Solidá-
rio joga-se, a partir 
das 9h00, no Campo 
de Paintball Afoitos 
com o objectivo pro-
porcionar um Natal 
melhor às famílias 
carenciadas da fre-
guesia.

CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação 
outorgada em 09/12/2022, exarada a folhas 11, do Livro de Notas para 
Escrituras Diversas número 8-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida 
Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, com-
pareceram como outorgantes: António de Oliveira, NIF 164.092.420, 
e mulher Libânia Ferreira de Oliveira, NIF 164.092.412, casados sob o 
regime da comunhão geral, naturais da freguesia de São Simão de Litém, 
concelho de Pombal, residentes na Rua Principal s/n, Vila Galega, lugar 
de São Simão de Litém, 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 dos seguintes prédios, sitos 
na freguesia – União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém 
e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal: Um: Prédio rústico, terra 
de cultura, com a área de 130 m2, sito em Cova do Rendo, a confrontar 
do norte e poente com José Gameiro, do sul e nascente com Joaquim 
Gameiro, inscrito na matriz sob o artigo 20378, que proveio do artigo 
5978 da freguesia de São Simão de Litém (extinta); Dois: Prédio rústico, 
terra de cultura com oliveiras e vinha, com a área de 420 m2, sito em 
Cova do Rendo, a confrontar de norte, sul, nascente e poente com José 
Gameiro, inscrito na matriz sob o artigo 20402, que proveio do artigo 
5986 da freguesia de São Simão de Litém (extinta); Três: Prédio rústico, 
terra de cultura com um poço, com a área de 350 m2, sito em Cova do 
Rendo, a confrontar do norte com Filipe Gameiro Neto, do sul e nas-
cente com Manuel António e do poente com José Gameiro, inscrito na 
matriz sob o artigo 20381, que proveio do artigo 5979 da freguesia de 
São Simão de Litém (extinta); e, Quatro: Prédio rústico, terra de cultura 
com oliveira, com a área de 550 m2, sito em Cova do Rendo, a confrontar 
do norte e nascente com Joaquim Gameiro, do sul e poente com José 
Gameiro, inscrito na matriz sob o artigo 20384, que proveio do artigo 
5980 da freguesia de São Simão de Litém (extinta); Que os prédios não 
se encontram descritos na Conservatória do Registo Predial de Pombal; 
Que os referidos prédios vieram à posse deles justificantes por compras 
meramente verbais, efectuadas por volta do ano de 2000: As verbas nºs 
1 e 2, a Domingos Rosa Afonso e mulher Adelina da Costa Gameiro Afon-
so, residentes na Rua Professor Guerra, nº 15, lugar de Carvalhal, São 
Simão de Litém, União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém 
e Albergaria dos Doze, Pombal; A verba nº 3, a Domingos Rosa Afonso e 
mulher Adelina da Costa Gameiro Afonso, já melhor identificados, e a 
Angelina de Jesus Gameiro e marido David Marques Gameiro, residentes 
no referido lugar de Carvalhal; e, A verba nº 4, a Fernando Manuel de Je-
sus Francisco e mulher Aldora do Céu Guerra Boto Francisco, residentes 
em Vila Chã, Barreiro; Que após as referidas compras, de facto, passa-
ram a possuir os prédios em nome próprio, limpando-os, cultivando-os, 
plantando árvores e colhendo os frutos, posse que sempre foi exercida 
por eles de forma a considerarem tais prédios como seus, sem interrup-
ção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a 
gente dos lugares e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de 
exercerem um direito próprio sobre coisa própria; Que esta posse assim 
exercida ao longo de mais 21 anos, se deve reputar de pública, pacífica 
e contínua. Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiri-
ram os mencionados prédios para seu património, por usucapião, que 
invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais 
normais. Está conforme.
Pombal, 09 de Dezembro de 2022

A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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CARTÓRIO NOTARIAL DE SOURE
CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls 118, e seguintes do livro nº 210, deste 
Cartório, compareceram como outorgantes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANUEL CORDEIRO FERNANDES e mulher MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA MARQUES, casados sob o regime 
de bens da comunhão de adquiridos, contribuintes com os NIFs 117.068.233 e 186.164.408, naturais da freguesia de 
Almagreira, concelho de Pombal, onde residem no lugar de Pingarelhos, na Rua dos Loureiros, nº 6, declararam que 
com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do seguinte prédio:---------------------------------------------------
-----------Rústico composto de terra de cultura, com a área total de trezentos e sessenta metros quadrados, sito em 
“Junqueira”, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, a confrontar do norte com rio, do sul e do nascente 
com José Ribeiro e do poente com Manuel Fernandes, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 8.974, com o valor 
patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 61,89€, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal.
Que entraram na posse do identificado prédio por volta do ano de mil novecentos e noventa e oito, por compra 
verbal a António dos Santos Oliveira e mulher Olinda Fernandes dos Santos, residentes na Rua D. Inês de Castro, 
nº 138, no lugar de Assanha da Paz, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal.------------------------------------------------------
Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar a referida compra por título válido, mas o certo é que desde a referida 
entrada na sua posse, portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes, vindo a possuir o identificado prédio, 
cultivando-o, colhendo os frutos, procedendo à sua limpeza, avivando estremas, praticando todos os actos materiais 
correspondentes ao exercício do direito de propriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas, 
sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma forma pública, pacífica 
e contínua, pelo que adquiriram o respectivo direito de propriedade por usucapião, causa esta de adquirir que, 
como é óbvio, não podem comprovar pelos meios extrajudiciais normais.

ESTÁ CONFORME.
Soure, 02 de Dezembro de 2022.

A Notária, 
Celeste Maria Rainho de Jesus Pita   

Pombal Jornal n.º 244 de 15 Dezembro de 2022

Investimento superior a 111 mil euros

Obras de melhoramento permitem 
abrir Igreja da Irmandade de Redinha 
à cultura e turismo

A Santa Casa da Miseri-
córdia da Redinha vai in-
vestir mais de 111 mil euros 
na recuperação e requali-
ficação da Igreja da Irman-
dade. As obras, que já estão 
a decorrer, têm como ob-
jectivo melhorar as “condi-
ções construtivas, térmicas, 
acústicas e de conforto”, co-
locando novamente o edifí-
cio ao serviço das activida-
des de culto e criando con-
dições para acolher outras 
actividades de cariz cultu-
ral, social, artístico e turís-
tico.

“A Igreja da Irmandade 
da Misericórdia da Redinha 
carecia de melhoramentos 
no que respeitava às condi-
ções construtivas, térmicas, 
acústicas e de conforto, vi-
sando uma intervenção no 
seu interior, mas também 
no exterior”, contou ao 
Pombal Jornal o provedor 
daquela instituição.

Afinal, ao longo dos anos 
a Igreja acolheu “apenas pe-
quenos eventos religiosos e 
do foro institucional”, sen-

tindo “limitações” em dina-
mizar outras actividades, 
“maioritariamente por mo-
tivos de conforto, térmicos 
e de eficiência energética”.

Contudo, para a Santa Ca-
sa da Misericórdia da Redi-
nha era “incomportável” 
suportar sozinha os custos 
“avultados” associados à re-
cuperação e requalificação 
da Igreja. Neste sentido, o 
Programa de Desenvolvi-
mento Rural (PDR), no âm-
bito da operação renova-
ção de aldeias, surgiu como 
“a oportunidade ideal para 
realizar este investimento”, 
que vai possibilitar à Igre-
ja da Irmandade continuar 
ao serviço das actividades 
de culto e “tornar-se uma 
mais valia turística para a 
região”, afirmou Mário Sa-
cramento.

Assim, a Igreja da Irman-
dade, que até agora era uti-
lizada “exclusivamente” pa-
ra actividades de culto, vai 
reabrir após as obras de 
recuperação e requalifica-
ção com “um plano cultural 

com a dinamização de um 
evento cultural, pelo me-
nos, por cada trimestre”, fi-
cando ainda “disponível pa-
ra visita, sempre que agen-
dado previamente”.

“OBRA 
DE GRANDE 
RELEVÂNCIA”
Desta forma, este espaço 

de culto abre-se a “eventos 
de índole religiosa, cultural, 

social, artística e turística”, 
ganhando “uma nova vida” 
e “interesse”, só possível 
com esta “obra de grande 
relevância para a Irmanda-
de e também para a comu-
nidade”.

De referir que as obras 
em curso incluem a recu-
peração e beneficiação, 
nomeadamente dos reves-
timentos interiores e exte-
riores, tectos, coberturas, 
carpintarias, serralharias, 
cantarias, instalação eléc-
trica, arranjos exteriores, 
entre outros.

Além disso, as interven-
ções abrangem a coloca-
ção de de sinalética ex-
terior, equipamentos pa-
ra melhoria da eficiência 
energética, mobiliário in-
terior e diversos materiais 
essenciais à dinamização 
cultural da Igreja.

O investimento tem um 
custo total superior a 111 
mil euros, sendo financia-
do em quase 89 mil euros 
pelo PDR. Ainda assim, a 
Misericórdia da Redinha 

terá de suportar mais de 
22 mil euros, mas “tem a 
esperança” que possa apa-
recer “o apoio de mece-
nas” depois de verem as 
“francas melhorias obti-
das com este investimen-
to”. Mas, por enquanto, a 
Misericórdia “continua de-
dicada em suportar estes 
custos sem qualquer apoio 
adicional”.

De salientar que esta 
Igreja é “um dos edifícios 
mais antigos desta Irman-
dade, representando par-
te da sua fundação”, logo 
este investimento permi-
te “preservar a história da 
Misericórdia da Redinha, 
mas também abrir portas 
e partilhá-la com a comu-
nidade e demais pessoas 
que pretendam visitá-la”.

“Este investimento per-
mite, ainda, reinventar o 
propósito da Igreja dando-
lhe uma nova vida, com 
uma perspectiva cultural, 
o que muito honra toda a 
Irmandade”, concluiu Má-
rio Sacramento.

 ●A Igreja é propriedade da Misericórdia

tReSPASSA-Se 
lOJA nA ZOnA HiStÓRiCA

Aberta ao público 
com boa carteira de clientes

Mais informações 

911 975 237
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Com apoio do PRR e do município

Doze instituições 
do concelho vão adquirir 
viaturas eléctricas

Doze instituições so-
ciais do concelho de 
Pombal foram contem-
pladas com um apoio de 
25 mil euros no âmbito 
do PRR para adquirirem 
um veículo eléctrico pa-
ra a prestação do servi-
ço de apoio domiciliário. 
Além deste valor, cada 
uma destas IPSS vai re-
ceber mais 6 mil euros 
do Município de Pombal, 
que prevê compartici-
par estas aquisições com 

uma verba global de 72 
mil euros.

O presidente da autar-
quia destacou a “disponi-
bilidade destas institui-
ções para se candidata-
rem a novos investimen-
tos” num “contexto super 
desafiante e exigente”, em 
que “as instituições têm 
mais dificuldade na ges-
tão do dia-a-dia”.

Neste caso em concre-
to, “estamos a contribuir 
para a substituição dos 

seus veículos por viaturas 
eléctricas”, que fomen-
tam a preservação am-
biental e permitirem uma 
poupança de custos para 
as instituições, sublinhou 
Pedro Pimpão.

De referir que as IPSS 
contempladas são o Cen-
tro Social e Paroquial de 
Almagreira, o Centro So-
cial do Carriço, a Santa 
Casa da Misericórdia do 
Louriçal, o Lar da Feli-
cidade, a Associação So-

ciocultural e Recreativa 
de Cumieira e Circunvizi-
nhas, a Santa Casa da Mi-
sericórdia da Redinha, o 
Centro Social Júlio Antu-
nes, a Associação de Bem
-Estar para a 3ª Idade de 
Santiago de Litém, o Cen-
tro Social e Paroquial de 
São Simão de Litém, Cen-
tro Social de Vila Cã, o 
Centro Social e Paroquial 
da Ilha – Obra Social da Sa-
grada Família e Centro So-
cial de Carnide.

PUB

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

CRL registada junto do Banco de Portugal sob o nº 9000

DA ILUSTRE TERRA 
DO MARQUÊS...

INSENSIBILIDADE 
DESUMANA

À primeira vista, o título parece inadequado conside-
rando a época natalícia que se aproxima. O Natal é, evi-
dentemente, uma época do ano muito especial, em que se 
fazem apelos à solidariedade, à compreensão, aos melhores 
sentimentos que caraterizam o ser humano. Espera-se e de-
seja-se que haja mais paz, mais compreensão e mais ajuda 
dos que mais podem aos que mais precisam. Não se trata 
apenas de uma questão religiosa, porque no catolicismo se 
prega o aprofundamento e a prática destes sentimentos, 
mas, em termos mais globais e independentemente do aspe-
to religioso, é o humanismo que está em causa, aproximan-
do as pessoas, valorizando a paz e a harmonia entre os seres 
humanos ou, como se pode ler na Bíblia, “Paz na terra entre 
os homens de boa vontade”.

Entretanto é comum ouvirmos dizer que “deveria ser 
Natal todos os dias”, significando que os sentimentos e deve-
res acima referidos, teriam que estar sempre presentes em 
todos os dias do ano e em todas as circunstâncias. O Mundo 
seria incomensuravelmente melhor e os seres humanos 
seriam muito mais felizes, se isso se verificasse na nossa 
prática diária.

Mas isso não sucedeu em relação a uma história passada 
há alguns anos numa praça de Roma, em que uma mulher 
deu à luz em plena rua e as pessoas passavam, olhavam 
indiferentes ou desviavam o olhar, não prestando qualquer 
assistência à parturiente, revelando uma falta de sentimen-
tos confrangedora.

Uma situação algo semelhante, verificou-se numa estrada 
à saída de uma aldeia do nosso concelho, com uma mulher 
que, ia sozinha, conduzindo o seu carro e se viu obrigada a 
parar, porque sentiu que estava a sangrar do nariz, situação 
que, esporadicamente, lhe sucedia. Saiu do carro, sentou-
se num muro mesmo à beira da estrada e esteve longos 
minutos nessa posição, tentando estancar a hemorragia. 
Debruçada para a frente, inclinando a cabeça na direção 
do peito, a imagem do sofrimento e da dor, era, por demais, 
evidente.

Passaram vários automóveis que, naturalmente, viram a 
figura daquela mulher numa posição em que eram eviden-
tes o sofrimento e a necessidade absoluta de ajuda. Apesar 
disso, nenhum carro parou, ninguém prestou assistência, 
a insensibilidade humana foi, por demais, evidente. A uma 
distância de cerca de cinquenta metros do muro em que a 
mulher estava sentada, localizava-se uma casa, à porta da 
qual uma idosa, observando a cena, não esboçou qualquer 
gesto de ajuda, permanecendo indiferente ao sofrimento 
humano que os seus olhos contemplavam. Curiosamente, 
apenas um cãozito se aproximou, observando a mulher, 
com uns olhitos que demonstravam mais inteligência que os 
humanos.

Quando a hemorragia parou, a mulher entrou no carro e 
seguiu viagem, com normalidade e sem problemas, poden-
do assim contar esta história. Mas, se fosse uma situação 
mais grave, poderia não ter sobrevivido. É evidente que, 
nesta situação, se poderia justificar a falta de apoio e de 
assistência à vítima por razões de segurança, porque nunca 
se sabe quem está dentro do carro e poderia ser um estrata-
gema para um eventual assalto. Mas, foi a meio da manhã, a 
localização dentro da povoação e numa estrada com algum 
movimento, permitiam afastar estes receios.

A frase, referida no início, de que deveria ser “Natal todos 
os dias”, pode parecer e talvez seja exagerada, mas, mais 
humanismo, mais solidariedade, mais espírito de ajuda em 
relação ao próximo, concorreria, seguramente, para tornar 
este mundo melhor.

Entenda-se este desejo como um voto a pôr em prática, 
sempre que possível e necessário, no nosso dia a dia, inde-
pendentemente da hora, do local e das circunstâncias. 

E, no futuro imediato, outro voto sincero: que todos os 
prezados leitores tenham um excelente NATAL e um ANO 
NOVO cheio de prosperidades, com muita saúde, física, 
mental e… financeira e que a paz regresse ao planeta Terra, 
de modo a que todos os seus habitantes tenham uma vida 
normal, calma e tranquila.

                          Manuel Duarte Domingues
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Habitantes da casa ao lado também foram aconselhados 
a sair de casa até estarem reunidas condições de segurança

Quatro desalojados devido 
ao perigo de queda de muro 
atingir habitação

Um muro de suporte de 
terras ruiu e destruiu o ane-
xo de uma habitação na lo-
calidade de Governos, na 
periferia da cidade de Pom-
bal, podendo também atin-
gir a casa onde reside uma 
família de quatro pessoas, 
dois dos quais menores. A 
vivenda contígua também 
pode ser afectada se o resto 
do muro desabar, pelo que 
as famílias que vivem nes-
tas duas residências foram 
aconselhadas a “não habi-
tar” ali até que não sejam 
repostas as condições de 
segurança. No entanto, tan-
to uma como a outra conti-
nuavam nas respectivas ha-
bitações quando o Pombal 
Jornal foi ao local, ao início 
da tarde desta terça-feira 
(dia 13 de Dezembro), pou-
cas horas depois do desaba-
mento.

“Um muro de suporte de 
terras, na traseira de uma 
casa nos Governos, desa-
bou e há o perigo de um 
outro muro também ruir e 
atingir a habitação”, onde 
mora “um casal com dois 
filhos menores de 12 e 16 

anos”, explicou o coman-
dante dos Bombeiros Volun-
tários de Pombal. 

O desabamento deste mu-
ro com “sensivelmente três 
metros de altura, tipo so-

calco”, destruiu uns anexos, 
mas a habitação principal 
não foi afectada.

O segundo muro “já ce-
deu e, se continuar a ceder, 
pode também ruir e atingir 

 ●A ocorrência aconteceu na Rua St.ª Teresinha, nos Governos 

O cemitério de Santiago 
de Litém foi alvo de um in-
vestimento de aproxima-
damente 30 mil euros, que 
permitiu a construção de 
um novo talhão com 44 se-
pulturas, das quais já só es-
tão disponíveis 17. Apesar 
deste alargamento do cemi-
tério ainda estar em fase de 
conclusão, a União de Fre-
guesias de Santiago e São Si-
mão de Litém e Albergaria 
dos Doze já está a projectar 
mais uma ampliação, por-
que o cemitério já está a “fi-
car saturado”.

“Neste momento, se não 
fosse este talhão que esta-
mos a construir já não tí-
nhamos espaços livres”, 
contou ao Pombal Jornal o 
presidente da União de Fre-
guesias, salientando que es-
ta ampliação “consiste na 
construção de um talhão 
com 44 sepulturas”. Mas 
muitas delas já estão ocupa-
das, estando “apenas 17 se-
pulturas disponíveis”.

Estes números “definem 
bem o envelhecimento da 
população e permitem per-
ceber a velocidade com que 
estamos a sepultar pessoas”, 
sublinhou Manuel Nogueira 
de Matos, adiantando que 
“nos últimos dias têm mor-
rido pessoas todos os dias”.

Portanto, “temos de estar 

a fazer quase em permanên-
cia novos talhões para inu-
mações”, contou, salientan-
do que estão a concluir um 
alargamento que represen-
tou um investimento à vol-
ta dos 30 mil euros, mas “es-
tamos a preparar a constru-
ção de mais um talhão para 
sepulturas, que vai custar 
sensivelmente o mesmo”.

“Infelizmente os cemité-
rios estão a ficar saturados”, 
afirmou o autarca. Esta si-
tuação deve-se à “velocida-
de com que estamos a se-
pultar pessoas”, mas tam-
bém “porque as pessoas 
têm o hábito de comprar os 
espaços onde são sepulta-
dos os seus familiares”.

De referir que a constru-
ção destas 44 sepulturas se-
rá comparticipada pela Câ-
mara Municipal de Pombal, 
que na sua reunião de 6 de 
Dezembro deliberou com-
participar as despesas com 
as obras no cemitério de 
Santiago de Litém com um 
apoio no valor de 13 mil eu-
ros.

Na mesma altura, o exe-
cutivo municipal aprovou 
ainda a atribuição de um 
apoio de 6.100 euros àque-
la União de Freguesias para 
a aquisição de vidro tempe-
rado para abrigos de passa-
geiros.

Apesar da ampliação do espaço

Cemitério de Santiago 
de Litém já está 
a “ficar saturado”
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a habitação”, mas também a 
casa contígua, ambas loca-
lizadas na Rua de Santa Te-
resinha. O risco destas duas 
residências serem afecta-
das levou a protecção civil 
municipal a recomendar às 
duas famílias “não habita-
rem a casa até que não ha-
jam condições de seguran-
ça”, adiantou Paulo Albano.

Proibida está também 
qualquer movimentação 
junto às habitações, uma 
vez que está em risco um 
novo aluimento de terras, 
adiantou ao Pombal Jornal 
fonte do município.

“Para já, os serviços so-
ciais da Câmara Municipal 
estão a tratar do realoja-
mento temporário” destas 
famílias, frisou Paulo Alba-
no, salientando que “até ao 
momento esta é a ocorrên-
cia mais relevante no con-
celho, de resto são coisitas 
pequenas”.

De referir que o alerta 
foi dado às 8h55 do dia 13 
de Dezembro e no local es-
tiveram 11 operacionais, 
apoiados por cinco viatu-
ras.
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No Agrupamento de Escolas de Pombal e na ETAP  

Pombal vai ter dois Centros 
Tecnológicos Especializados

O concelho de Pombal vai 
ter dois Centros Tecnológi-
cos Especializados (CTE), 
que serão financiados no 
âmbito do Plano de Recu-
peração e Resiliência (PRR). 
O Agrupamento de Escolas 
de Pombal vai criar um CTE 
na área de informática, en-
quanto a Escola Tecnológi-
ca, Artística e Profissional 
de Pombal (ETAP) vai apos-
tar num CTE industrial.

“Este investimento envol-
ve a modernização e reabili-
tação das instalações e infra
-estruturas existentes, assim 
como a aquisição de recur-

sos educativos tecnológicos 
(equipamento)”, refere uma 
nota da autarquia.

A candidatura da ETAP 
foi a mais pontuada a nível 

nacional, tendo consegui-
do a pontuação máxima de 
100%, o que atesta a “quali-
dade da estratégia adoptada 
e do trabalho desenvolvido 

em sede de candidatura”, fri-
sa o director-geral da escola.

Jorge Vieira da Silva des-
taca ainda a “oportunida-
de” de “robustecer as nossas 
condições para ministração 
de formação” e o “reconhe-
cimento externo” da ETAP.

De salientar que esta can-
didatura prevê a instalação 
de um CTE Industrial, na 
área da manutenção indus-
trial e metalomecânica, que 
permitirá à ETAP realizar 
um investimento de 1,7 mi-
lhões de euros em equipa-
mentos e obras de remode-
lação para a sua oficina.

 ●A candidatura da ETAP foi a mais pontuada a nível nacional

 ● LETRAs        
& sAbOREs

Bacalhau 
à Gomes de Sá

Portugal é um país de tradições e o natal é a época festiva 
que mais tradições tem associada, tais como: as decora-
ção, o pai natal, a troca de presentes, a reunião da família 
à mesa e um sem número de tradições gastronómicas, 
sejam elas, entradas, pratos principais ou sobremesas. 
Para a edição de natal trago uma sugestão para prato 
principal na noite de consoada, muito típico no nosso 
país, onde não falta o bacalhau.

Ingredientes para 6 pessoas:

- 700 gr de bacalhau
- 250 gr. de cebolas em rodelas

- 1,5 kg de batatas
- 100 ml de azeite

- 4 ovos
- 1 folha de louro
- azeitonas q.b.
- sal e pimenta
- coentros q.b.

PREPARAÇÃO:
Leve o bacalhau a cozer, depois de cozido, retirar da 
água, deixar amornar e retirar a pele e as espinhas;
Descasque as batatas e corte em rodelas. Leve-as a cozer 
em água temperada de sal;
Depois de cozidas retire-as da água e coloque num tabu-
leiro que vá ao forno;
Por cima das batatas disponha o bacalhau partido em 
lascas;
Leve a cebola a refogar com o azeite e a folha de louro, 
até que fique douradinha.
Leve os ovos a cozer durante 12 minutos.
Retire, descasque-os e corte em rodelas;
Disponha por cima do bacalhau a cebola, depois os ovos.
Leve ao forno pré aquecido a 200º a alourar.
Retire e sirva polvilhado com coentros picados e azeito-
nas.

Feliz natal e bom apetite!

Por: Paula Marques
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Assembleia da República deve respeitar vontade das populações 
e das autarquias locais 

“Pode-se adivinhar 
a desagregação da União 
de Freguesias de Guia, Ilha 
e Mata Mourisca”
Carina Gonçalves

“Pode-se adivinhar a de-
sagregação da União de 
Freguesias de Guia, Ilha e 
Mata Mourisca já nas próxi-
mas eleições autárquicas”. 
Quem o diz é a vereadora 
Odete Alves alegando que 
“a Assembleia da Repúbli-
ca tem de aprovar esta pro-
posta”, a qual representa a 
“vontade da maioria da po-
pulação” e foi aceite “por 
unanimidade” pela Assem-
bleia de Freguesia, a Câma-
ra e “quase de certeza” pela 
Assembleia Municipal, que 
reuniu esta quarta-feira (14 
de Dezembro), já depois do 
fecho desta edição.

A socialista falava na reu-
nião da Câmara de Pombal 
de 6 de Dezembro, quan-
do o executivo deliberou, 

por unanimidade, emitir 
“parecer favorável à desa-
gregação da União de Fre-
guesias”, “repondo a auto-
nomia territorial e admi-
nistrativa da freguesia da 
Guia, da freguesia da Ilha e 
da freguesia da Mata Mou-
risca”.

Odete Alves considera 
que “se esta lei pretende 
corrigir um erro da chama-
da ‘lei de Relvas’”, “natural-
mente que a Assembleia 
da República tem de apro-
var esta proposta”, uma 
vez que a maioria da popu-
lação pronunciou-se a fa-
vor” e a Assembleia de Fre-
guesia, a Câmara e “quase 
de certeza” a Assembleia 
Municipal aprovaram por 
unanimidade a desagrega-
ção da União de Freguesias 
de Guia, Ilha e Mata Mou-

risca.
“É preciso reparar os er-

ros do que foi mal feito”, 
entende a socialista, re-
cordando que a agrega-
ção de freguesias foi “um 
processo doloroso”, tendo 
em conta que “foi impos-
ta, sem consultar as popu-
lações e as autarquias lo-
cais”. Além disso, “nas zo-
nas mais rurais esta de-
sagregação veio afastar o 
poder local das pessoas”.

Agora, “a maioria da po-
pulação que foi votar ma-
nifestou-se a favor da desa-
gregação”, apesar dos “re-
sultados serem pouco re-
presentativos” e “os níveis 
de abstenção muito eleva-
dos”.  

Porém, “há um dado in-
discutível”, realçou a elei-
ta pelo PS, evidenciando 

que “os órgãos da freguesia 
pronunciaram-se por una-
nimidade a favor da desa-
gregação”. Portanto, “en-
tendemos que os proces-
sos democráticos têm de 
ser respeitados, pelo que 
vamos votar a favor”, des-
vendou.

Por sua vez, a vereado-
ra Catarina Silva assegurou 
que o município vai con-
tinuar a dar apoio à União 
de Freguesias “para que as 
coisas funcionem minima-
mente bem até ao final do 
mandato”. Afinal, “isto pa-
rece um autêntico proces-
so de divórcio”, que inclui 
a divisão de bens e de pes-
soal, sendo que esta divisão 
“já está a mexer com as pes-
soas”, o que “pode causar al-
guma instabilidade na pró-
pria Junta”.
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PRÉDIOS RÚSTICOS (FRACCIONAMENTO/REGIME JURÍDICO DA ESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA E RAN):

1. IMÓVEIS, VENDEDOR E PREÇO: 
 • Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o 

n.º 1866 da freguesia de Santiago de Litém, inscrito na respetiva matriz predial 
rústica sob o artigo 6077 da União das freguesias de Santiago e São Simão de 
Litém e Albergaria dos Doze, pelo preço de €955 de venda conjunta com o 
prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o 
n.º 1867 da freguesia de Santiago de Litém, inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo 4293 da União de freguesias de Santiago e São Simão de 
Litém e Albergaria dos Doze, pelo preço de €29.367 e de que é proprietário o 
Banco Comercial Português S.A.

2. COMPRADORA: MERECIDO EXEMPLO, S.A. com o número único 515 845 680 
de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial, com 
sede na Avenida Almirante Gago Coutinho n.º 30, Piso 0, 1000-017 Lisboa, 
com o capital social de €50.000.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pagamento integral na data de celebração da 
respetiva escritura de compra e venda por transferência bancária para a conta 
do Vendedor e recebida na conta bancária do mesmo nessa data.

4. DATA DA ESCRITURA: O contrato definitivo de compra e venda será outorga-
do através de escritura pública de compra e venda que será outorgada previsi-
velmente até 31 de dezembro de 2022, em dia, hora e local a acordar, ficando 
o agendamento a cargo do Vendedor.

5. ESTADO DO IMÓVEL: Os Imóveis serão vendidos no estado em que se encon-
tram, livre de ónus ou encargos que afetem o título de propriedade do mesmo.

6. CUSTOS, IMPOSTOS E DESPESAS: Todos os custos, impostos e despesas 
relacionados com a celebração da respetiva escritura de compra e venda e 
com os respetivos registos serão suportados pela Compradora.

O prazo para exercício da preferência pelos referidos Preferentes Legais é de 8 dias 
corridos contados da publicação do presente aviso, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 416.º e dos artigos 225º e seguintes do Código Civil, sob pena de 
caducidade do respetivo direito de preferência.

Informa-se ainda que os Preferentes Legais apenas poderão exercer o direito de 
preferência em relação ao Imóvel cuja venda lhe confere esse direito, nos termos 
acima expostos, não sendo possível exercer direito de preferência na venda de 
qualquer um dos outros Imóveis ou sobre o conjunto dos mesmos.

Para o contacto: ugic@millenniumbcp.pt

O Vendedor,

Banco Comercial Português S.A.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
Sede: Praça D. João I, 28, Porto

Capital Social: 4.725.000.000,00 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 

com o número único de matrícula e identificação fiscal 501 525 882

Para efeitos dos artigos 416.º e 1380º e ss do Código Civil; da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, da Portaria n.º 219/2016, de 9 de Agosto e do Decreto-Lei nº 73/2009, de 
31 de março (Regime Jurídico da RAN), na sua redação atual, o proprietário dos imóveis abaixo indicados (“Vendedor”), atenta a impossibilidade de notificar os proprietá-
rios dos prédios confinantes aos referidos imóveis que sejam titulares de direitos de preferência legais na venda dos mesmos (“Preferentes Legais”) nas respetivas mora-
das e/ou identificar o paradeiro dos mesmos, vêm comunicar por este meio aos Preferentes Legais a sua intenção de proceder à venda dos referidos Imóveis (“Imóveis”), 
expondo-se infra as principais condições do projeto de compra e venda (“Transação Projetada”), para exercício dos respetivos direitos legais de preferência:

Anuncio_PrediosRusticos_Pombal_250x165.pdf   1   25/11/2022   09:33

A picada de uma abelha 
causou a morte a uma mu-
lher de 64 anos, no passado 
dia 1 de Dezembro. A vítima 

é Maria Helena Dias da Silva, 
residente em Água Formosa, 
Ilha. O incidente ocorreu na 
localidade de Santo Aleixo, 
em Monte Redondo, conce-
lho de Leiria.

A mulher estava numa zo-
na florestal com um casal, 
quando foi picada por uma 
abelha.

A vítima, que teria alergia 
a picadas de abelhas, entrou 
em choque anafiláctico, aca-
bando por morrer no local. 

Incidente ocorreu em Monte Redondo

Mulher de Água 
Formosa morreu 
picada por abelha

O Centro Social e Paro-
quial da Ilha, pertencente à 
Obra da Sagrada Família, foi 
contemplado com um apoio 
municipal no valor de 4.715 
euros para comparticipar as 
despesas com o tratamento 
e recolha de águas residuais. 
Tendo em conta que o Cen-
tro não possui serviço públi-

co de recolha e tratamento 
de águas residuais, a Câmara 
aprovou, a 6 de Dezembro, a 
atribuição de um apoio para 
custear o vazamento de fos-
sas. Esta “é uma situação a 
curto prazo”, uma vez que a 
instituição tem em curso um 
“processo para a construção 
de uma estação elevatória”.

Recolha de águas residuais

Centro Social da Ilha 
recebe apoio de quase 
5 mil euros



16 | SOCIEDADE | 15 DEZEMBRO 2022 | POMBAL JORNAL

Já só falta o menino Jesus que “nasce” na noite de 24 de Dezembro

Praça transformada num 
presépio com figuras 
em tamanho real

Nesta época natalícia, a 
Praça Joaquim Silva Cardo-
so, no Louriçal, regressa às 
origens com um presépio 
composto por figuras de ta-
manho real e caras “huma-
nizadas”, que está patente 
ao público até à noite do Dia 
de Reis (6 de Janeiro). Esta 
representação do cenário 
do nascimento de Jesus é 
“obra” do Agrupamento de 
Escuteiros, que conta com o 
apoio da Junta de Freguesia. 

“Duas novas personagens 
(lavadeiras)”, todas as figu-
ras com caras “humaniza-
das” e uma “máquina de fa-
zer neve” são as principais 
novidades do presépio deste 
ano, contou ao Pombal Jor-
nal o chefe do Agrupamento 
de Escuteiros.

Com vista a trazer algu-
ma inovação e marcar ainda 
mais a diferença em relação 
ao ano passado, este presé-
pio vai contar com “mais 
alguns pontos de água” e 
“mais efeitos de luzes va-
riados”, adiantou Vítor Mo-
ta, sublinhando igualmente 
o facto de haver “uma per-
sonagem com movimento 
automatizado”, que se jun-
ta ao “habitual moinho em 
movimento”. 

Diferente é também o te-
ma: “O regresso às origens”. 
E o guarda-roupa das per-
sonagens foi todo renova-
do, revelou, dando conta 
que “esta mudança só foi 
possível com o contributo 

de algumas mães dos nos-
sos escuteiros, que são tra-
balhadoras da empresa Sin-
dutex”, a qual “cedeu gratui-
tamente os tecidos, as linhas 
e as máquinas para que os 
fatos fossem elaborados”.

De resto, o presépio é se-
melhante ao dos anos ante-
riores. Os cerca de 250 me-
tros quadrados de área da 
Praça Joaquim Silva Cardo-
so, no Louriçal, voltam a 
ser “povoados” com as tra-
dicionais figuras do presé-
pio, a que se juntam outras 
que retratam usos e costu-
mes da freguesia. Exemplos 
disso são as duas lavadeiras 
que “chegaram” este ano, 
mas também o pastor, a frei-
ra e o agricultor, que foram 

novidade em 2021.

FIGURAS E MATERIAIS 
SÃO REUTILIZADOS
O tradicional presépio do 

Louriçal é executado com 
“materiais variados”, que 
vão desde sistemas de fi-
xação, material eléctrico e 
electrónico, madeira, PVC, 
tecido e material natural, 
designadamente musgo, 
carrasca de pinheiro, casca 
de eucalipto, pedra, pó de 
pedra, terra e areia.

E depois o que acontece 
a estes resíduos? “O mate-
rial utilizado tem dois des-
tinos”, salientou Vítor Mota, 
adiantando que as figuras 
são “conservadas, de forma 
a poderem ser utilizadas du-

rante o [máximo] número 
de anos possível”.

Já “o material natural, co-
mo a terra, a pedra e o pó 
de pedra serão separados 
para reutilização por parte 
da Junta de Freguesia nos 
trabalhos do dia-a-dia”, en-
quanto “o musgo regressa 
exactamente ao local onde 
o fomos apanhar, de forma 
que se conserve, regenere e 
tenhamos musgo no ano se-
guinte”, explicou.

Estas práticas compro-
vam que “o Agrupamen-
to Escuteiros 1244 Louriçal 
tem uma grande preocupa-
ção ambiental em todas as 
suas actividades”. E “no pre-
sépio não é diferente”, real-
çou.

 ●Presidente da Câmara deixou a promessa de apoi

Aproximamo-nos de 
mais uma época de 
natal em que depois de 
dois anos de pandemia 
que todos vivemos, em 
que nos retirou grande 
parte da liberdade e da 
partilha de tradições, 
nesta época do ano 
que nós habitualmente 
vivíamos, este seria o ano 
em que todos idealizá-
vamos viver um natal de 
felicidade, encontros de 
famílias, menos limitado 
e em que as noticias que 
nos chegam do mundo 
fossem verdadeiramente 
de princípios, sentido 
humano e paz.
Na verdade as noticias e 
aquilo que observamos 
através da comunica-
ção social e não só, 
mas acima de tudo o 
testemunho das pessoas 
que fugindo à guerra 
procuraram o nosso 
país para encontrarem a 
segurança e condições 
de vida, na expetativa 
de que um dia pode-
rão voltar ao seu país 
para viverem na paz 
que todos desejariam, 

merece de todos nós um 
exame de consciência e 
reflecção de quanto tão 
difícil será conciliar um 
verdadeiro espirito de 
natal, quando para trás 
deixaram as suas famílias 
e ente queridos.
Cabe-nos a nós receber, 
partilhar, não só com 
eles mas com todos 
aqueles que infelizmen-
te por um conjunto de 
situações de vida e por 
força da inflação tornou 
difícil ou até impossível 
para muitos a possibi-
lidade de aceder aos 
alimentos e produtos 
indispensáveis ao míni-
mo da qualidade de vida 
de cada ser humano. E 
é nesta condição que a 
Junta de Freguesia do 
Louriçal também está 
atenta através da sua co-
missão social e o apoio 
das instituições que 
connosco colaboram no 
sentido de fazer chegar 
até às famílias mais 
carenciadas estes bens 
essenciais, o acompa-
nhamento e o conforto 
partilhado pelas técnicas 
da comissão social que 
procuram levar acima 
de tudo uma palavra de 
afeto e esperança num 
futuro melhor.
É também através de 
todos os colaboradores 
da Junta de Fregue-
sia e com o apoio do 
município que trabalha-
mos diariamente com 
objetivo de proporcionar 
o desenvolvimento e 
a melhor qualidade de 
vida a todos os fregue-
ses e todos os que esco-
lheram viver e trabalhar 
na nossa Freguesia.
 Termino desejando em 
nome do executivo um 
Santo e Feliz Natal para 
todos.

JOSé MANUEL
MARQUES
Presidente da 
Junta Freguesia 
do Louriçal

MENSagEM 
DE NataL
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Até meados de 2023

Pólos de saúde do Louriçal e da Guia 
continuam com serviços de segurança 

As unidades de saúde 
do Louriçal e da Guia vão 
continuar com serviços 
de segurança, pelo me-
nos, até meados do ano 
2023.

A vigilância é assegura-
da por um recurso huma-
no em cada uma destas 
unidades, que são finan-

ciados pela Câmara de 
Pombal.

A decisão tomada na 
reunião de executivo de 
6 de Dezembro consis-
te em atribuir um apoio 
de 1.600 euros por mês 
à Junta do Louriçal e à 
União de Freguesias de 
Guia, Ilha e Mata Mouris-

ca, responsáveis por con-
tratar os referidos servi-
ços de segurança.

A atribuição deste 
apoio vai manter-se até 
à transferência de com-
petências na área da saú-
de, informou a vereado-
ra Catarina Silva, adian-
tando que “ainda não há 
uma data prevista para 
assunção dessas compe-
tências”.

Depois disso e caso 
continue a ser necessário 
essa segurança, esta pro-
posta “tem de ser revis-

ta”, porque “poderá ser 
benéfico para o municí-
pio assumirmos esses en-
cargos de segurança”, fri-
sou.

Recorde-se que os pó-
los de saúde do Louriçal 
e da Guia têm serviço de 
segurança desde Janeiro 
de 2021. Estes serviços fo-
ram contratados após al-
guns relatos de episódios 
de conflitualidade, que 
punham em risco o fun-
cionamento das respec-
tivas unidades, tendo le-
vado alguns profissionais 

O centro de saúde do 
Louriçal foi reforçado com 
um médico a tempo intei-
ro e outro a meio tempo, 
revelou ao Pombal Jornal o 
presidente da Junta de Fre-
guesia, adiantando que os 
clínicos iniciaram funções 
no passado dia 5 de De-
zembro.

Este reforço de médicos 
garante um “melhor fun-
cionamento” daquela uni-
dade de saúde, que fica a 
funcionar com “dois mé-
dicos a tempo inteiro” e 
“o apoio de médicos que 
vêm através de uma em-
presa privada e asseguram 
o serviço em tempo par-
cial”, preenchendo “uma 
parte do terceiro ficheiro 
e o prolongamento até às 

20h00”, explicou José Ma-
nuel Marques. Este pro-
longamento horário está 
“aberto às segundas, terças 
e, sempre que possível, às 
sextas-feiras para consul-
tas urgentes”, adiantou.

“Neste momento os ser-
viços estão a funcionar 
dentro das expectativas”, 
apesar de ainda haver 
“meio ficheiro sem médi-
co”, afirmou o autarca, es-
perando que “os médicos 
se mantenham” de forma 
a “resolver a situação dos 
cerca de 3 mil utentes que 
estavam sem médico de fa-
mília”. 

“O problema da falta de 
médicos durante largos 
meses causou dificuldades 
tremendas”, concluiu.

Desde o início do mês de Dezembro

Centro de saúde 
do Louriçal com 
reforço de médicos

e um Fantástico 2023! 

Este Natal faça da reciclagem,
o seu presente para o ambiente.

Recicle!
Separe caixas de cartão, papéis de embrulho, 

garrafas de vidro e embalagens de plástico 

e coloque-as dentro do ecoponto.

Feliz Natal 

Consigo, a fazer
parte da solução!ANOS

A Junta de Freguesia do Carriço 
deseja a todos os seus fregueses 

um santo e Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo de 2023
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de saúde a ameaçar dei-
xar de exercer funções 
ali.

Os vereadores do PS 
entendem que “as razões 
que estiveram na base 
desta decisão, que teve 
a ver com a pandemia, 
já estão ultrapassadas”, 
pelo que não faz sentido 
manter a vigilância.

Por outro lado, a ma-
nutenção destes serviços 
é uma “medida discrimi-
natória relativamente ao 
restante concelho, que 
à excepção de Pombal 

e destas duas unidades, 
não têm segurança à por-
ta”.

“As coisas estão mais 
pacíficas no acesso aos 
serviços de saúde pelo 
que era de cessar com es-
tes pedidos de apoio”, de-
fendeu o vereador Luís 
Simões.

“Estamos a falar de pólos 
de saúde de maior dimen-
são e, segundo nos têm re-
portado, continua a ser ne-
cessário”, esclareceu a vice
-presidente da autarquia, 
Isabel Marto. 
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Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Natal é tempo de 
“renascimento”, onde 
somos todos convidados 
naturalmente a fazermos 
uma reflexão sobre o 
ano que está a terminar 
e a avaliar o que de 
bom e menos bom nos 
aconteceu, que objetivos 
conseguimos realizar e 
quais os projetos que 
terão de passar para o 
próximo ano…
É um tempo especial 
em que estamos mais 
sensíveis para o bem-es-
tar dos outros, em que 
mais facilmente abrimos 
os nossos corações à so-
lidariedade e aos afetos 
e que devemos tentar 
aproveitar para fazer 
realmente a diferença no 
“mundo” que nos rodeia, 
praticando o bem…
Apesar de todo o fre-
nesim das compras, das 
luzes, dos enfeites, Natal 
é muito mais do que 
isso… É tempo de celeb-
rámos o nascimento da 
esperança num mundo 
melhor, num mundo que 

HUMBERTO
LOPES
Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Almagreira

MENSagEM 
DE NataL

é cada uma das nossas 
vidas, com as nossas 
angústias e com os 
nossos problemas, mas 
que deve continuar a ser 
um Mundo de Valores, 
onde o Amor, a Amizade, 
o Afeto, a Solidariedade, 
devem aparecer todos os 
dias do ano.
Natal é tempo de dizer 
obrigado e não poderia 
deixar de agradecer 
publicamente a todos os 
colaboradores da Junta 
de Freguesia de alma-
greira, que durante todo 
o ano se tem empenha-
do para servir com afinco 
e dedicação a sua Fre-
guesia, em várias áreas, 
nas escolas, nas ruas dos 
vários lugares, na secre-
taria, no mercado, no 
cemitério, …, são eles os 
verdadeiros rostos desta 
Junta de Freguesia.
É tempo também para 
agradecer a todos os 
empresários, dirigentes 
associativos, profissionais 
ao serviço de entidades 
públicas, voluntários das 
várias instituições da 
freguesia, que trabalham 
durante todos os dias 
do ano para melhorar 
as condições de vida 
de uma população, 
provando que a união de 
esforços entre as várias 
entidades pode fazer a 
diferença pela positiva.
Em meu nome pessoal e 
de todo o Executivo da 
Junta de Freguesia de Al-
magreira, desejo a todos 
um Santo e Feliz Natal e 
um Ano Novo mais justo 
e fraterno, com Saúde, 
Paz e Amor, na esperan-
ça de um futuro melhor 
para todos.

Um abraço amigo,
Humberto Lopes
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Órgãos sociais integram, pela primeira vez, com duas mulheres

Paulo Santos 
é o novo presidente 
das Vespas do Marquês

Paulo Santos é o novo 
presidente da direcção das 
Vespas do Marquês. O diri-
gente e sócio-fundador nú-
mero 2 sucede a Eurico San-
tos, falecido em Setembro 
passado, aos 47 anos, e a 
quem coube a liderança do 
clube dos Barros da Paz du-
rante quase duas décadas.

Uma herança a que Pau-
lo Santos [irmão do falecido 
presidente] espera dar con-
tinuidade, apoiado por uma 
equipa onde constam, pela 
primeira vez, duas mulhe-
res. Sónia Santos assume a 
pasta da vice-presidência e 
Edna Santos é secretária da 
Assembleia.

A eleição dos órgãos so-
ciais decorreu no dia 4 des-
te mês, na sede do clube 
da freguesia de Almagrei-
ra, local que irá acolher, ao 
longo de quatro dias, em 
Julho do próximo ano, 30 
jovens que participam nas 
Jornadas Mundiais da Ju-
ventude ( JMJ). Mas 2023 
será, à semelhança do ha-
bitual, um ano recheado 
de actividades, muitas de-
las já com longa tradição 
no clube vespista. É o ca-
so do rally tascas, a reali-
zar em Fevereiro, e que irá 
percorrer alguns dos ca-
fés mais antigos da região. 
Para o efeito, os vespistas 
trajam-se a rigor, com rou-
pas antigas. Para os dias 14, 

15 e 16 de Julho fica reser-
vada a celebração dos 20 
anos da colectividade, com 
um programa que, segun-
do Pedro Santos, será espe-
cial. Para além da habitual 
concentração de vespas, 
as actividades contam este 
ano com uma homenagem 
a Eurico Santos (sócio-fun-
dador número 1), em reco-
nhecimento pelo trabalho 
de 20 anos na presidência 
da direcção. A estas inicia-
tivas acresce a participa-
ção na reunião nacional 
que, este ano, decorre na 
Madeira e onde o clube de 
Barros da Paz estará repre-
sentado.

ALMOÇO DE NATAL 
SOLIDÁRIO
Ainda antes de 2022 ter-

minar, as Vespas do Mar-
quês organizam o habitual 
almoço de Natal (dia 17), 
cujas verbas revertem sem-
pre para uma causa soli-
dária. Este ano, o dinheiro 
angariado será entregue a 
uma das vítimas dos incên-
dios de Abiul (natural da 
Lapa), mas o clube reserva 
ainda uma parte para cus-
tear os pequenos-almoços 
e almoços dos 30 jovens 
que irão acolher nas JMJ. No 
mesmo fim-de-semana (dia 
18), os vespistas vestem-se 
de pais natais para partici-

par no desfile pela cidade, 
promovido pelo Município 
de Pombal.

ÓRGÃOS SOCIAIS
Integram a Direcção: Pau-

lo Santos (pres.), Amândio 
Lopes e Sónia Santos (vice
-pres.), Pedro Santos (tesou-
reiro), Fábio Ferraz (secr.) 
e Márcio Moreira e Altino 
Ferreira (vogais). A Assem-
bleia é composta por Adão 
Domingues (pres.), António 
Santos (vice-pres.) e Edna 
Santos (secr.). Por sua vez, 
o Conselho Fiscal é forma-
do por Rui Cruz (pres.), Rui 
Santos (secr.) e Artur Soares 
(vogal).

 ●Parte dos órgãos sociais, após o acto eleitoral do dia 4

Rua António José 
Teixeira - POMBAL

ENCERRA À SEGUNDA-FEIRA

Cont: 236 218 038
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Mais um Ano termina, infelizmente 
marcado por uma guerra onde tan-
tas vidas se perderam, tantos risos 
de crianças deixaram de se ouvir, 
tantas lágrimas rolaram por rostos 
sofridos, amargurados, vincados de 
dor e sofrimento.
Aproxima-se o Natal. Época de 
Partilha, Paz, Amor. Celebração da 
Vida.
Neste Ano, que prevaleça o Amor 
sobre todas as coisas e que as lá-
grimas expressem apenas a Alegria 
de podermos brindar à União entre 
as Familias, ao convívio com os 
Amigos à Solidariedade!
Em meu nome e em nome do 
Executivo da Junta de Freguesia de 
Redinha desejamos que esta época 
natalícia seja o recomeço duma 
Nova Esperança e o Renascimento 
da Paz Mundial.
O verdadeiro Natal está nos nossos 
corações. Natal é tempo de acredi-
tar num Mundo Melhor de Esperan-
ça e Reflexão! 
A Todos os Redinhenses, bem como 
a todos os que se encontram pelos 
quatro cantos do mundo, desejo 
um Natal cheio de amor e Alegria e 
um Ano Novo em que todos os de-
safios se transformem em sucesso.

PAULO
DUARTE
Presidente 
da Junta 
de Freguesia 
da Redinha

MENSagEM 
DE NataL

Nova direcção imprimiu outra dinâmica e disponibiza edifício a particulares e instituições

Associação dos Bernardos e 
Boavista abre portas a parcerias

Na Associação Recreativa, Despor-
tiva e Cultural dos Bernardos e Boa-
vista a azáfama é grande para que 
tudo esteja a postos para a passa-
gem de ano, já com lotação esgotada. 

Contudo, e até lá, ainda há mui-
to trabalho pela frente, sobretudo 
porque há outras iniciativas para 
pôr em marcha. Na véspera de Na-
tal (tarde do dia 24), por exemplo, 
a colectividade vai distribuir pre-
sentes pelas crianças e idosos mais 
isolados, graças à verba angariada 
com as rifas do cabaz, cujo sorteio 
decorreu no dia 8 deste mês. 

Ainda assim, a dinâmica da asso-
ciação não se esgota nos eventos 
que realiza, isto porque a nova di-
recção, presidida por Dulcídio Carvalho des-
de o dia 8 de Outubro, decidiu disponibilizar, 
a título de empréstimo, o edifício-sede (com 
dois pisos) a particulares e instituições que o 
solicitem. Em contrapartida, quem usufrui do 
espaço poderá colaborar com a ajuda que en-
tender para pagamento das des-
pesas correntes. 

Graças a esta nova postura, 
muitos têm sido os pedidos de 
agendamento, caso da realização 
da noite de fados (dia 10), desti-
nada à angariação de verbas pa-
ra a festa anual da Redinha, a au-
dição da escola de música ou o 
encontro da associação de caça-
dores, entre muitos outros. “Te-
mos tido uma procura muito 
grande”, revela Dulcídio Carva-

lho, sendo que, a este nível, também já há vá-
rias marcações para 2023. Além disso, “quere-
mos manter um espírito de colaboração entre 
as instituições”, acrescenta ainda o presiden-
te. “Ajudamo-nos uns aos outros”, através de 
parcerias, não só na cedência de instalações, 
mas também de equipamentos”, explica aque-

le responsável.
Relativamente ao no-

vo ano, e para além das 
reservas já feitas por par-
ticulares, a Associação 
dos Bernardos e Boavis-
ta tem praticamente to-
do delineado o plano de 
actividades para os pró-
ximos meses, parte de-
las numa linha de conti-
nuidade. 

Com  uma “equipa bas-

tante dinâmica a acompanhá-lo”, Dul-
cídio Carvalho espera concretizar, em 
Fevereiro, nos dias 19 e 21, o desfile de 
Carnaval. Para o dia 30 de Abril fica re-
servada a comemoração do aniver-
sário da associação e a 28 de Maio 
realiza-se o Festival de Sopas. O Tor-
neio de Sueca está agendado para 8 
de Junho e a 18, 19 e 20 de Agosto há 
festa na aldeia. Vânia Marisa (sexta), 
Big Jovem (sábado) e Anabela (domin-
go) dão o mote aos bailes.

Para Setembro, a colectividade gos-
taria de organizar umas tasquinhas 
com outras associações, mas o even-
to está dependente da disponibilida-
de desses parceiros. Outubro traz a 
Caminhada do Terror (Halloween), 

na noite do dia 28, e no primeiro de Novem-
bro a tradição cumpre-se com o “Bolinho, Boli-
nho”. No mês de S. Martinho há também magus-
to no dia 12 e em Dezembro regressam as habi-
tuais actividades, com a entrega de presentes 
e a passagem de ano. “Esta casa está aqui para 
as pessoas usufruírem dela”, remara Dulcídio 
Carvalho.

NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS
A direcção é composta por Dulcídio Carva-

lho (pres.), Luís Cravo (vice-pres.), Carla Sofia fer-
reira (sec.), João Carlos Silva (tesour.), Aristídes 
Martins (1º vogal), Marco Mendes (2º vogal) e Eu-
sébio dos Santos (3º vogal). Para a Mesa da As-
sembleia foram eleitos Manuel Martins (pres.), 
Manuel Silva (sec.) e Pedro Mendes (vogal). Inte-
gram o Conselho Fiscal Isilda Santos (pres.), Li-
liana Mendes (sec.) e Célia Cardoso (vogal). 

PUB

 ●Elementos dos corpos sociais, eleitos no dia 8 de Outubro

 ●Sebastian Van Voorn foi o vencedor 
do cabaz de Natal, entregue por Dul-
cídio Carvalho 
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Votos de 
um Feliz Natal 
e um Próspero 
Ano de 2023

Após dois anos em que o 
Natal foi festejado de for-
ma muito contida, chega a 
oportunidade de voltar a 
juntar a Família e Amigos 
em harmonia e serenidade, 
de forma mais livre, como 
há muito ansiávamos.
Chegamos à quadra Na-
talícia, um tempo para re-
fletirmos e confraternizar-
mos. Independentemente 
da fé de cada um, o Natal 
é um momento especial, 
de renovação, de luz, de 
expressar solidariedade a 
todas as pessoas.
Este ano foi pautado por 
muita dedicação, empe-
nho e trabalho. E é com 
esta dedicação, empenho 

e trabalho renovados que 
vamos entrar em 2023!
Estamos prestes a discutir 
o Orçamento da Freguesia 
para 2023, um orçamento 
fortemente moldado pelo 
impacto financeiro de uma 
inflação e de uma guerra 
como não tenho memória. 
É um orçamento consisten-
te, que reflete aqueles que 
serão os nossos maiores 
desafios para o próximo 
ano, principalmente na 
Educação e área Social, 
prevendo respostas ajus-
tadas ao momento de in-
certezas que vivemos, mas 
sem deixar de perspetivar o 
futuro, o desenvolvimento 
de Pombal e o bem-estar 

dos pombalenses.
Vamos continuar a lutar 
pela dinamização eco-
nómica, pela melhoria e 
expansão das zonas indus-
triais – e o correspondente 
fomento do emprego -, 
pela expansão das redes 
públicas de água e siste-
mas de saneamento em 
zonas que ainda não estão 
abrangidas, e por um 
forte investimento público 
com obras distribuídas 
pela nossa freguesia que 
aumentem a qualidade das 
infraestruturas de ensino, 
pela segurança rodoviá-
ria com (re)asfaltagens e 
construção de passeios, 
aumento de oferta de 

espaços verdes para frui-
ção de miúdos e graúdos, 
entre outros igualmente 
importantes!
Também para os nossos 
emigrantes queremos 
deixar uma palavra amiga 
e dizer-lhes que, apesar de 
distantes fisicamente, estão 
nos corações dos seus fa-
miliares e de todos os seus 
conterrâneos. A Junta de 
Freguesia de Pombal não 
os esquece e deseja-lhes 
as maiores felicidades.
Porque sou otimista, e por-
que acredito na intrinseca 
generosidade e determi-
nação dos meus concida-
dãos, tenho a certeza que 
este Natal proporcionará 

momentos de partilha e 
reflexão, para iniciarmos 
um Novo Ano com espí-
rito positivo e com uma 
renovada energia para os 
desafios que se avizinham 
futuramente. Julgo que 
hoje, mais do que nunca, a 
nossa sociedade precisa de 
um forte espírito de solida-
riedade e de empenho da 
nossa comunidade. Através 
de atos simples podemos 
melhorar a vida do nosso 
próximo, da nossa Co-
munidade da Freguesia, 
do nosso Concelho e do 
nosso País. Ao fazê-lo, 
estaremos a contribuir para 
uma sociedade melhor e 
mais justa.

CARLA
LONGO
Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Pombal

MENSagEM 
DE NataL

Nesta época Natalícia, 
em meu nome e de todo 
o executivo da Junta de 
Freguesia da Pelariga, 
venho dirigir-vos algumas 
palavras de confiança e de 
gratidão.
Vivemos tempos desa-
fiantes e os últimos anos 
mostraram isso mesmo. 
Depois de uma pande-
mia que mudou a nossa 
forma de vida, que nos 
pôs à prova e colocou 
perante um desafio global 
mas com respostas locais, 
fomos confrontados com o 

início de uma guerra num 
país que nos é tão caro, a 
Ucrânia, mostrando que 
a paz, mesmo na Europa, 
pode ser frágil. 
Mas nesta quadra natalícia, 
é a solidariedade, a fraterni-
dade e gratidão que deve-
mos destacar. E mais uma 
vez a nossa comunidade 
mostrou que sabe reforçar 
estes laços, porque soube 
acolher e soube participar 
em eventos solidários, 
doando bens de primeira 
necessidade e apoiando 
a organização. Este é o 

espírito que devemos 
manter, mostrar resiliência 
perante as dificuldades e 
ajudar os mais frágeis. 
Da nossa parte, queremos 
que se sintam confiantes 
em quem vos represente. 
Estamos presentes para 
defender as necessidades 
da freguesia e das pessoas 
e de porta aberta para 
todos os que necessitem. 
Neste ano que passou de-
mos prioridade à popula-
ção, e apoiámos as nossas 
instituições e associações, 
que continuam a ser funda-

mentais para o desenvolvi-
mento da nossa terra. Mas 
também protegemos o que 
é nosso, defendendo a nos-
sa freguesia dos incêndios 
que fustigaram o concelho, 
criando pontos de proteção 
contra incêndios, promo-
vendo o transporte de 
pessoas para as vacinas de 
proteção contra o covid-19. 
Promovemos ainda a 
natalidade na freguesia e a 
apoiámos mais as crianças 
das nossas escolas. 
Da nossa parte, gratos 
pela confiança, estamos cá 

para continuar a apoiar a 
nossa comunidade para o 
progresso e melhoria do 
bem-estar da população. 
Deixo também uma pala-
vra de apreço aos nossos 
emigrantes que têm aqui 
o seu lar e que serão sem-
pre bem-vindos. 
Termino com uma palavra 
de apoio para o futuro, 
um abraço fraterno e com 
votos de um Santo e Feliz 
Natal e um Ano Novo de 
2023 cheio de sucessos e 
sobretudo saúde, amor e 
paz!

NELSON
PEREIRA
Presidente 
da Junta de Freguesia 
da Pelariga

MENSagEM 
DE NataL

Este ano de 2022 foi 
mais um ano de desafios 
para todos, em que cada 
um de nós teve que 
se adaptar a todas as 
adversidades que foram 
surgindo nas nossas 
vidas. 
Mas em tempo algum 
podemos esquecer os 
valores de solidariedade, 
amizade, amor, união e 
paz, e que devem estar 

ainda mais presentes na 
época natalícia. 
E foi com esse intuito 
que o executivo da Junta 
de Freguesia organizou 
com as coletividades da 
freguesia um fim de se-
mana com uma progra-
mação natalícia variada e 
intergeracional. 
Convidamos desde já 
toda a população a virem 
viver a Magia do natal 

em Carnide do 08 ao 11 
de Dezembro de 2022 no 
Salão Paroquial de Carni-
de, onde poderão assistir 
a vários espectáculos, 
comer uns petiscos nas 
barracas das associações, 
e muitos mais momentos 
de convivios. 
Termino, desejando em 
meu nome e em nome 
de todo o Executivo da 
Junta de Freguesia de 

Carnide,  a todas e todos 
os Carnidenses, Coletivi-
dades, Entidades Asso-
ciativas e Religiosas, aos 
nossos Colaboradores e 
parceiros, umas Festas 
Felizes com saúde e paz, 
na esperança de um fu-
turo melhor para todos. 
Que a magia do Natal 
esteja sempre presente 
nas nossas vidas, trazen-
do luz, amor e paz!

SOFIA AMADO
GONÇALVES
Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Carnide

MENSagEM 
DE NataL

PUB
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CONTACTOS 
236 922 002 

telemóvel | whatsapp 964 857 845
farmaciabiul@gmail.com 

Largo da Cruz - ABIUL

FELIZ 
NATAL

BOM ANO 2023
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Caros Abiulenses,
Nesta quadra Natalícia, 
palavras como a espe-
rança, amor, solidarie-
dade e paz aparecem 
nos cartões, nas canções 
e nos desejos que 
fazemos para aqueles 
que mais gostamos, que 
durante todo o ano, este 
espírito natalício esteja 
presente em todos os 
lares da nossa freguesia.
Em meu nome e em 
nome de todo o Executi-
vo da Junta de Freguesia 
de Abiul, quero desejar 
a todos os abiulenses e 
seus familiares, coletivi-
dades, entidades asso-
ciativas e Religiosas, aos 
nossos colaboradores e 
aos nossos emigrantes, 
um Santo e Feliz Natal, e 
um Ano Novo cheio de 
Saúde e Paz.
São os votos de todo o 
executivo da Junta de 
Freguesia de Abiul

SANDRA
BARROS
Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Abiul

MENSagEM 
DE NataL

Artesanato, tasquinhas e animação

Mercado de Natal 
traz magia às ruas de Abiul

As ruas da vila de Abiul 
vestem-se de magia este 
domingo, dia 18. A Junta de 
Freguesia organiza a primei-
ra edição do Mercado de Na-
tal, a partir das 10h00, com 
um programa à medida de 
crianças e adultos, porque o 
espírito da época não esco-
lhe idades. O objectivo, se-
gundo a presidente do exe-
cutivo, Sandra Barros, “é en-
volver a comunidade” nesta 
quadra, mas também “dina-
mizar e dar vida à fregue-

sia”.
A abertura acontece às 

10h00, altura em que os ex-
positores abrem portas pa-
ra mostrar o trabalho de 12 
artesãos da região. A poucos 
dias do Natal, esta é também 
uma boa oportunidade para 
adquirir alguns dos presen-
tes e, com essa acção, apoiar 
os pequenos comerciantes. 

Ainda da parte da manhã, 
há petiscos na tasquinha di-
namizada pela Comissão de 
Festas do Vale Mourão, ser-

viço este que será assegura-
do, nas próximas edições, 
por outras associações ou 
comissões, imperando o re-
gime da rotatividade. A pen-
sar nos mais pequenos, há 
também a Casa do Pai Natal, 
pinturas faciais e insufláveis.

No período da tarde, ac-
tua o Rancho Infantil “As Pe-
drinhas da Sicó”, às 16h00, 
e uma hora depois é tempo 
de ouvir a Orquestra Juve-
nil da Sociedade Filarmóni-
ca Ansianense, anteceden-

do o encerramento do Mer-
cado de Natal, previsto para 
as 18h00.

CANTAR DOS REIS 
No próximo dia 6 de Ja-

neiro, a Junta de Freguesia 
de Abiul volta a realizar o 
tradicional Cantar dos Reis, 
uma iniciativa à qual as as-
sociações locais são desa-
fiadas a juntar-se. A inicia-
tiva está marcada para as 
20h00, na Praça Velha, jun-
to ao Forno.

Passagem 
de ano em 
Ramalhais
A Comissão de Festas 
de Ramalhais organiza, 
este ano, uma festa de 
passagem de ano. O 
menu é composto por 
entradas variadas, Sopa 
à Lavrador, Bacalhau à 
Sicó, leitão e uma mesa 
de frutas e doces. À 
meia-noite há champa-
nhe, passas, bolo-rei e 
caldo verde. Ao longo da 
noite há bar aberto e a 
animação vai ser assegu-
rada por John Mitchell.

Brinços festeja 
entrada em 
2023
Em Brinços, na freguesia 
de Abiul, a entrada em 
2023 vai ser assinalada 
com uma festa de passa-
gem de ano. Da ementa 
fazem parte entradas 
variadas, sopa de peixe, 
arroz de marisco, leitão, 
lombo fatiado com 
cogumelos e frangos 
de churrasco.  Quando 
tocarem as 12 badaladas, 
há champanhe, passas 
e bolo-rei, depois disso 
há também filhoses e 
caldo verde. Para animar 
a noite, há baile com 
Carlos Monteiro.
As reservas devem ser 
feitas até dia 20, através 
do telefone 925 645 186.

 ●O Rancho Infantil “As Pedrinhas da Sicó” actua no domingo, dia 18, à tarde
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Artesãos do concelho estão no Mercado de Natal com várias sugestões 

De amor e muita arte 
se fazem alguns presentes

PUB

Dia 18, domingo
“Cantares ao 
Menino” na 
Redinha
O Rancho Folclórico da 
Redinha organiza este 
domingo, dia 18, o III 
Encontro de Cantares 
ao Menino. O evento 
tem início às 15h30, na 
Igreja de S. Francisco 
(Praça Eng. Guilherme 
Santos), no centro 
da Redinha, e conta 
com a participação do 
Cancioneiro Tradicional 
do Grupo Etnográfi-
co Amendoeiras em 
Flor (Castro Marim), 
do Grupo Etnográfico 
Cantares e Danças de 
Assafarge (Coimbra) e, 
claro está, do rancho 
anfitrião.
A iniciativa conta com 
os apoios da Junta de 
Freguesia, Município de 
Pombal e Federação de 
Folclore Português.

As mãos de Karima, 
Sónia e Soraia têm o 
condão de criar artigos 
especiais. As três artesãs 
do concelho de Pombal 
servem-se da criativi-
dade e da paixão pelo 
trabalho manual para 
transformar aquele que 
seria um hobby num 
caso sério de compro-
misso com o rigor e 
profissionalismo que co-
locam em cada detalhe.
Por estes dias, as poucas 
horas que sobram entre 
os afazeres profissionais 
e pessoais são poucas 
para dar resposta a to-
das as encomendas que 
lhes chegam do “Pai Na-
tal” e do “Menino Jesus”. 
Até dia 8 de Janeiro, 
pode encontrá-las - e 
a outros artesãos - no 
Mercado de Natal da ci-
dade e ficar a conhecer 
de perto os projectos. 
Quem sabe, encontra 
ali alguns dos presentes 
desta quadra.  Se assim 
não for, pode dar uma 
espreitadela nas redes 
sociais e ver o que fa-
zem com tanta dedica-
ção.   

Sónia Santos sem-
pre foi uma apai-
xonada por brin-

cos. Um dia, depois de ter 
percebido que não encon-
trava um modelo no “for-
mato de flor” que tinha 
idealizado, decidiu criar as 
suas próprias peças. Está-
vamos em 2021 e a artesã 
tinha os argumentos cer-
tos para iniciar um hobby 
que haveria de se tornar 
um caso sério de amor, 
pincelado com as doses 
extra de dedicação e mui-
to profissionalismo. Esta-
vam lançados os dados 
para avançar com a mar-
ca “Pretty Things by Sónia”.

A artesã não era propria-
mente uma estreante em 
trabalhos manuais, mas 
desta vez decidiu envere-
dar por novos caminhos. 
“Desde sempre que faço 
artesanato. Sempre gos-
tei de desenho, pintura 
em acrílico e já fiz bonecas 
em EVA, bordado em bas-
tidor”, ou seja, “tudo o que 
vejo e gosto, faço”, conta.

Para fazer os brincos que 
tanto queria, Sónia fez vá-
rias pesquisas, até que des-

cobriu no Instagram “uns 
vídeos de brincos feitos de 
uma mistura de massa cor-
tada, moldada, que ia ao 
forno”. Mas a matéria-prima 
que precisava para avançar 
“era difícil de encontrar em 
Portugal”, até que se depa-
rou com “vários sites” que a 
comercializavam. 

Sónia Santos começou 
por fazer brincos só para si, 
mas as peças rapidamen-
te despertaram o interes-
se das amigas. Com os pe-
didos a aumentar, foi preci-
so “comprar mais forma-
tos de cortadores” para 
oferecer mais variedade, 
mas também um termó-
metro para o forno da co-
zinha, uma vez que a co-
zedura da massa obedece 
a rigorosos controlos de ca-
lor. “Se passar dessa tempe-
ratura, queima as peças to-
das, e isso aconteceu muito 
no início”. “Agora já tenho 
um forno pequeno só para 
o meu artesanato”, refere.

Sónia Santos recorre a 
massa polímera para criar 
os brincos. “Hoje é muito 
mais fácil encontrar mate-
rial em Portugal, porque já 

há muitos sites de cortado-
res e materiais”, constata, 
ao mesmo tempo que ex-
plica que “os cortadores são 
feitos em impressoras 3D e 
cada formato de brinco cor-
responde a um cortador di-
ferente”.

VAlORiZAçãO 
DO ARteSAnAtO
Mãe de Matilde, de 16 

anos, e de Francisco, de 12, 
Sónia trabalha na Optilink 
há 11 anos. Do pouco tem-
po livre que lhe resta, entre 
a profissão e a vida familiar, 
dedica-o a criar peças úni-
cas, num processo minucio-
so e demorado. “É misturar 
as massas, juntar folhas de 
ouro ou prata, tinta acrílica, 
moldar, cortar e cozer no 
forno 30 minutos a 130ºC”. 
Concluída esta etapa, há 
que “polir com a broca, 
com ponteira de feltro e 
fazer o acabamento em 
resina para dar brilho em 
algumas peças, resina es-
ta que é curada num cata-
lisador de LED”. Por fim, é 
preciso “furar com a bro-
ca, aplicar as argolas para 
montar os brincos e colo-
car em etiquetas persona-
lizadas com a minha mar-
ca ‘Pretty things by Sónia’, 
descreve a artesã.

Sónia acredita que o ar-
tesanato “tem vindo a ga-
nhar terreno” e a mere-
cer crescente reconheci-
mento. Desde 2022 que 
faz parte da Associação 
de Artesãos de Pombal e, 
à boleia disso, tem con-
seguido marcar presença 
em alguns eventos. Este 

mês, Sónia vai estar, pela 
primeira vez, no Mercado 
de Natal de Pombal, onde 
tem brincos que vão dos 
cinco aos 12 euros, e que 
podem ser uma boa su-
gestão para a lista de pre-
sentes. A convite de Már-
cia Joaquim, do “Salão es-
paço M Cabeleireiro”, na 
Pelariga, vai ter ali tam-
bém um expositor com 
os seus trabalhos. Para 
2023, Sónia espera que 
se mantenha a Feirinha 
do Cardal, no primeiro 
sábado de cada mês, pe-
dido esse que a ADAP já 
endereçou à Câmara Mu-
nicipal. 

Para quem ainda não 
conhece o trabalho da ar-
tesã, o melhor é passar 
pela página do Instagram 
“Pretty things by Sónia” ou 
pela página pessoal do Fa-
cebook de Sónia Santos.

Artesã criou a marca 
“Pretty Things by Sónia”

Uma paixão 
por brincos que 

deu origem 
a um hobby
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É sentada junto à má-
quina de costura 
que Karima Guer-

gous passa boa parte do 
seu tempo. Entre linhas e 
agulhas, cuidadosamen-
te guiadas pelas mãos da 
artesã, nascem peças em 
fibra de bambu que dão 
corpo a uma marca que 
quer deixar uma pega-
da sustentável em tudo o 
que faz. 

“Cada vez mais as pes-
soas estão atentas à qua-
lidade de vida e ao meio 
ambiente”, afirma a arte-
sã que deixou Paris há 24 
anos para criar raízes em 
Pombal. Guiada por esta 
certeza, diz que o “bambu 
é uma força quando se tra-
ta de proteger os recursos 
do planeta”. Mas o porquê 
da fibra de bambu? A res-
posta está nas suas carac-
terísticas diferenciadoras. 
“É uma matéria-prima na-
turalmente verde e amiga 
do ambiente. Ecologica-
mente correcta e durável” 
e, nessa medida, “é a me-
lhor escolha que pode fa-
zer”, argumenta a criadora 
da marca Kari G.

E os benefícios falam 
por si. “É antibacteriana 
natural, hipoalergénica, 
resistente aos UV 4, a fi-
bra é respirável, absor-
ve até cinco vezes mais 
que o algodão, armazena 
o calor, absorve os cho-
ques, é anti-estática e de-
sodorizante”. A par des-
tas mais-valias, somam-
se outras. “Não produz 
lixo”, uma vez que pode 
ser reutilizada vezes sem 
conta, “não tem cloro ne-
fasto para a pele” e é ade-
quada às que são mais 
“frágeis e deliciadas”. 
Além disso, tem também 
a vantagem de ser um 
produto “económico”.

Desta combinação de 
factores resultam deze-

nas de artigos eco-friendly 
e handmade com traços 
comuns que reflectem a 
criatividade de Karima: 
peças únicas, personaliza-
das, amigas do ambiente 
e, acima de tudo, com uti-
lidade. Há toalhetes des-
maquilhantes, bandole-
tes para limpeza de ros-
to, rolos de papel de co-
zinha, nécessaires para 
levar a escova e pasta de 
dentes nas deslocações, 
sacos de piscina (despor-
to) e discos de amamenta-
ção. Mas a variedade não 
fica por aqui. A marca dis-
ponibiliza ainda elásticos 
de tecidos para o cabelo, 
porta-chaves, cestos dis-
tribuidores, bolsas imper-
meáveis, cestos imper-
meáveis, sacos persona-
lizados, tote bags, almofa-
das decorativas, tampas 
de tecidos impermeá-
veis para guardar alimen-
tos ou chapéus. A pensar 
nos recém-papás, a mar-
ca desenhou um conjun-
to de artigos que seguem 
a mesma filosofia. Há ba-
betes, toalhetes, capas de 
banho, ninhos de bebé, 
almofadas ortopédicas, 
almofadas de amamen-
tação e capas para as ca-
deiras dos mais peque-
nos. E para dar um toque 
pessoal a cada artigo, seja 
ele qual for, o cliente pode 
escolher entre dezenas de 
padrões.

Se nesta panóplia de 
opções ficou com vontade 
de conhecer a Kari G., o 
melhor é passar pelo Mer-
cado de Natal da cidade e 
escolher ali algumas das 
prendas com que pode 
surpreender família, ami-
gos ou, até, colaborado-
res da empresa. A marca 
tem presença nas redes 
sociais e é também atra-
vés delas que pode fazer 
o primeiro contacto.

Um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2023
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Há muito que Soraia 
Pedrosa gosta de 
mimar os colegas 

com um lanchinho inespe-
rado. Da cozinha lá de ca-
sa para a mesa do refeitó-
rio da fábrica de compo-
nentes plásticos, onde tra-
balha, há muito que Soraia 
gosta de adoçar o palato 
dos que a rodeiam. Nes-
sas ocasiões, foi ouvindo 
palavras de incentivo pa-
ra avançar com um pro-
jecto que desse a conhe-
cer as bolachinhas que fa-
ziam as delícias da família 
e amigos. “Um dia ganhei 
coragem e arrisquei”, con-
ta. Em 2020, com o mundo 
a viver ‘acorrentado’ a uma 
pandemia, decidiu dar um 
novo rumo às queijadi-
nhas e bolachas. 

Começou com as “Quei-
jadinhas Pedrosa” [cujo 
cardápio também já in-
cluía bolachas], mas em 
2021, e já com os objecti-
vos mais bem definidos 
para o projecto, abando-
na esta ideia e cria a mar-
ca “Doces à Porta”. “Fo-
mo-nos reinventando com 
uma ideia nova e diferen-
te: bolachinhas artesanais 
sem lactose”, recorda.

“O conceito é oferecer 
bolachinhas artesanais de 
vários sabores e abran-
ger um público que tem 
uma tendência cada vez 
maior para intolerâncias 
à lactose e ao ovo”, mas a 
ideia é conquistar também 
quem não tem restrições. 
“As nossas bolachinhas 
servem a quem tem into-

lerâncias, mas também a 
quem não tem”, com a par-
ticularidade de não serem 
excessivamente doces. 
“São um vício”, melhor di-
zendo.

Nesta fase inicial do pro-
jecto, as redes sociais têm 
sido uma alavanca impor-
tante na divulgação, assim 
como o “passa palavra” e a 
participação em feiras com 
a ajuda da Associação de 
Artesãos de Pombal. 

Soraia Pedrosa não con-
tabiliza, com rigor, o tempo 
gasto nos “Doces à Porta”, 
mas numa época como a 
do Natal, acredita que são 
precisas cerca de 50 horas 
para dar resposta às enco-
mendas, tempo que repar-
te com a irmã, que dá uma 
importante ajuda para agi-
lizar a produção.

Apesar do esforço pa-
ra conciliar o projecto com 

a vida profissional e pes-
soal, Soraia diz que, no fi-
nal, a recompensa chega 
em forma de “palavras de 
elogios”, mas também pe-
la concretização de “metas 
de vendas e pela boa ade-
são das pessoas ao nosso 
produto”.

E quem é que procura 
os Doces à Porta? “Essen-
cialmente mulheres, mas 
também temos algum pú-
blico masculino. No entan-
to cada vez mais pessoas 
que são intolerantes ou 
que preferem evitar pro-
dutos com lactose optam 
por nos fazer encomen-
das”, explica.

Soraia Pedrosa acredi-
ta que “ainda há um longo 
caminho” a percorrer para 
alcançar um maior reco-
nhecimento da qualidade 
destes produtos. Há ainda 
quem desvalorize “o tem-

po e energia gastos para 
oferecer um produto que 
não encontra numa super-
fície comercial, um produ-
to que é único e que nem 
sempre o valor a que é co-
mercializado é justo para o 
trabalho que deu até che-
gar ao resultado final. E in-
felizmente ainda há quem 
tente regatear preço”, la-
menta. “Reconheço que 
pode não ser um produto 
barato, mas é artesanal e 
único”.

Nos Doces à Porta há op-
ções dos dois aos 10 euros 
e a selecção inclui, entre 
outros, bombons de bri-
gadeiro de amêndoa, pro-
duzidos apenas no Inver-
no, bolachinhas sem lacto-
se ou sem ovo e, a pensar 
em datas festivas como a 
actual, há também o pack 
de Natal que junta os dois 
produtos. 

Marca está presente 
no Mercado de Natal, na cidade, 

com diversas sugestões

Kari G. 
transforma a fibra 

de bambu em 
artigos práticos 
e sustentáveis

Soraia Pedrosa dedica o tempo livre 
a criar bolachinhas artesanais

Doces e viciantes prendas…
sem lactose 
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Estamos a chegar ao final 
de 2022, aproxima-se a 
época festiva do Natal 
e da passagem de ano. 
Neste período todos fa-
zemos uma retrospetiva 
do que foi o ano. Neste 
final de ano, todos nós 
iremos recordar como o 
ano em que a guerra na 
Ucrânia se iniciou. Como 
em todas as coisas más, 
há sempre algo de bom 
que podemos retirar. 
Neste caso ficou patente 
a união de todos em 

DANIEL
FERREIRA
Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Vermoil

MENSagEM 
DE NataL

Que o nascimento deste 
menino de amor, faça 
renascer em todos a 
coragem, a fé e a espe-
rança!!
A coragem para ultra-
passarmos a dureza 
destes tempos.
A fé que Ele está con-
nosco e nos guardará 
onde quer que formos.
A esperança que tudo 
isto passará e que iremos 
rapidamente resgatar os 
dias lindos do presente e 
do futuro.
A todos convido a en-
contrarem em Meirinhas 
tudo aquilo que procu-
ram !!
Um santo natal e um 
deslumbrante 2022!!

JOÃO
PIMPÃO
Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Meirinhas

MENSagEM 
DE NataL

apoiar os refugiados. Foi 
uma mostra fantástica de 
solidariedade. 
Ao nível local, ficará mar-
cado com a retoma da 
quase normalidade após 
a pandemia que marcará 
na história para sempre 
o início dos anos 20 do 
século XXI. Em Vermoil, 
este ano tivemos um 
fantástico Bodo das 
Castanhas e um marco 
cultural para todos com 
a inauguração da escola 
cultural. Agradecemos 
a todos a presença e 
participação.
Mas não podemos só 
olhar para trás, com 
todas as dificuldades que 
o ano de 2023 nos apre-
senta, encaramos este 
novo ciclo com muita 
esperança, determinação 
e projetos de futuro para 
a freguesia de Vermoil.
O executivo de Vermoil 
deixa aqui os desejos de 
um feliz e santo Natal 
e um próspero ano de 
2023 a todos os Ver-
moilenses e a todos os 
amigos de Vermoil.

A Junta de Freguesias de 
Meirinhas vai receber um 
apoio no valor de 13.100 
euros para comparticipar 
as despesas com a requali-
ficação da Rotunda Adeli-
no Duarte da Mota, que foi 
inaugurada no início de No-
vembro. Os vereadores do 
PS discordam da atribuição 
desta verba, alegando que 
o pedido não respeitou o 
regulamento.

“Este empresário mere-
ce todas as distinções”, por-
que “realmente tem aju-
dado muito o desenvolvi-
mento do nosso concelho”, 
reconheceu a vereadora 
Odete Alves, lamentando 
ter de votar contra o pedi-

do de apoio da Junta das 
Meirinhas por “uma ques-
tão procedimental”.

“Não queremos de forma 
nenhuma subscrever in-
vestimentos” que não res-
peitem as regras do regu-
lamento, disse, alegando 
que o pedido de apoio veio 
depois de ser adjudicada a 
empreitada. “Lamento pro-
fundamente, tendo em con-
ta que se trata de uma obra 
que visa homenagear Ade-
lino Duarte da Mota”, afir-
mou a socialista.

Por sua vez, a vereadora 
Catarina Silva esclareceu 
que “o presidente da Jun-
ta de Meirinhas já tinha en-
viado um pedido de apoio à 

Obra que homenageia Adelino Duarte da Mota já foi inaugurada

Meirinhas vai receber mais 
de 13 mil euros para rotunda

Câmara, em Agosto, para a 
requalificação da rotunda”. 
Na resposta a autarquia so-
licitou à Junta para avançar 
com a obra, tendo em con-
ta a falta de disponibilida-
de das equipas de espaços 
verdes para fazerem esse 
trabalho.

Já a vice-presidente do 
município, reconheceu 
que “as questões de proce-
dimento devem ser corrigi-
das”, todavia neste caso de-
ram mais importância ao 
“mérito da obra”. Além dis-
so, “todos os métodos de 
contratação foram de acor-
do com as regras de contra-
tação pública”, sublinhou 
Isabel Marto.

A Associação Clássicos 
de Vermoil, com o apoio 
da Junta de Freguesia lo-
cal, organiza no próximo 
domingo, dia 18, a segun-
da edição do Passeio de 
Pais Natais solidário, com 
o objectivo de proporcio-
nar uma quadra mais feliz 
às crianças da freguesia. 
À iniciativa da associação 
presidida por Luís Martins 
podem juntar-se ciclomo-
tores, motociclos e veícu-

los clássicos que, em con-
junto, vão percorrer as 
ruas daquele território pa-
ra levar presentes às crian-
ças sinalizadas pela Junta 
de Freguesia.

A concentração está 
marcada para as 09h00, 
junto à sede da associação, 
nas instalações da antiga 
pré-primária, e aos parti-
cipantes apenas é pedido 
que venham trajados a ri-
gor.

Passeio de Natal solidário com as crianças 

Clássicos de Vermoil 
distribuem sorrisos

A Freguesia de Meirinhas 
volta a desafiar a população 
do concelho de Pombal e 
do distrito de Leiria a fazer 
as suas compras de Natal na 
freguesia, uma vez que ali 
encontram estabelecimen-
tos com “uma oferta global 
de produtos e serviços da 
melhor qualidade”.

“O Pai Natal compra aqui”, 
porque “Meirinhas tem o me-
lhor em indústria, comércio, 
serviços, restaurantes e pastela-
rias”, realça João Pimpão, presi-

Meirinhas desafia população a descobrir 
variedade e qualidade dos produtos 

Freguesia com oferta 
de elevada qualidade

PUB

PUB

dente da Junta, convidando “to-
da a população do concelho de 
Pombal e do distrito de Leiria” 
a seguir o exemplo do Pai Natal, 
comprando em Meirinhas. “O 
Pai Natal compra aqui” é pre-
cisamente o nome da campa-
nha que a Junta lançou para 
“sublinhar Meirinhas como 
um dos maiores centros em-
presariais da zona Centro”. 
Por outro lado, esta campa-
nha é uma forma de “atrair 
cada vez mais investimentos 
para a freguesia, que tem ti-
do uma dinâmica comercial 
muito importante”. 

“Neste momento, a ofer-
ta é de elevada qualidade e 
completamente transversal 
a todas as áreas de negócio”, 
garante João Pimpão, com 
a certeza de que “os nossos 
comerciantes, empresários 
e industriais têm actualiza-
do as suas ofertas de produ-
tos e serviços” ao ponto de 
“Meirinhas continuar a afir-
mar-se como uma grande 
zona empresarial e comer-
cial”.

Garantida é a “aposta na 
inovação”, assim como a 
“apresentação de produtos 
de primeira linha de quali-
dade e a preços muito inte-
ressantes”, evidenciou, dan-
do conta que “aqui podem 
encontrar todos os produ-
tos que procuram para su-
prir todas as necessidades”, 
sejam elas “ao nível do co-
mércio, dos serviços ou da 
indústria”.
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Espaço está preparado para receber exposições e espectáculos intimistas

Antiga escola primária de Vermoil 
“renasce” como Escola Cultural

Carina Gonçalves

A antiga escola primária de Ver-
moil, onde outrora os alunos da 
freguesia aprendiam a ler e a es-
crever, ganhou uma nova vida. 
O edifício abriu portas à cultura, 
propondo continuar a transmitir 
conhecimentos, mas através do 
teatro, da música, de exposições, 
de workshops... O dia 25 de No-
vembro foi o primeiro da nova vi-
da, cujo sucesso e longevidade só 
depende da população da fregue-
sia e dos seus visitantes. Falamos 
da Escola Cultural, que vai ter um 
programa de actividades anual, 
onde as pessoas podem participar 
como visitantes ou promotoras de 
uma iniciativa.

“A ideia de melhorar a antiga es-
cola primária de Vermoil, trans-
formando-a num centro cultural” 
foi sugerida por Eugénia Mendes 
no mandato 2013-2017, quando a 
Junta de Vermoil era liderada por 
Ilídio da Mota e a Câmara de Pom-
bal presidida por Diogo Mateus, 
contou o actual presidente da Jun-
ta, Daniel Ferreira.

O objectivo era proporcionar 
momentos de “convívio, princi-
palmente às mulheres, que não 
conviviam entre elas”, recordou 
Eugénia Mendes, salientando que 
“o convívio que tinham era essen-
cialmente a missa semanal”.

Para preencher essa lacuna de 
“interligação entre as mulheres” 
surgiu o programa sénior “Par-
tilha de Saberes”, que agora fun-
ciona semanalmente num espaço 
com “melhores condições e todo o 
conforto”. Esse espaço é uma das 
salas da nova Escola Cultural, que 
também pode acolher “algumas 
exposições temporárias, peque-

nos espectáculos de teatro ou con-
certos, tudo de forma muito inti-
mista”, explicou Daniel Ferreira.

O edifício da antiga escola dis-
põe ainda de mais quatro áreas, 
todas elas vocacionadas para po-
tenciar a cultura na freguesia. A 
primeira é uma sala de formação, 
que está disponível para empre-
sas ou associações da freguesia.

EDIFÍCIO REQUALIFICADO
ACOLHE MUSEU 
JOÃO DE BARROS
Nas renovadas instalações há 

igualmente espaço para o Museu 
João de Barros, que antes estava 
localizado na antiga sede da Jun-
ta de Freguesia. A nova localiza-
ção permite “introduzir várias me-
lhorias neste museu, não só ao ní-
vel do seu acervo, como também 
ao nível de alguns apontamentos 
tecnológicos, de modo a permitir 
uma visita mais imersiva”, salien-
tou o autarca de Vermoil.

Já o antigo refeitório da escola 
é agora “uma cozinha semi-indus-
trial”, que pode ser utilizado para 
formações e workshops de culiná-
ria ou para “as nossas associações 
realizarem os seus eventos”.

A parte exterior é mais um espa-
ço que fica ao dispor de todos, estan-
do preparado para receber concur-
sos de petanca, concentrações ou, 
simplesmente, servir de ponto de 

encontro para os diversos eventos 
da freguesia. Além disso, pode ser o 
ponto de partida para ir à descober-
ta do território. Afinal, a Junta pre-
tende “criar dois ou três percursos 
pedestres, que terão início da Escola 
Cultural”, designadamente “o trilho 
João de Barros, o trilho das ruínas ro-
manas e/ou o trilho do resineiro”.

De salientar que a Escola Cul-
tural abriu portas a 25 de Novem-
bro com um programa repleto de 
actividades, que durou três dias 
e incluiu “teatro, música, exposi-
ções, workshop, petanca, radio-
modelismo e muito mais”.

E é “com todas estas vertentes 
que vamos desenvolver o plano 
anual da Escola Cultural, que pre-

tendemos ter concluído até ao fi-
nal do ano”, informou Daniel Fer-
reira, salientando que “toda esta 
actividade cultural carece de al-
gum apoio financeiro”, nomeada-
mente do Município de Pombal, 
que já financiou a obra, cujo inves-
timento ascendeu a 130 mil euros. 

ALUNOS DO POLITéCNICO 
DE LEIRIA AJUDAM 
A DINAMIZAR ESPAÇO
A inauguração ficou ainda mar-

cada pela celebração de um pro-
tocolo entre a Junta de Vermoil e 
a Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais (ESECS) de Lei-
ria. Esta parceria vai “permitir aos 
alunos daquela escola utilizar as 

instalações da Escola Cultural pa-
ra desenvolver algumas das suas 
actividades culturais”, sublinhou 
o autarca.

“Queremos que as nossas for-
mações abracem o território, se 
envolvam com a comunidade e 
dêem uma resposta capaz às suas 
necessidades”, destacou o direc-
tor da ESECS, convicto de que 
“com esta aproximação com a co-
munidade podemos fazer muito 
mais” pelo território. 

Pedro Morouço sublinhou ain-
da que “depende dos habitantes 
de Vermoil” a dinâmica deste es-
paço e a garantia de que não es-
tará vazio daqui a dois anos. “Da 
nossa parte tudo faremos para 
que este seja um projecto com fu-
turo, visão e estratégia de cresci-
mento”, realçou.

“Estas obras são muito impor-
tantes”, uma vez que “contribuem 
para fortalecer as comunidades”, 
evidenciou o presidente da autar-
quia, desafiando os habitantes “de 
Vermoil e das freguesias vizinhas” 
a aproveitar este espaço, que “tem 
de ser vivido por todos”. “Não te-
nho dúvidas que hoje o nosso con-
celho é mais rico e atractivo com 
esta iniciativa”, afirmou Pedro 
Pimpão, alegando que “a compo-
nente cultural é muito importante 
para fixar pessoas e diferenciar os 
territórios pela positiva”.

 ●Vermoil distinguiu as três famílias “mais sustentáveis” da freguesia com a atri-
buição do Certificado Eco-Famílias XXI
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favorável, o dirigente re-
conhece que é imperioso 
avançar. 

LAR SEMPRE LOTADO
Com quatro valências, o 

Centro Social S. Pedro dá 
resposta a idosos e crian-
ças: lar, centro de dia, 
apoio domiciliário e cre-
che. Destas, é em lar que as 
necessidades são mais evi-
dentes, uma vez que as 25 

camas protocoladas com a 
Segurança Social são insu-
ficientes. E é por isso que 
“nunca nos limitamos ao 
protocolo”, refere Fernan-
do Neves, mesmo nas res-
tantes valências.

Mas há uma outra reali-
dade que o presidente diz 
que é preciso não descu-
rar, porque poderá condi-
cionar, e muito, a vida das 
IPSS com lar: a dificuldade 
em encontrar funcionários 
que assegurem os três tur-
nos. Fernando Neves reco-
nhece que estes funcioná-
rios “são mal pagos” e que 
quem “faz um trabalho tão 
meritório” merecia que o 
Estado “revisse, em alta, as 
suas tabelas salariais”. 

Pouco optimista, o diri-

gente evidencia, ainda, ou-
tras inquietações sobre as 
instituições, não apenas do 
concelho, mas de um mo-
do geral. “Vejo, com algu-
ma preocupação, o futuro 
das IPSS, por duas ordens 
de razões: primeiro, a falta 
de dirigentes e corpos so-
ciais que queiram assumir 
a gestão e a dinamização 
destas casas. Depois, as di-
ficuldades financeiras vão-

se agravando”. Sobre este 
último aspecto, Fernando 
Neves lembra que “tudo é 
mais caro e um eventual 
aumento de cinco ou 10 
euros por ano é significati-
vo para o utente”, atenden-
do a que “o Orçamento do 
Estado não comparticipa 
aumentos muito significa-

tivos em função das despe-
sas”. “Não há verbas nem 
programas para ajudar as 
IPSS”, lamenta o mesmo 
responsável.

Com uma equipa de co-
laboradores a rondar as 

quatro dezenas, a Associa-
ção Centro Social do S. Pe-
dro é “o maior empregador 
da terra”. A par do impor-
tante papel no campo so-
cial, a instituição tem tam-
bém uma palavra a dizer 
na dinâmica económica da 
localidade, bem como na 
vertente lúdica e recreati-
va. Aliás, tem sido esta ca-
pacidade de congregar ele-
mentos da comunidade 
em torno das iniciativas le-
vadas a cabo que tem aju-
dado a instituição a mini-
mizar as dificuldades eco-
nómicas. Fernando Neves 
destaca  a participação nas 
tasquinhas de ALITÉM, a 
organização dos festejos 
de S. Pedro, as inúmeras 
actividades culturais e re-
creativas ao longo do ano 
e a dinamização da marcha 
popular (que este ano tem 
10 actuações na agenda). 
“Isto deve-se muito ao es-
forço e dinamismo dos di-
rectores, que têm sete fô-
legos, e conseguem reunir 

e congregar um conjunto 
de pessoas que colaboram 
em tudo isto”, frisa o presi-
dente, acrescentando que 
se trata de “uma dinâmica 
extremamente importan-
te”, que extravasa o obec-

to social da associação, e 
que se traduz num “apoio 
extremamente importan-
te”. Além disso, muitas das 
actividades desenvolvidas 
são “uma forma de anga-
riar fundos” e incentivar à 
colaboração da comunida-
de.

ENCONTRAR 
SUBSTITUTO
Fernando Neves conhece 

a instituição como poucos. 
Faz parte da direcção des-
de 1992, ano da fundação 
do Centro Social, inicial-
mente como tesoureiro, 
depois como vice-presi-
dente e, três anos de-
pois, era já presidente. 
“E lá me mantenho”, 
diz, em jeito quase de 
lamento. Mas será que 
é mesmo assim? Há 
um “sentimento mis-
to”, revela. Por um la-
do, “a tristeza de ver 
que é cada vez mais 
difícil encontrar pes-
soas que assumam a 
instituição”, assumin-
do que “começa a pe-
sar o cansaço”. Além 
disso, acrescenta, “é 
muita coisa e eu este 
ano comecei a verifi -
car que o meu tempo 
está a chegar ao fi m”, 
assume. E sucessores? “Na 
minha cabeça há. Se aceita, 
isso já é outra coisa”. 

Para Fernando Neves, 
um cargo desta natureza 

POMBAL JORNAL | 28 JUNHO 2018 | SOCIEDADE | 15

to social da associação, e 
que se traduz num “apoio 
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são “uma forma de anga-
riar fundos” e incentivar à 
colaboração da comunida-

Fernando Neves conhece 
a instituição como poucos. 
Faz parte da direcção des-
de 1992, ano da fundação 
do Centro Social, inicial-

 ●Fernando Neves está na direcção desde 1992

 ● A ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL 
DO S. PEDRO NASCEU DOS FESTEJOS 

E, A PARTIR DAÍ, ASSUMIU A SUA 
ORGANIZAÇÃO

 ● OS PROVEITOS FINANCEI-
ROS DA FESTA SÃO APLICADOS                             

NA INSTITUIÇÃO

exige algu-
mas carac-
terísticas 
por parte 
de quem 
os assu-
me. “Saber 
m o v i m e n -
tar-se nos 
m e a n -

dros políticos e institucio-
nais da zona” é, desde lo-
go, um ponto de partida. 
Por outro lado,” tem que 

ser imune à maledi-
cência que se vai di-
zendo, e a minha 
terra é particular-
mente grata nes-

se aspecto”, apon-
ta. Por último, “tem 

que gerir aquela ins-
tituição como se 

estivésse-

mos a gerir o nosso pa-
trimónio”, isto é, com “ho-
nestidade para gerir aqui-
lo com gosto”, remata.

www.funeflor.pt
geral@funeflor.pt

917 014 631 (Rui) 968 562 180 (Bela)
SEDE: Rua do Colégio - ALBERGARIA DOS DOZE | TEL: 236 931 245
FILIAL: Rua pincipal, n.º 2 - FREIXIANDA | TEL: 249 551 304
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Assembleia de Freguesia “aliviada” por conseguir dar seguimento ao processo

Desagregação de Alitém com 
parecer favorável da autarquia

A Câmara Municipal de 
Pombal deliberou, por una-
nimidade, “emitir parecer 
favorável à desagregação” 
da União de Freguesias de 
Alitém, repondo a autono-
mia territorial e adminis-
trativa da freguesia de San-
tiago de Litém, da freguesia 
de São Simão de Litém e da 
freguesia de Albergaria dos 
Doze, conforme a vontade 
manifestada pelas popula-
ções e pelos seus represen-
tantes nos órgãos de fregue-
sia. A decisão foi tomada 
em reunião extraordinária, 
realizada a 12 de Dezembro, 
seguindo a proposta para a 
Assembleia Municipal, que 

reuniu esta quarta-feira (14 
de Dezembro), já depois do 
fecho desta edição.

“Resta-nos respeitar a 
vontade manifestada pe-
la maioria da população e 
votar favoravelmente esta 
proposta de desagregação”, 
afirmou a vereadora Odete 
Alves, recordando que esta 
foi também a posição una-
nime dos órgãos autárqui-
cos de freguesia. 

Efectivamente, os mem-
bros da Assembleia de Fre-
guesia aprovaram “por una-
nimidade” a proposta de 
desagregação, que “foi feita 
com alguma calma e muita 
celeridade, porque a certa 
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É com grande satisfação 
e alegria, que me dirijo a 
todos vós para cumpri-
mentar e enviar sauda-
ções amigas e fraternas 
próprias deste período 
de festas Natalícias.
Decorrido mais um ano 
da nossa existência e 
também de governação, 
não podia deixar de 
comungar convosco a 
vivência deste período 
de União entre todas as 
pessoas, mas também de 
reflexão.
São espaços de tempo 
que devemos aproveitar 
para conviver em alegria, 
com os nossos e com os 

outros, pensando sempre 
na partilha e na paz.
Paz para nós, mas sobre-
tudo Paz para o mundo, 
que depois de uma pan-
demia que nos arrastou 
a todos silenciosamente 
para o incerto, agora é 
a guerra que teima em 
arrastar-nos para a perda 
de vidas e de destruição 
moral, social e económica.
Tempos difíceis que 
temos que transformar 
em oportunidades, e 
continuar, por isso a ser 
fortes, resilientes e positi-
vos, como já mostrámos 
em ser capazes.
Não podemos, nem 
devemos, deixar nunca 
os nossos projetos por 
realizar, nem deixar de 
aproveitar as oportunida-
des que nos surgem.
Por nós, executivo, con-
tinuaremos a lutar, para 
que todos os projetos 
consignados em plano 
sejam uma realidade e 
que o futuro seja de mais 
bem-estar, melhores 
condições sociais e eco-
nómicas para todos os 
habitantes e residentes na 
União de Freguesias.
Pessoalmente deixo-vos a 
esperança de um futuro, 
cada vez mais promissor 
e votos de um Feliz Natal 
e de um Ano Novo ainda 
melhor do que os melho-
res que já passaram.

MANUEL HENRIQUES
NOGUEIRA MATOS
Presidente 
da União Freguesias de
Santiago 
e São Simão de Litém 
e Albergaria dos Doze
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altura achávamos que não 
tínhamos capacidade tem-
poral para poder ir ao regi-
me transitório”, contou ao 
Pombal Jornal o presidente 
da Assembleia de Fregue-
sia.

“Mas tudo se conjugou e 
a proposta foi elaborada, 
discutida e aprovada em 
Assembleia de Freguesia”, 
afirmou Fernando Neves, 
salientando que “a Assem-
bleia de Freguesia está ali-
viada e de consciência tran-
quila porque cumpriu com 
o prometido à população”.

“Prevaleceu a vontade da 
população”, mesmo haven-
do “elementos da Assem-

PEDRO
SILVA
Presidente da Junta
de Freguesia 
do Carriço
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Depois de uma crise pan-
démica e de uma Guerra na 
Ucrânia, todos aprendemos 
e sabemos ser resilientes.  
Acreditamos que esta época 
Natalícia será o virar da pá-
gina de acontecimentos ne-
gativos, renovar a Esperança, 
a Paz, o Amor e encarar o 
Novo Ano 2023 com muito 
otimismo e motivação.
Com esta mensagem de Na-
tal, agradecemos a todos os 
trabalhadores/as desta Junta 
de Freguesia de Carriço, por 
toda a dedicação e colabora-
ção ao longo deste ano.  Um 
agradecimento especial ao 
Gabinete social da Junta de 
freguesia por estarem sempre 
atentas aos problemas sociais 
que nos rodeiam, aos diri-
gentes das colectividades que 
têm um papel crucial no con-
tacto direto com a população 
local, dinamizando assim 
cada localidade da freguesia, 
e, ainda, às empresas locais e 
a todas as pessoas da fregue-
sia, por acreditarem em nós.
Por fim agradecemos ao 
Município de Pombal e a to-
dos os presidentes de junta 
deste concelho, pela partilha 
de experiências e por contri-
buírem para a prestação de 
um serviço local  cada vez 
melhor. 
Um dos grandes desígnios 
deste executivo para 2023 é 
dar continuidade a um servi-
ço público de qualidade e de 
proximidade, corresponden-
do assim às necessidades da 
O Executivo da Junta de Fre-
guesia de Carriço, deseja a 
todos Festas Felizes repletas 
de Paz e muito Amor!

bleia de Freguesia que são 
claramente contra a desa-
gregação”, frisou, adiantan-
do que “a proposta de divi-
são de bens foi feita de for-
ma pacífica”, mesmo “não 
sendo vinculativa”.

De referir que a União 
de Freguesias de Santiago 
e São Simão de Litém e Al-

bergaria dos Doze vai re-
ceber um apoio municipal 
no valor de 750 euros pa-
ra comparticipar o proces-
so de auscultação pública, 
que decorreu a 30 de Outu-
bro. A atribuição desta ver-
ba foi aprovada na reunião 
de executivo de 6 de De-
zembro.

A União de Freguesias de 
Santiago e São Simão de Li-
tém e Albergaria dos Doze 
tem previsto um conjun-
to de três concertos. A pri-
meira actuação vai acon-
tecer a 23 (sexta-feira) de 

Dezembro, em Santiago de 
Litém, e conta com as ac-
tuações do Coro da Alitém 
com a Filarmónica de San-
ta Comba.

No dia 28 de Dezembro, 
(quarta-feira), será a vez de 

São Simão de Litém rece-
ber o Coro e Escola de Mú-
sica da Alitém. Em 2023, a 7 
de Janeiro, é a vez de Alber-
garia dos Doze com o Coro 
da Alitém e o Coral Poli-
fónico do Oeste.

Animação em Alitém a partir do dia 23

Concertos animam quadra festiva
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Peça de Natal foi preparada pelo projecto sénior

‘Paripasso’ levou teatro 
às escolas e associações 
da freguesia do Carriço

O ‘Paripasso’, projecto sé-
nior da Junta de Carriço, le-
vou a palco uma peça de 
teatro intitulada “Ninguém 
oferece prendas ao Pai Na-
tal?”, que foi apresentada 
durante este mês de De-
zembro nas associações e 
escolas da freguesia, assim 
como em algumas escolas 
de localidades vizinhas.

A peça foi preparada e to-
talmente encenada pelos 
participantes deste projec-
to, com o objectivo de mos-
trar à população da fregue-
sia o trabalho desenvolvido 
por este grupo sénior.

“Estas actuações foram 
marcadas pela alegria e a 
forma carinhosa como fo-
ram acolhidas as histórias 
contadas pelos ‘avós’”, refe-
re uma nota da Junta de Fre-
guesia, destacando o “mo-
mento de convívio interge-
racional”.

A peça de teatro infanto-
juvenil pretendeu possibili-
tar aos idosos “reviver as his-
tórias antigas com a presen-
ça de personagens de con-
tos populares”, convidando 
todos a entrar na casa do Pai 

 ● Idosos do Carriço reviveram histórias antigas em peça de teatro apresentada nas associações e escolas 
da freguesia
Natal.

De salientar que a peça 
de teatro foi apresentada no 
Parque Social do Cabeço, on-
de tiveram como convidado 
especial o Grupo de Dança 
da Associação de Silveirinha 
Grande e Claras, na Associa-
ção do Carriço com a parti-
cipação do Grupo de Dança 
da Cercipom - Guia e do Co-
ro Juvenil do Coral Polifóni-
co do Oeste, bem como na 
Associação dos Alhais, onde 

também actuou o Grupo de 
Cantares da Associação de 
Silveirinha Grande e Claras.

Em todas as sessões o 
“acolhimento foi extraordi-
nário”, sublinha a Junta de 
Freguesia, agradecendo ao 
público que assistiu e aos 
grupos que actuaram por 
“tornarem este pequeno 
evento natalício ainda mais 
grandioso”.

De referir que o ‘Paripas-
so’ é o projecto sénior da 

Junta de Freguesia de Car-
riço, o qual surgiu em 2015 
“como uma resposta dife-
renciadora, com uma no-
va visão de envelhecimen-
to activo e saudável”. A sua 
missão é “combater os efei-
tos negativos do envelheci-
mento, o isolamento social 
e a solidão, promovendo ac-
ções intergeracionais e in-
ter-relacionais, que visam a 
partilha de saberes e conhe-
cimentos”.

A Associação Cultural, 
Recreativa e de Melho-
ramentos de Silveirinha 
Grande e Claras vai subs-
tituir o piso e o telhado da 
sua sede. Estas interven-
ções serão comparticipa-
das pela Câmara Municipal 
de Pombal, que deliberou 
apoiar estas despesas com 
uma verba no valor total 
de 31 mil euros.

A substituição do telha-
do é a intervenção mais re-
levante, cujo investimen-
to ronda os 35 mil euros e 
será financiado em 28.500 

euros pela autarquia. Tra-
ta-se de uma “obra urgen-
te”, uma vez que “chove 
lá dentro”, contou ao nos-
so jornal o presidente da 
direcção, Pedro Costa, sa-
lientando que “temos es-
te problema há cerca de 
cinco anos”. Apesar da ur-
gência, os trabalhos só “de-
verão avançar no Verão”, 
adiantou.

Já a substituição do pi-
so do bar e dos corredores 
já está executada, sendo 
comparticipada em 2.500 
euros pelo município.

Com apoio de 31 mil euros

Associação 
de Silveirinha 
Grande e Claras 
vai melhorar sede

A Sociedade Filarmónica 
Louriçalense promoveu, a 
9 de Dezembro, o Encon-
tro de Bandas, inserido na 
programação “Natal em 
Pombal”. O concerto que 
brindou o público com um 

conjunto de melodias de 
Natal foi apoiado pelo Mu-
nicípio com uma verba su-
perior a 4.600 euros. A 
atribuição deste valor foi 
aprovada na reunião de 
Câmara de 6 de Dezembro.

Dada a participação no “Natal em Pombal”

Filarmónica 
Louriçalense recebe 
apoio da autarquia
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Após um ano mandato o 
Executivo da Junta de Fre-
guesia de Vila Cã e restante 
órgão executivo, vem deixar 
umas palavras de amizade 
a todos os Vilacanense que 
com carinho têm apoiado 
de forma muito participativa 
o trabalho até agora desen-
volvido e os projetos que 
se avizinham. Nesta quadra 
festiva desejam a todos um 
Feliz Natal e que o Novo 
Ano que rompe seja pejado 
de concretizações pessoais 
e coletivas e que nelas 
assente o desenvolvimento 
saudável da nossa Freguesia. 
Continuaremos a trabalhar 

Rogério Santos - Presidente da

Junta Freguesia Vila Câ

amilcar Fernandes - tesoureiro

Junta Freguesia Vila Câ

Maria José - Secretária da

Junta Freguesia Vila Câ

Edificio Rivu 
Urbanização 
das Cegonhas

Lote 2 
          2.ª Fracção T

Dr.ª Lúcia Moderno
Dr.ª Carolina Moderno 

no sentido de termos uma 
freguesia atrativa, tanto 
para que os Vilacanenses 
que se encontram espa-
lhados pelos mais diversos 
pontos do mundo possam 
regressar à sua Terra Natal, 
para os que aqui residem e 
para aqueles que têm vindo 
dos mais diversos países e 
aqui se fixaram.
Deixamos um forte agrade-
cimento a todos os voluntá-
rios que durante uma sema-
na deram do seu tempo no 
apoio logístico aquando os 
incêndios que deflagraram 
no passado mês de Julho 
e à Direção da Associação 
Sicoense que desde logo se 
prontificou a disponibilizar as 
suas instalações para que tal 
fosse possível.
Sabemos, que sozinhos 
somos imponentes, mas 
também estamos certos 
que nos acompanham os 
melhores colaboradores 
que todos os dias dão o seu 
melhor para que possamos 
oferecer a cada dia que 
passa os melhores serviços 
e apoio a toda a nossa 
comunidade.
O ano que agora termina 
foi de grandes provações, a 
Guerra na Ucrânia colocou o 
mundo à prova e perce-
bemos que em situações 
limite todos nos unimos 
e contribuímos. Assim, 
Publicamente agradece-
mos a todos os que das 
mais diversas formas se 
voluntariaram, seja no 
acolhimento aos refugia-
dos, seja pela forma como 
nos fizeram chegar bens 
de primeira necessidade.
Também deixamos uma 
palavra de incentivo aos 
nossos comerciantes e 
empresários, pedra basilar 
do desenvolvimento 
económico da freguesia, 
bem sabemos que os 
tempos são adversos, mas 
acreditamos que melhores 
dias virão.
Que seja um Feliz Natal 
junto daqueles que mais 
amam, cheio de luz, paz, 
saúde e alegria e um 
ano de 2023 repleto de 
sucessos.

Feliz Natal e um bom Ano 2023

Evento da associação decorreu nos dias 10 e 11 

Matança do porco à moda 
antiga leva dezenas 
de pessoas ao Vale

A tradição voltou a cum-
prir-se na aldeia do Vale. A 
matança do porco à moda 
antiga, no fim de-semana 
passado (10 e 11), foi pretex-
to para juntar gente da ter-
ra em momentos de con-
fraternização, muitos de-
les à volta da mesa. Na As-
sociação dos Amigos da 
Aldeia do Vale, mais de 50 
pessoas participaram no 
programa de sábado, que 
incluiu a matança (em lo-
cal autorizado para o efei-
to), um almoço com “Sopa 
da Nossa Terra”, a lavagem 
das tripas, durante a tarde, 
e o jantar da cachola. 

Para o dia seguinte ficou 
reservado o desmanche do 
porco, o corte da carne pa-
ra as chouriças, um almo-
ço com grelhados mistos e 
lombo guisado (ao qual se 
juntaram 45 pessoas), fican-
do para o período da tarde 
a preparação da carne para 
as chouriças e morcelas. 

Motivos mais do que su-
ficientes para que Ernesto 
Ferreira, presidente da di-
recção, olhasse com satis-
fação para os dois dias do 
evento. O mau tempo im-
pediu a realização das refei-
ções no exterior do edifício-
sede, o que limitou o núme-
ro de lugares disponíveis, 
mas não foi obstáculo ao 
sucesso da terceira edição 
desta iniciativa.

Com o ano a terminar, a 
associação dá por encerra-
das as actividades de 2022 
com um jantar, no dia 17, 
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que junta os rapazes nativos 
da aldeia. Para 2023, a colec-
tividade da aldeia do Vale 
espera dar continuidade a 
um plano de actividades se-
melhante a este ano. Em Ja-
neiro, os Amigos da Aldeia 
do Vale vão cantar as Janei-
ras ao presidente da Câma-
ra Municipal e em Feverei-
ro será novamente feita a 
venda de chouriços à Ca-
pela, no Domingo Gordo, 
cujas verbas revertem a fa-
vor daquele espaço de cul-
to. Março é o mês dedicado 
ao Dia da Mulher e para as-
sinalar a data está prevista 
uma festa que inclui almo-

ço. Ainda em Março, a asso-
ciação volta a organizar a 
serração da velha, enquan-
to para Abril está reservada 
mais uma edição da semen-
teira do milho e a assem-
bleia-geral.

Depois de ter sido cance-
lado em 2022, a colectivida-
de espera realizar, em Maio 
deste ano, o almoço das fa-
vas e já em Junho é retoma-
do o passeio à serra de Sicó 
– ou S. Bento – seguido de 
almoço no local. Ainda no 
mês dos Santos Populares, 
há a tradicional sardinha-
da. Para Julho fica reser-
vada a primeira edição da 

corrida de carros-de-mão, a 
grande novidade do plano 
de actividades para 2023, e 
em Agosto é tempo de mais 
um convívio do emigran-
te, com feira de velharias 
e artesanato. Terminado o 
Verão, Setembro traz a tra-
dicional descamisada; em 
Outubro há torneio de sue-
ca; o magusto de castanhas 
e água-pé acontece em No-
vembro, mês em que se rea-
liza mais um dia dedicado à 
compota e marmelada. No 
último mês do ano, regres-
sa a matança do porco e o 
jantar com os nativos da al-
deia do Vale.

 ●Direcção e cozinheiras: Manuel Calado, Fernanda Monteiro, Paulo Miranda, Maria Monteiro, Jorge 
Ferreira, Lina Monteiro, José Gomes, Arminda Monteiro, Carlos Gomes, Ernesto Ferreira e Fernanda 
Gomes

Clínica dentária

  Cont: 236 098 981 - 925 988 108
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Sucessora de Pedro Barros quer fomentar o associativismo juvenil

Rafaela Alves é a nova presidente 
da Associação Pombal Jovem

No dia da passagem de 
testemunho a Rafaela Al-
ves, Pedro Barros mostrou-
se satisfeito com o traba-
lho realizado pela Associa-
ção Pombal Jovem (APJ) 
no mandato que agora ter-
mina. “De uma forma ge-
ral, foram três anos positi-
vos, tendo em conta as cir-
cunstâncias que vivemos 
e nos condicionaram”. No 
mini-auditório do Teatro-
Cine de Pombal, momen-
tos após a eleição dos no-
vos órgãos sociais, realiza-
da na tarde do dia 3, Pedro 
Barros evidenciou os cons-
trangimentos causados pe-
la pandemia à dinâmica da 
associação, mas que não 
impediram, ainda assim, 
a concretização de algu-
mas actividades. Incluem-
se aqui a segunda edição 
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do Pombal Fit, um evento 
lançado por iniciativa da 
direcção de Pedro Barros e 
cujo sucesso justifica a sua 
continuidade, e a habitual 
recolha de alimentos, ini-
ciativa com um longo his-
torial na vida da APJ. 

Depois de ter sido a vi-
ce-presidente no anterior 
mandato, Rafaela Alves as-
sume agora a liderança de 
uma equipa que conta com 
o contributo de jovens de 
diferentes faixas etárias. 
Uma função que a nova 
presidente encara como 
“um grande desafio” e com 
“expectativas elevadas”, fa-
zendo jus ao valor que re-
conhece naqueles que inte-
gram os órgãos sociais.

Rafaela Alves diz que o 
objectivo, para os próxi-
mos três anos, é “crescer a 

vários níveis” e, para isso, 
o trabalho a desenvolver 
deverá abranger “diversas 
áreas”, sem, contudo, que-
rer desvendar, para já, os 
projectos idealizados.

O objectivo passa, de 
igual modo, por fomentar 
o associativismo juvenil, 
numa altura em que as no-
vas gerações se mostram 
pouco receptivas a inte-
grar estes movimentos. A 
presidente da APJ diz que 
é preciso contrariar esta 
realidade e, para isso, a re-
cém-eleita direcção quer 
trabalhar de perto com as 
associações de estudantes 
para, mais facilmente, che-
gar a esta camada da popu-
lação. A própria APJ está re-
ceptiva à participação e ao 
contributo dos jovens que 
tenham ideias que gostas-

Foi ainda com Pedro Bar-
ros na presidência da di-
recção que a Associação 
Pombal Jovem assinalou 
os 20 anos de vida. Duran-
te o jantar no restaurante 
O Tirol, realizado a 26 de 
Novembro, Pedro Barros 
aproveitou a presença do 
primeiro presidente e um 
dos impulsionadores do 
projecto para lhe agrade-
cer o trabalho feito ao lon-
go dos 14 anos de liderança. 
“Cá estaremos para manter 
o legado que nos deixaste 
e fazê-lo crescer”, referiu, 
dirigindo-se a Gil Barros. 
O mentor da “associação 
que sempre fez coisas dife-
rentes”, porque “para fazer 
igual a tantas outras não 
valia a pena”, recordou a 
altura em que “eu e um 
grupo de malucos decidi-
mos avançar com a asso-
ciação”. Gil Barros recuou 
ao passado para lembrar 
como tudo começou, no-
meadamente as vicissitu-
des do arranque de um 
projecto que tinha no seu 
comando gente muito jo-
vem e sem experiência no 

associativismo.
Mas foi também com al-

guma mágoa a sobressair 
no discurso que o antigo 
presidente lamentou que 
hoje em dia o espírito as-
sociativo esteja “morto”, 
sublinhando a necessida-
de de se mudar esta rea-
lidade.

Presentes também no 
jantar estiveram a repre-
sentante do Instituto Por-
tuguês de Desporto e Ju-
ventude (Região Centro) 
e o presidente da Câmara 
Municipal, Pedro Pimpão. 
O autarca disse que é pre-
ciso “ter muitas associa-
ções juvenis em Pombal” 
e “criar condições para 
que os projectos [nomea-
damente os diferenciado-
res] se possam concreti-
zar”. 

Sobre a APJ em con-
creto, o edil elogiou o “es-
pírito de iniciativa” e de 
“proactividade” da associa-
ção aniversariante, assu-
mindo o compromisso de 
“apoio”, por parte do mu-
nicípio, aos projectos que 
desenvolvam.

Grupo reuniu-se no dia 26 de Novembro 
para assinalar a data 

Jantar dos 20 anos 
enaltece trabalho de 
Gil Barros 

sem de ver concretizadas, 
realçou a dirigente. “Que-
remos ser um braço direi-
to das associações de estu-

dantes do concelho”, apon-
tou Rafaela Alves.

Direcção: Rafaela Alves 
(presidente), Pedro Barros 

(vice-presidente), Yulia Po-
godina (tesoureira), Tatiana 
Santos (secretária) e Fran-
cisco Antunes (vogal).

 ●Rafaela Alves sucede a Gil Barros na direcção da APJ (foto da equipa no dia da tomada de posse)

 ●Gil Barros, primeiro presidente da APJ, Pedro Pimpão e Pedro 
Barros no jantar dos 20 anos
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CARTÓRIO NOTARIAL
 A CARGO DA NOTÁRIA PAULA CRISTINA ROCHA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS 
Certifico que por escritura de vinte e oito de novembro de dois mil e 
catorze, outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Pro-
fessor Carlos Alberto Mota Pinto, número quarenta e três, a cargo da 
notária Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a 
folhas noventa e nove, do livro de notas número cento e oitenta e cinco 
– G, António Cardoso dos Santos, contribuinte número 118 216 066 
e mulher Laura Maria dos Santos Antunes, contribuinte número 154 
944 319, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais 
da freguesia de Redinha, concelho de Pombal, onde residem no lugar 
de Outeiro da Martingança, na Rua Central, n.º 19, declararam que 
são, com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores do prédio 
rústico, sito no lugar de Covões, na dita freguesia de Redinha, compos-
to de terra de mato, oliveiras e parte incultivável, com a área de dois 
mil e quinhentos metros quadrados, a confrontar do norte e nascente 
com baldio, sul e poente com Amadeu Marques, inscrito na respetiva 
matriz, em nome do antepossuidor, sob o artigo número 7.440, com o 
valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões 
de €132,19, que também lhe atribuem, omisso na Conservatória do 
Registo Predial de Pombal. Que o prédio veio à sua posse, já casa-
dos, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e nove, por compra 
meramente verbal que dele ajustaram fazer ao antepossuidor, Manuel 
Carvalho Novo, solteiro, residente no lugar de Alvito, na dita freguesia 
de Redinha, compra essa de que não ficaram a dispor de título formal, 
após o que, de facto, passaram a possuir o prédio em nome próprio, 
cultivando-o, avivando-lhe as extremas, roçando o mato, colhendo os 
seus frutos e produtos, posse que sempre foi por si exercida, durante 
mais de vinte anos, de forma a considerarem tal prédio como seu, sem 
interrupção ou oposição de ninguém, à vista de toda a gente da região, 
sendo por isso uma posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que 
conduz à aquisição por usucapião, não lhes sendo possível provar o 
seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais. 

Conferido. Está conforme. 
A Colaboradora da Notária, Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita 

na Ordem dos Notários com o nº 142/5 e com autorização de 
26.02.2013 publicada em www.notarios.pt

 Pombal Jornal, n.º 46 de 18 de Dezembro 2014

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO 
DA NOTÁRIA MARIA DA GRAÇA DAMASCENO 

PASSOS COELHO TAVARES
Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, lavra-
da de folhas 102 a folhas 103 VERSO do livro de notas para escrituras 
diversas número 131-A, CARMINDA LOPES DA SILVA MATEUS e 
cônjuge ANTÓNIO JESUS MATEUS casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de Abiul, concelho de 
Pombal e ele da freguesia de Santiago da Guarda, deste concelho de 
Ansião, residentes na Rua Principal nº30, no lugar da Costa das Casi-
nhas, dita  freguesia de Abiul, declararam: Que são donos e legítimos 
possuidores há mais de vinte anos, com exclusão de outrem, de um 
prédio rústico composto por ter ra de semeadura com oliveiras, mato 
e pinheiros com a área de mil setecentos e quatro metros quadrados 
sito no referido lugar da Costa das Casinhas, dita freguesia de Abiul 
concelho de Pombal, a confrontar do Norte e do Nascente com António  
Mendes, do Sul com Maria da Conceição Martins e do Poente com 
caminho, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 6621, com o valor 
patrimonial e atribuído de NOVECENTOS E SEIS EUROS, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Pombal. Que o mencionado imó-
vel veio à sua posse no ano de mil nove- centos e noventa, por lhes ter 
sido doado por seus pais e so- gros Joaquim da Silva e mulher Maria 
Fernandes Lopes, residen tes que foram no dito lugar da Costa das Ca-
sinhas, acto este que nunca chegou a ser formalizado. Que desde en-
tão, porém, têm possuído o referido imóvel em no- me próprio e sobre 
ele têm exercido todos os actos materiais que caracterizam a posse, 
nomeadamente a defesa e conservação da propriedade, semeando-o, 
amanhando-o, plantando e cortando as oliveiras e os pinheiros, co-
lhendo a azeitona, roçando o mato, avivando as estremas, dele retiran-
do todos os rendimen- tos inerentes à sua natureza, conservando-o e 
pagando pontual mente as contribuições e impostos por ele devidos, 
sempre à vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma 
con- tínua, pacífica, pública e de boa fé, sem oposição de quem quer 
que seja. Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que in-
vocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 
pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.
Ansião, 21 de Outubro de 2014.

A Notária, (Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)
 Pombal Jornal, n.º 46 de 18 de Dezembro 2014

CARTÓRIO NOTARIAL
 A CARGO DA NOTÁRIA PAULA CRISTINA ROCHA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS 
Certifico que por escritura de doze de dezembro de dois mil e cator-
ze, outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua Professor 
Carlos Alberto Mota Pinto, número quarenta e três, a cargo da notária 
Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas 
cento e vinte e nove, do livro de notas número cento e oitenta e cinco 
– G, Gracinda dos Santos António, contribuinte número 181 686 350 e 
marido Arlindo da Piedade, contribuinte número 189 599 006, casados 
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de 
Redinha, concelho de Pombal, onde residem na Rua Principal, número 
8, no lugar de Bernardos, declararam que com exclusão de outrem, 
são donos e legítimos possuidores de metade do prédio urbano, sito 
no lugar de Bernardos, na aludida freguesia de Redinha, composto de 
casa de rés do chão e primeiro andar, dependência e logradouro, com 
a superfície coberta de cento e oitenta e três metros quadrados e a 
descoberta de trezentos metros quadrados, a confrontar do norte com 
herdeiros de Manuel António, sul e nascente com caminho e poente 
com Luís Clemente, inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 
163, com o valor patrimonial, correspondente à fração e atribuído de 
€9.475,00, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal 
sob o número mil novecentos e setenta e cinco/ Redinha, mas sem 
qualquer inscrição de aquisição da parte ora justificada. Que o prédio 
veio à sua posse, na indicada proporção, já casados, por volta de mil 
novecentos e oitenta e quatro, em data que não sabem precisar, por 
compras meramente verbais que ajustaram fazer aos seus antepos-
suidores, Noémia Saraiva, viúva e aos herdeiros de Manuel Amaro, 
residentes que foram na dita freguesia de Redinha, respetivamente no 
lugar de Anços e no lugar de Bernardos, compras essas de que não 
ficaram a dispor de título formal, após o que, de facto, passaram a pos-
suir o aludido prédio em nome próprio, designadamente, utilizando-o 
como habitação secundária, conservando-o, posse que sempre foi por 
si exercida, durante mais de vinte anos, de forma a considerarem tal 
prédio como seu, na indicada proporção, sem interrupção, ou oposição 
de ninguém, à vista de toda a gente da região, sendo por isso uma 
posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que conduz à aquisição 
por usucapião, não sendo possível aos justificantes provar o seu direito 
de propriedade pelos meios extrajudiciais normais 

Conferido. Está conforme. 
A Colaboradora da Notária, Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita 

na Ordem dos Notários com o nº 142/5 e com autorização de 
26.02.2013 publicada em www.notarios.pt
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Investimento de 10 milhões de euros do Grupo Lusiaves

Parque fotovoltaico em Soure
pode fornecer electricidade 
a 8 mil habitações

Mais de 8 mil habita-
ções podem ser fornecidas 
com electricidade produzi-
da pelo Parque Fotovoltai-
co da Quinta da Cruz, no 
concelho de Soure, que foi 
inaugurado no final do pas-
sado mês de Novembro. 

Este parque fotovoltaico 
tem uma capacidade ins-
talada de 17,37 megawatts, 
permitindo uma produção 
anual “suficiente para forne-
cer electricidade a mais de 
8 mil habitações familiares 
portuguesas”, destaca uma 
nota do Grupo Lusiaves, 
promotora do investimento.

Os 30 mil módulos da 
Quinta da Cruz represen-
taram um investimento de 
cerca de 10 milhões de eu-
ros, que resultam do Leilão 
Solar 2019 promovido pe-
lo Ministério do Ambiente 
e da Transição Energética.

Estes são “investimen-
tos que nos permitem ate-
nuar o forte impacto do au-
mento dos custos energéti-
cos que, como todos sabe-
rão, tem um peso enorme 
nos nossos custos globais”, 

PUB

sublinhou o presidente do 
Grupo Lusiaves, asseguran-
do que o grupo que preside 
“continuará a estar na linha 
da frente da sustentabilida-
de ambiental”, “contribuin-
do para apoiar as comuni-
dades onde desenvolvemos 
a nossa actividade”. 

“O caminho do nosso gru-
po nesta matéria [de sus-
tentabilidade ambiental] 
começou há muitos anos, 
mas foi há 10 anos que de-
mos um salto importantíssi-
mo com a criação da Made 

Better, a nossa empresa es-
pecificamente vocacionada 
para a produção de energia 
eléctrica através de fontes 
renováveis”, afirmou Aveli-
no Gaspar na cerimónia de 
inauguração do parque fo-
tovoltaico, que contou com 
a presença do secretário de 
Estado do Ambiente e da 
Energia, João Galamba.

Com este investimento, o 
Grupo Lusiaves aumenta a 
capacidade instalada para 
cerca de 32 megawatts, ge-
rados através de mais de 68 

mil módulos solares de di-
versas potências.

De referir que o Grupo 
Lusiaves, através da em-
presa Made Better, possui 
unidades de produção de 
energia dispersas a nível 
nacional, com 83 instala-
ções, 46 designadas de uni-
dades de pequena produ-
ção com o acumulado de 
seis megawatts instalados; 
37 unidades de unidade de 
produção de autoconsu-
mo com o acumulado de 
8,6 megawatts instalados; 
e um centro electroprodu-
tor, na Quinta da Cruz, com 
17,37 megawatts ligado à re-
de pública de distribuição 
em alta tensão através de 
uma subestação de 60 qui-
lovolt (kV) própria.

Esta actividade permite 
evitar anualmente a emis-
são de aproximadamente 
15 mil toneladas de CO2, 
valor equivalente a cerca 
de 130 milhões de quilóme-
tros percorridos de auto-
móvel ou fornecer energia 
eléctrica a cerca de 15 mil 
habitações.

O espaço do antigo Bair-
ro Pré-Fabricado, em Sou-
re, vai ser transformado 
num parque de estaciona-
mento com várias valên-
cias. Esta obra representa 
um investimento de 637 mil 
euros. Neste local vão ser 
criados dois novos espaços 
para estacionamentos, com 
carregamento eléctrico au-
tomóvel, assim como uma 

nova via viária interior pa-
ra a circulação de transpor-
tes públicos e veículos ligei-
ros, refere uma nota da au-
tarquia.

A intervenção inclui ain-
da a criação de um percur-
so pedonal, um parque pa-
ra bicicletas e outro para 
trotinetes, ambos com sis-
temas de carregamentos 
eléctricos.

Obra custa 637 mil euros

Bairro Pré-Fabricado 
vira parque 
de estacionamento

Nesta época natalícia, 
Soure volta a promover um 
conjunto de actividades cul-
turais, que decorrem em vá-
rios espaços da vila. O objec-
tivo de atrair famílias e visi-
tantes numa tentativa de di-
namizar o comércio local. O 
programa arrancou no dia 3 
e estende-se até 7 de Janei-
ro, terminando com o con-
certo de ano novo, na Igre-
ja Matriz de São Tiago. Com 

o mote “No Natal. Comércio 
local”, Soure propõe uma 
programação com activida-
des para pequenos e graú-
dos, que inclui música, gas-
tronomia, sessões de con-
tos, workshops e diversas 
oficinas. O destaque vai pa-
ra o Mercado de Natal, que 
decorre até 23 de Dezem-
bro às sextas-feiras (até às 
21h00) e aos sábados e do-
mingos (até às 19h00). 

Actividades para todos até 7 de Janeiro

Soure promove 
programa de Natal 
para atrair 
ao comércio local

 ●João Galamba e Avelino Gaspar descerraram a placa
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19 a 25 DEZEMBRO
TORRES
av.ª H.Ultramar 
Tel: 236 212 487

05 a 11 DEZEMBRO
VILHENa
Rua do Louriçal
Tel: 236 212 067

11 a 18 DEZEMBRO
BaRROS
av.ª H.Ultramar 
Tel: 236 212 487

ABERTO 
das 09h00

às 19.30h

Njunto à 
Rotunda 

dos 
Bombeiros

PUB

Queijaria reúne os melhores sabores do mundo mas também nacionais 

Uma perdição 
para os fãs de queijo

236 027 632 | 962 787 119

Bom Natal e Bom Ano 2023

António Costa gosta de 
queijos mas também de 
vinhos. Haverá melhor ar-
gumento do que este para 
abrir um espaço onde se 
junta o melhor destes dois 
‘mundos’? Possivelmente 
não.

E foi precisamente desta 
combinação que resultou 
a abertura do “Tiro Certo”, 
no dia 25 de Novembro. O 
espaço, localizado na Rua 
de Ansião (frente ao restau-
rante O Tirol), é uma verda-
deira tentação para os fãs 
de queijos. Por ali, reinam 
os sabores nacionais, mas é 
em marcas internacionais 
de excelência, alicerçadas 
num fabrico artesanal, que 
a casa faz uma forte aposta. 
“É difícil encontrar alguns 
destes queijos noutros lo-
cais”, explica António Cos-
ta, o empresário que está ao 
leme deste projecto e cuja 
experiência profissional na 
área alimentar traz conhe-
cimento acrescido ao ne-
gócio. “São produtos certifi-
cados, que não são baratos, 
mas que nos dão a garan-
tia da qualidade”, explica o 
mesmo responsável. 

Nas prateleiras há queijos 
como o Brie, o Camembert 
ou o Cheddar, bem conheci-
dos da grande maioria, mas 
desengane-se quem pensa 
que são iguais a tantos ou-
tros que estão à venda nas 
grandes superfícies. O es-
paço faz questão de dispo-
nibilizar apenas produtos 
diferenciados e produzidos 
por queijarias artesanais de 
excelência, assumindo a re-
presentação exclusiva, no 
nosso país, de algumas des-

sas marcas internacionais. 
Desta parceria além-fron-

teiras, 90% dos queijos são 
de origem francesa, mas 
há também italianos, espa-
nhóis, holandeses, belgas, 
alemães e suíços de marcas 
“que não encontramos nos 
supermercados”.

Apesar desta forte aposta 
em produtos exclusivos, no 
“Tiro Certo” a produção na-
cional também faz as hon-
ras da casa, com destaque 
para os queijos da Serra da 
Estrela, Soalheira, Nisa, Ser-
pa, Azeitão, Sicó ou Oeste. 
“Temos parcerias de dife-
rentes zonas do país”, des-
taca António Costa. “Have-
rá lugar para todo o tipo de 
queijos”, aponta o empresá-
rio, ainda que os de gama 
mais baixa não sejam o car-
tão-de-visita.

Das opções nacionais, o 
empresário destaca o quei-
jo Flor do Vale, das Cal-
das da Rainha. Um projec-
to, com cariz pedagógico, 
onde se inclui a criação de 
vacas e cabras, cujo leite é 
absorvido pela produção 
de queijo, sendo o restan-
te – cerca de 80% - vendido 
para fora. “O cliente pode 
acompanhar todo o proces-
so, desde o nascimento dos 
animais, a ordenha e a pro-
dução do queijo”, explica 
António Costa. Tem ainda a 
particularidade de ser uma 
marca competitiva, uma 
vez que utiliza leite de vaca, 
mais barato que o de cabra 
ou ovelha.

“O que pretendemos é 
servir Pombal com uma 
loja de queijos diferencia-
dos”, constata o empre-

sário, revelando que o ne-
gócio está também aber-
to a parcerias com espaços 
de restauração que façam 
questão de oferecer aos 
clientes este género de pro-
dutos.

Mas pensar em queijos 

sem lhes associar um bom 
vinho é quase utópico. É 
por isso que no “Tiro Cer-
to” há também uma gar-
rafeira para que o cliente 
possa levar, na mesma oca-
sião, o vinho que melhor se 
adequa ao queijo escolhi-

do, formando a dupla per-
feita. Para os que gostam 
de compor a mesa dos pe-
tiscos ainda com enchidos, 
há algumas opções de pro-
dução local.

E se lhe dissermos que 
em breve poderá degustar 

estas iguarias no local? O 
“Tiro Certo” está a preparar 
o espaço para que os clien-
tes possam usufruir ali, à 
mesa e entre dois dedos 
de conversa, de um queijo 
acompanhado de um bom 
vinho.

Se não resiste a um bom queijo, acompanhado do vinho certo, então este artigo é para si. a queijaria que abriu na cidade de 
Pombal tem um cardápio com os melhores queijos do mundo, na sua grande maioria franceses, mas a melhor produção na-
cional também ali tem destaque. O melhor mesmo é entrar, não salivar ao olhar para as vitrines e embarcar na difícil tarefa 
que é escolher entre as dezenas de opções.

 ●António Costa (terceiro a contar da esq.) com alguns dos muitos convidados que estiveram na abertura

 ●A queijaria fica na Rua de Ansião, em frente ao restaurante O Tirol
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 ●GUSTAVO NEVES
 ●D.N - 18/01/2007
 ●Avançado

 ●BEATRIZ INÁCIO
 ●D.N - 11/12/2007
 ●Avançada

 ●BRUNO SAAVEDRA
 ●D.N - 29/11/2006
 ●Avançado

 ●AFONSO MARQUES
 ●D.N - 08/12/2008
 ●Médio Ofensivo

 ●PEDRO HENRIQUE
 ●D.N - 11/09/2006
 ●Médio Ofensivo

 ●FRANCISCO SOARES
 ●D.N - 01/05/2006
 ●Médio Defensivo

 ●FRANCISCO MARQUES
 ●D.N - 11/04/2007
 ●Extremo Direito

 ●MATHEUS COSTA
 ●D.N - 11/12/2007
 ●Extremo Esquerdo

 ●TOMÁS FERNANDES
 ●D.N - 02/11/2008
 ●Extremo Esquerdo

 ●SIMÃO SIMÕES
 ●D.N - 19/06/2007
 ●Defesa Central

 ●LEANDRO CRAVO
 ●D.N - 30/03/2007
 ●Defesa Central

 ●AFONSO CORDEIRO
 ●D.N - 12/01/2007
 ●Defesa Central

 ●JOÃO MARQUES
 ●D.N - 30/06/2007
 ●Defesa Direito

 ●MAkSyM IURCHENCO
 ●D.N - 17/05/2007
 ●Defesa Direito

 ●DINIS SILVA
 ●D.N - 18/04/2007
 ●Guarda-Redes

 ●DIOGO MENDES
 ●Treinador Adjunto

 ●ALEX PEREIRA
 ●Treinador

A Academia HappyBall 
que no passado mês de Ju-
nho celebrou dois anos, 
mantém o seu caminho de 
ensinamento e valorização 
dos jovens atletas, com to-
dos os escalões de forma-
ção. Com mais de uma cen-
tena de atletas inscritos na 
federação Portuguesa de 
Futebol, demonstra um 
crescimento notável. Co-
mo em tudo, os resultados 
são um motor de busca, a 
equipa de juvenis celebrou 
no passado dia dois des-
te mês, um dos seus resul-
tados mais prestigiantes. A 
contar para a primeira eli-
minatória da Taça Distrial, 
a equipa que o Pombal Jor-
nal apresenta, eliminou o 
clube centenário, Sporting 
Clube de Pombal, após a 
marcação das grandes pe-
nalidades, com um empate 
a dois golos no tempo regu-
lamentar. Uma felicidade 
enorme estampada no ros-
to dos atletas, que semanal-
mente treinam com muito 
menos condições que os 
restantes clubes da cida-
de. Salientar que o seu opo-
sitor neste jogo está numa 
divisão superior. Uma noi-
te em que a Academia Ha-
ppyball fez magia e mos-

trou que merece uma aten-
ção bem diferente, daquela 
que as entidades lhe estão 
a dar. Ficou provado a hu-
mildade de um grupo que 
apesar de todas as adversi-
dades, está disponível pa-
ra valorizar cada vez mais 
o concelho que representa.

Um dia depois, foi a vez 
da Festa de Natal, em que o 
Pombal Jornal foi convida-
do a testemunhar a união 
que reina nesta família que 
promove o desporto, em 
que «as crianças/jovens es-
tão em primeiro lugar e de-
vem ter as mesmas oportu-
nidades seja qual for o clu-
be onde estão inseridas». 
Quanto «ao projecto Ha-
ppyball, as crianças são o 
principal foco e essa é uma 
garantia do nosso clube, 
damos valor ao que real-
mente importa, por isso os 
jovens atletas estão em pri-
meiro lugar. Podemos con-
cluir que a Academia Ha-
ppyBall é uma forma de es-
tar na vida, com respeito e 
fairplay para com todos». O 
próximo sonho, é um cam-
po de Futebol, em que o 
anteprojeto já está traçado, 
falta traçar a magia das en-
tidades para o implemen-
tar num espaço cedido pela 

Junta de freguesia de Pom-
bal e os direitos de utiliza-
ção cedidos pela Associa-
ção de Cumieira. Será cer-
tamente a maior vitória da 
vida do clube, que aguarda 
serenamente por este final 
que se espera de verdadei-
ra magia desportiva. 

À imagem do que já su-
cedeu com outras associa-
ções concelhias, a Acade-
mia Happyball também 
aguarda um espaço cedido 
pela Câmara Municipal de 
Pombal para ter a sua sede 
na cidade. Permitindo des-
ta forma, um crescimento 
mais sustentado e uma me-
lhor organização de toda a 
sua documentação em ter-
mos de modelo de equipa.

 ●GONÇALO PEREIRA
 ●D.N - 30/08/2007
 ●Médio Centro

 ●MAURO MONTEIRO
 ●D.N - 03/11/2007
 ●Defesa Esquerdo

 ●FÁBIO SILVA
 ●D.N - 16/07/2007
 ●Guarda-Redes

 ●RUBEN DOMINGUES
 ●D.N - 27/02/2007
 ●Médio Defensivo

Formação de juvenis eliminou o Sporting Clube de Pombal da Taça Distrital

Academia Happyball faz magia

 ●Mara Simões, Joaquim Simões, Célia Santos, 
Orlando Fernandes, Filomena Mendes e Na-
tércia Rodrigues dos Órgão Sociais, que ainda 
contam com Patrícia Branco, Giselia Fernandes 
e Iara Lindsay que não estiveram presentes

 ●PABLO SILVA
 ●D.N - 04/03/2006
 ●Extremo Direito

 ●O ante-projecto da zona desportiva localizada na Cumieira

 ●FILOMENA MENDES
 ●Directora

 ●MIGUEL MENINO
 ●D.N - 26/10/2007
 ●Defesa Direito
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Presidente da autarquia confirmou decisão em dia de aniversário

Requalificação do sintético 
do Guiense será uma realidade

Mais uma vez e aprovei-
tando o feriado de 8 de De-
zembro, o Grupo Despor-
tivo Guiense assinalou 48 
anos de filiação na Asso-
ciação de Futebol de Lei-
ria (AFL). Uma festividade 
que esgotou o salão da igre-
ja paroquial da Guia, com 
mais de 300 pessoas a dei-
xar a colectividade de co-
ração cheio. A comissão de 
festas  da Nossa Senhora da 
Guia também esteve ao seu 
melhor, com um repasto 
digno da grandeza do clu-
be da zona oeste.

Um momento salutar de 
convívio de uma colecti-
vidade fundada em 1926 
por um grupo de operá-
rios da fábrica de vidro da 
estação da Guia e que até 
ao momento da filiação na 
AFL, participavam nas pro-
vas da Federação Nacio-
nal da Alegria do Traba-
lho (FNAT). Actualmente, 
o Guiense mantém todo o 
seu ecletismo, com a pre-
sidência de Carlos Pedro-
sa Duarte, e perante enti-

dades, ex-presidentes do 
clube, patrocinadores, só-
cios, amigos, atletas, encar-
regados de educação, entre 
outros, frisou bem no seu 
disurso, a importância do 
apoio de todos, para a sus-
tentabilidade do Guiense. 
«Pretende-se requalificar 
o piso sintético, electrifica-
ção do campo que já está a 
decorrer, a bancada que já 
tem projecto aprovado e 

de grande importância en-
tre outros pormenores de 
relevância para uma me-
lhor qualidade de treino 
aos atletas».

Em resposta aos desejos, 
Pedro Pimpão, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Pombal não teve qualquer 
duvida em sublinhar a im-
portância da requalifica-
ção do piso sintético, que 
acontecerá no imediato. 

Entende a importância do 
emblema na valorização e 
divulgação da zona oeste e 
que é legitimo que o clube 
mantenha os seus sonhos 
de crescimento.

O Guiense que mantém a 
sua aposta consolidada nos 
escalões de formação, des-
de os petizes até aos junio-
res e com a sua formação 
sénior no principal escalão 
da AFL.

 ●O presidente Carlos Pedrosa Duarte conseguiu voltar a unir toda a famíia Guiense

SÉNIORES
I DIVISÃO - ZONA NORTE
11.ª JORnADA 
Carnide - Alegre Unido     2-1
Almagreira - Meirinhas    1-4
Ilha - Matamouirsquense    1-2 
Pelariga - Caseirinhos     2-0
Pedroguense - Figueiró dos Vinhos 1-3
Chão de Couce - Moita do Boi  0-2
Motor Clube - C.C Ansião    5-1
Arcuda - Castanheira de Pera  4-0 
 
                                J     V    E    D     M/S       P
1 Ilha 11 8 2 1 21-7 26
2 Meirinhas 11 7 2 2 30-15 23
3 Pelariga 11 7 2 2 24-15 23
4 Moita do Boi 11 6 4 1 23-10 22
5 Alegre Unido 11 7 0 4 26-12 21
6 Fig. Vinhos 11 5 5 1 27-9 20
7 Chão Couce 11 5 4 2 22-16 19
8 Arcuda 11 6 0 5 21-12 18
9 Matamourisq. 11 4 3 4 13-12 15
10 Caseirinhos 11 4 3 4 20-18 15
11 Motor Clube 11 4 2 5 19-20 14
12 Carnide 11 4 0 7 22-21 12
13 Pedroguense 11 3 1 7 15-23 10
14 C.C Ansião 11 3 0 8 18-26 9
15 Almagreira 11 1 0 10 14-42 3
16 Cast.ª Pera 11 0 0 11 1-58 0

12.ª JORnADA - 18 Dezembro
Meirinhas - Motor Clube (17/12)
Moita do Boi - Pedroguense
Matamourisquense - Carnide
Caseirinhos - Arcuda
Castanheira de Pera - Ilha
Figueiró dos Vinhos - Pelariga
C.C Ansião - Chão de Couce
Alegre Unido - Almagreira

13.ª JORnADA - 08 Janeiro
Ilha - Caseirinhos (7/1-20.30h)
Carnide - Castanheira de Pera (7/1-20.30h)
Chão de Couce - Meirinhas
Pedroguense - C.C Ansião
Almagreira - Motor Clube
Alegre Unido - Matamourisquense
Arcuda - Figueiró dos Vinhos
Pelariga - Moita do Boi

SÉNIORES
DIVISÃO HONRA
11.ª JORnADA 
Marinhense ‘B’ - Caldas S.C ‘B’  1-0
Avelarense - Guiense     2-1
Alcobaça - Peniche     0-1
Marrazes - Vieirense     4-0
Mirense - Sp. Pombal     0-5
Alvaiázere - Alqueidão da Serra  0-1
‘Os Nazarenos’ - Beneditense  0-2 
Bombarralense - Portomosense 1-1 
 
                                J     V    E     D    M/S       P
1 Peniche 11 9 2 0 28-5 29
2 Alqueidão Serra 11 7 1 3 29-14 22
3 Marrazes 11 7 0 4 25-13 21
4 Portomosense 10 5 3 2 14-8 18
5 Bombarralense 11 4 5 2 17-13 17
6 Alcobaça 11 4 4 3 27-12 16
7 Beneditense 11 4 4 3 13-11 16
8 Sp. Pombal 10 3 6 1 16-9 15
9 Vieirense 11 4 3 4 13-15 15
10 ‘Os Nazarenos’ 11 4 2 5 15-18 14
11 Caldas S.C ’B’ 10 3 3 4 13-12 12
12 Marinhense’B’ 11 3 1 7 15-21 10
13 Guiense 10 2 3 5 10-19 9
14 Avelarense 11 3 0 8 9-37 9
15 Alvaiázere 11 1 4 6 7-20 7
16 Mirense 11 2 1 8 9-35 7

12.ª JORnADA - 18 Dezembro
Caldas S.C ‘B’ - Marrazes
Alqueidão da Serra - Mirense
Portomosense - Avelarense
Sp. Pombal - Marinhense ‘B’
Beneditense - Alcobaça
Guiense - Alvaiázere
Vieirense - ‘Os Nazarenos’
Peniche - Bombarralense

13.ª JORnADA - 08 Janeiro
Marinhense ‘B’ - Alqueidão da Serra
Bombarralense - Beneditense
Guiense - Portomosense
‘Os Nazarenos’ - Caldas S.C ‘B’
Avelarense - Peniche
Alcobaça - Vieirense
Marrazes - Sp. Pombal
Alvaiázere - Mirense
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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. HABIB
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

938 796 450

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

Rua Custódio Freire | Tel: 236 215 316 | Telm: 919 964 542
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CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 24/11/2022, exarada a folhas 87, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 7-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, 
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como 
outorgantes: António da Conceição Lopes, NIF 147.233.135 e mulher Maria 
de Lurdes Serra de Oliveira Lopes, NIF 121.264.254, casados sob o regime 
da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia e concelho de Pombal, re-
sidentes na Rua Mouta da Velha, nº 32, lugar de Ponte de Assamaça, Pombal,  
declararam com exclusão de outrém, são donos e legítimos possuidores do 
prédio urbano, casa de habitação de rés-do-chão, 1º andar, sótão e logradou-
ro, com a área total de 700 m2, sendo de superfície coberta 97 m2 e de super-
fície descoberta 603 m2, sito na Rua Mouta da Velha, nº 29 de polícia, lugar 
de Ponte de Assamaça, freguesia e concelho de Pombal, inscrito na matriz, 
em nome do justificante, sob o artigo 5164, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Pombal; Que o prédio atrás descrito foi construído pe-
los justificantes, num terreno que veio à posse deles, já casados, por doação 
meramente verbal, efectuada em 1976, por seus pais e sogros, Mário da Silva 
Lopes e mulher Maria da Conceição, residentes que foram no lugar de Pon-
te de Assamaça, Pombal; 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 5164, tendo 
nele fixado a sua habitação própria e permanente, fazendo melhoramentos 
e reparações, pagando os respectivos impostos, posse que sempre foi exerci-
da por eles de forma a considerarem tal prédio como seu, sem interrupção, 
intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do 
lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um di-
reito próprio sobre coisa própria; e, Que esta posse assim exercida ao longo 
de mais de 45 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, 
na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram o mencionado prédio, 
para o seu património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possí-
vel provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 24 de Novembro de 2022

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

Pombal Jornal n.º 244 de 15 Dezembro de 2022

CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 02/11/2022, exarada a folhas 96, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 6-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, 
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como 
outorgantes: Manuel Pinto Calado Venâncio, NIF 169.921.280, e mulher 
Irene Pinto Gaspar, NIF 169.921.271, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, naturais da freguesia de Louriçal, concelho de Pombal, com re-
sidência+itual no nº 4, Rue Gallieni, 95350 Saint Brice-sous-Foret, França, e 
acidental na Rua da Abelheira, nº 35, lugar de Matas, Louriçal, Pombal, decla-
raram com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do prédio 
rústico, pinhal e mato, com a área de 260 m2, sito em Abelheira, freguesia de 
Louriçal, concelho de Pombal, a confrontar do norte com José Maria Rodri-
gues, do sul com herdeiros de Maria Fernandes Agostinho, do nascente com 
Joaquim Vieira e do poente com caminho, inscrito na matriz sob o artigo 
17040, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que o 
referido prédio veio à posse deles justificantes, já casados, por compra mera-
mente verbal efectuada por volta do ano de 1998, a José Augusto Vicente, viú-
vo, residente que foi no lugar de Vale de Gigante, Carriço, Pombal; Que após 
a referida compra verbal, de facto, passaram a possuir o aludido prédio em 
nome próprio, limpando-o, cultivando-o, plantando árvores e colhendo os 
frutos, posse que sempre foi exercida por eles de forma a considerarem tal 
prédio como seu, sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer 
que fosse, à vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sem-
pre na convicção de exercerem um direito próprio sobre coisa própria; Que 
esta posse assim exercida ao longo de mais de 23 anos, se deve reputar de 
pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de melhor título, eles justifican-
tes adquiriram o mencionado prédio, para seu património, por usucapião, 
que invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais 
normais. Está conforme.
Pombal, 02 de Novembro de 2022

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

Pombal Jornal n.º 244 de 15 Dezembro de 2022

Deseja um Bom Natal e um Próspero Ano Novo



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

C O N V Í V I O
ARREDORES DE 
POMBAL, Morena, 
bumbum guloso, 
an., 69, beijinhos 
molhados, corpo bem 

definido, massagem prostática 
e acessórios. Das 09h00 às 
21h00. Lugar calmo e discreto.
Cont.: 910 333 711 
ou 961 805 312

EMPRESA ADMITE 
PESSOA COM CONHE-
CIMENTO NA ÁREA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL. 
Encarregado/Condutor de 
Obra/Engenheiro. 
Contacto 912438572

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

SENHOR JOVEM, 68 anos, 
procura senhora dos 65 
aos 70 anos que pretenda 
viver uma união séria, com 
honestidade.
Cont.: 913 443 827

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

VENDE-SE TERRENO 
c/ 1400m2, c/ PIP aprovado 
para cave, rés-do-chão, 1º, 
2º e 3º andares. Localizado 
na Rua Dr. Fernando Pessoa 
(Vinagres).
Cont.: 917 627 096

JOVEM, COM VIDA 
ESTÁVEL, procura senhora 
para amizade.
Cont.: 924 415 809
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MUNICÍPIO DE POMBAL 

AVISO  
NATAL EM POMBAL 2022 - CONDICIONAMENTO DO TRÂNSITO  

 
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora do Pelouro do Trânsito da Câmara Municipal de Pombal, no 
uso da competência delegada, torna público que por ocasião da edição do corrente ano do Natal em 
Pombal, a decorrer entre os dias 8 de Dezembro de 2022 e 8 de Janeiro de 2023, de acordo como o 
disposto no Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, foi autorizado o condicionamento e suspensão do 
trânsito nos seguintes locais da Cidade de Pombal: 
 
 
1. TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO PROIBIDO 

 Largo da Biblioteca – (Roda Gigante): 

  Das 00h00 do dia 29 de Novembro (terça) às 19h00 do dia 10 de Janeiro (terça). 
 
 
2. ESTACIONAMENTO PROIBIDO 

 Largo do Cardal, estacionamento em frente aos Paços do Concelho – (Carrossel Parisiense 
| Estação de Comboio Turístico): 
  Das 00h00 do dia 4 de Dezembro (domingo) às 23h00 do dia 9 de Janeiro (segunda). 

 
 
3. TRÂNSITO PROIBIDO 

 Largo do Cardal (entre a rotunda da “fonte luminosa” e a rotunda no Largo 25 de Abril), 
Rua Capitão Tavares Dias e Travessa do Cardal: 

 Das 15h30 às 19h00 do dia 8 de Dezembro (quinta) – (Abertura do Natal | Parada do Pai 
Natal).  
Nota: nesse dia, o acesso à farmácia de serviço (Farmácia Paiva) será garantido pela Rua 
Capitão Tavares Dias > Largo do Cardal > Travessa do Cardal. 

 Das 14h30 às 18h00 do dia 17 de Dezembro (sábado) – (Peça de teatro El Gran Final). 

 Das 14h30 às 18h00 do dia 18 de Dezembro (domingo) – (Parada de Natal). 

 

 Rua do Cais:   
 Das 06h00 até às 23h do dia 29, 30 Novembro e dia 1 Dezembro  (terça, quarta e quinta) 

– (montagem da pista de gelo).  
 Das 06h00 até às 23h do dia 9, 10 e 11 de Janeiro (segunda, terça, quarta) – 

(desmontagem da pista de gelo). 
Nota: a saída de veículos do parque de estacionamento subterrâneo será garantida nesse 
arruamento. 

 

 
Município de Pombal, de 25 de novembro de 2022. 

A Vereadora do Pelouro do Trânsito, com competência delegada, 
 
 
 
 

(Gina Domingues) 

  

 
MUNICÍPIO DE POMBAL 

AVISO  
NATAL EM POMBAL 2022 - CONDICIONAMENTO DO TRÂNSITO  

 
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora do Pelouro do Trânsito da Câmara Municipal de Pombal, no 
uso da competência delegada, torna público que por ocasião da edição do corrente ano do Natal em 
Pombal, a decorrer entre os dias 8 de Dezembro de 2022 e 8 de Janeiro de 2023, de acordo como o 
disposto no Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, foi autorizado o condicionamento e suspensão do 
trânsito nos seguintes locais da Cidade de Pombal: 
 
 
1. TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO PROIBIDO 

 Largo da Biblioteca – (Roda Gigante): 

  Das 00h00 do dia 29 de Novembro (terça) às 19h00 do dia 10 de Janeiro (terça). 
 
 
2. ESTACIONAMENTO PROIBIDO 

 Largo do Cardal, estacionamento em frente aos Paços do Concelho – (Carrossel Parisiense 
| Estação de Comboio Turístico): 
  Das 00h00 do dia 4 de Dezembro (domingo) às 23h00 do dia 9 de Janeiro (segunda). 

 
 
3. TRÂNSITO PROIBIDO 

 Largo do Cardal (entre a rotunda da “fonte luminosa” e a rotunda no Largo 25 de Abril), 
Rua Capitão Tavares Dias e Travessa do Cardal: 

 Das 15h30 às 19h00 do dia 8 de Dezembro (quinta) – (Abertura do Natal | Parada do Pai 
Natal).  
Nota: nesse dia, o acesso à farmácia de serviço (Farmácia Paiva) será garantido pela Rua 
Capitão Tavares Dias > Largo do Cardal > Travessa do Cardal. 

 Das 14h30 às 18h00 do dia 17 de Dezembro (sábado) – (Peça de teatro El Gran Final). 

 Das 14h30 às 18h00 do dia 18 de Dezembro (domingo) – (Parada de Natal). 

 

 Rua do Cais:   
 Das 06h00 até às 23h do dia 29, 30 Novembro e dia 1 Dezembro  (terça, quarta e quinta) 

– (montagem da pista de gelo).  
 Das 06h00 até às 23h do dia 9, 10 e 11 de Janeiro (segunda, terça, quarta) – 

(desmontagem da pista de gelo). 
Nota: a saída de veículos do parque de estacionamento subterrâneo será garantida nesse 
arruamento. 

 

 
Município de Pombal, de 25 de novembro de 2022. 

A Vereadora do Pelouro do Trânsito, com competência delegada, 
 
 
 
 

(Gina Domingues) 

CONTRaTOS DE TRaBaLHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICaS POR TEMPO INDETERMINaDO 

(M/F)
Para os efeitos conjugados do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, 
com o disposto no n.º 2, do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, torna-
se público que se encontra aberto procedimento concursal comum para ocupação de 
2 (dois) postos de trabalho de Assistente Operacional – área de Motorista de Trans-
portes Coletivos, para a Secção de Transportes Urbanos, previstos e não ocupa-
dos no Mapa de Pessoal do Município de Pombal, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pelo prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, conforme aviso n.º 23193/2022, publicitado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 234, de 06 de dezembro de 2022, e na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt):
1. A formalização das candidaturas deverá ser efetuada através do preenchimento do for-
mulário existente na plataforma eletrónica deste Município, disponível em https://servico-
sonline.cmpombal.pt/recrutamento/, até ao termo do prazo de candidatura (28/12/2022).
1.1 A submissão de formulário através da plataforma eletrónica implica um registo de 
utilização prévio. Para o efeito, poderá visualizar o manual de instruções para submissão 
de candidatura a procedimento concursal de recrutamento, disponível em https://servico-
sonline.cm-pombal.pt/recrutamento/.
2. Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade, ou 
seja, nascidos até 31/12/1966: 4.ºano de escolaridade; nascidos entre 01/01/1967 e 
31/12/1980: 6.º ano de escolaridade; nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/1994: 9.º ano de 
escolaridade; nascidos após 31/12/1994: 12.º ano de escolaridade, não havendo possi-
bilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
2.1 Acresce que, os candidatos deverão ser detentores de habilitação legal para a con-
dução de veículos pesados da categoria D e D1, Certificado de Qualificação de Motorista 
(CQM) ou averbamento do «código 95» na carta de condução válido, Certificado de mo-
torista para o transporte coletivo de crianças válido, Cartão de condutor válido.
3. Nos termos do n.º 3, do artigo 13.º, da Portaria, excecionalmente e para enquadramen-
to dos candidatos que não disponham de acesso aos meios eletrónicos, será permitida 
a apresentação das candidaturas em suporte de papel, através do preenchimento de 
formulário tipo, disponível na página eletrónica deste Município em https://servicosonli-
ne.cm-pombal.pt/recrutamento/, ou obtido na Divisão de Gestão e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, a entregar presencialmente nos mesmos serviços ou a remeter por 
correio registado, com aviso de receção, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de Pombal, Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, igualmente até ao termo do prazo de 
candidatura (28/12/2022).
Pombal, 06 de dezembro de 2022. O Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro 
Pimpão, Lic

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!

ACEITO PESSOA IDOSA, 
mesmo acamada, para cui-
dar. Cont.: 964 896 247

VENDE-SE chibo jovem, 11 
meses, mocho, marmilado e 
muito bonito.
Cont.: 916 813 124

COMPRO casa para remode-
lar ou terreno de construção, 
na Charneca, de preferência 
com vista para a cidade.
Cont.: 963 487 872

CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 09/12/2022, exarada a folhas 8, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 8-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, 
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como 
outorgantes: Manuel Ferreira Lourenço, NIF 181.593.017, e mulher Eugénia 
dos Prazeres Alves, NIF 181.688.034, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, naturais, respectivamente, das freguesias de Vermoil e Parede, 
concelhos de Pombal e Bragança, com residência habitual na Rua do Litém, 
nº 3, lugar de Pomares, São Simão de Litém, União das freguesias de Santiago 
e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, Pombal, declararam com exclu-
são de outrem, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, terra de 
cultura com oliveiras, árvores de fruto e um poço, com a área de 3360,95 m2, 
sito em Pomares, freguesia - União das freguesias de Santiago e São Simão 
de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, a confrontar do norte 
com Rua da Mata, do sul com Fernando Barreiro, do nascente com Rua do 
Litém e Fernando Barreiro e do poente com Arménio dos Santos Ferreira e 
Ribeiro, inscrito na matriz sob o artigo 42878, não descrito na Conservató-
ria do Registo Predial de Pombal; Que o referido prédio veio à posse deles 
justificantes, já casados, por compra meramente verbal efectuada por volta 
do ano de 2001, a Américo das Neves Cantaria e mulher Deolinda Gamei-
ro Aqueli, residentes no lugar e freguesia de Albergaria dos Doze, Pombal, 
e Carminda de Jesus Gameiro, casada com Manuel de Jesus da Conceição, 
residente em França; Que após a referida compra verbal, de facto, passaram 
a possuir o aludido prédio em nome próprio, limpando-o, cultivando-o, 
plantando árvores e colhendo os frutos, posse que sempre foi exercida por 
eles de forma a considerarem tal prédio como seu, sem interrupção, intro-
missão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do lugar 
e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um direito 
próprio sobre coisa própria; Que esta posse assim exercida ao longo de mais 
de 21 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, na falta de 
melhor título, eles justificantes adquiriram o mencionado prédio, para seu 
património, por usucapião, que invocam, por não lhes ser possível provar 
pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 09 de Dezembro de 2022

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

Pombal Jornal n.º 244 de 15 Dezembro de 2022
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CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 29/11/2022, exarada a folhas 113, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 7-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 
11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram como outor-
gantes: António do Carmo Costa, NIF 116.651.750, e mulher Maria Arman-
da da Costa Pereira, NIF 119.846.462, casados sob o regime da comunhão 
de adquiridos, naturais da freguesia de São Simão de Litém, concelho de 
Pombal, com residência habitual na Rua Professor Guerra, nº 4, São Simão 
de Litém, União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria 
dos Doze, Pombal, declararam com exclusão de outrem, são donos e legíti-
mos possuidores de 1/2 do prédio rústico, terreno a pinhal e mato, sito em 
Vale do Nelas, freguesia – União das freguesias de Santiago e São Simão de 
Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, inscrito na matriz sob o 
artigo 24205, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal, sob o 
nº 7223/Albergaria dos Doze, sem inscrição de aquisição da referida parte; 
Que a 1/2 ora justificada veio à posse deles justificantes, já casados, por com-
pra meramente verbal, feita por volta do ano de 1988, a Arminda das Neves 
e marido Manuel da Costa, que também usou e foi conhecido por Manuel da 
Costa Silveira, residentes que foram na Rua do Castelo, Albergaria dos Doze, 
Pombal; Que após a referida compra, de facto, passaram a compossuir o alu-
dido prédio em nome próprio, limpando-o, cultivando-o, plantando árvores 
e colhendo os frutos, composse que sempre foi exercida por eles de forma 
a considerarem tal parte como sua, sem interrupção, intromissão ou opo-
sição 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 33 anos, se 
deve reputar 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 extra-
judiciais normais. Está conforme.
Pombal, 29 de Novembro de 2022

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

Pombal Jornal n.º 244 de 15 Dezembro de 2022

CARTÓRIO NOTARIAL DE POMBAL 
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outor-
gada em 17/11/2022, exarada a folhas 41, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número 7-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, 
n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceu como ou-
torgante: Casimiro Antunes Ferreira, NIF 169.991.245, divorciado, natural 
da freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal, com residência 
habitual e fiscal na Rua da Nogueira, nº 1, lugar de Barrigueira, Santiago de 
Litém, União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria 
dos Doze, Pombal declarou com exclusão de outrém, é dono e legítimo pos-
suidor do prédio rústico, terra de cultura e tanchas, com a área de 90 m2, 
sito em Barrigueira, freguesia - União das freguesias de Santiago e São Simão 
de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, a confrontar do norte 
com Rosa da Conceição, do sul com Joaquim Domingues, do nascente com 
Alexandre Domingues e do poente com caminho, inscrito na matriz sob o 
artigo 41477, que proveio do artigo rústico 19067 da freguesia de Santiago 
de Litém (extinta), não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Pombal; Que o prédio veio à posse dele justificante, por compra meramen-
te verbal feita por volta do mês de Fevereiro de 1983, a Jaulino dos Santos, 
viúvo de Florência de Jesus, residentes que foram na Rua da Nogueira, lugar 
de Barrigueira, Santiago de Litém, Pombal; Que o justificante casou no ano 
de 1985, sob o regime da comunhão de adquiridos, com Olinda Monteiro da 
Silva Ferreira, de quem se encontra divorciado; Que, após a referida compra, 
de facto, passou a possuir o aludido prédio em nome próprio, limpando-o, 
cultivando-o, plantando árvores, nele criando gado suíno, posse que sempre 
foi exercida por ele de forma a considerar tal prédio como seu, sem interrup-
ção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente 
do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercer um 
direito próprio sobre coisa própria; Que esta posse assim exercida ao longo 
de mais de 38 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim, 
na falta de melhor título, ele justificante adquiriu o mencionado prédio para 
seu património próprio, por usucapião, que invoca, por não lhe ser possível 
provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 17 de Novembro de 2022

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

Pombal Jornal n.º 244 de 15 Dezembro de 2022

Pintura da Construção Civil
Lavagem de Telhados
Barramentos | Capotos

BIQUEIRAS
Mata Mourisca - Pombal

Orçamentos 
grátis

Boas FestasCARTÓRIO NOTARIAL MARGARETH M. BRITO,  
AVENIDA MARQUÊS DE POMBAL, LOTE 21, 

RéS-DO-CHÃO DIREITO, EM LEIRIA
EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO

------Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura 
de Justificação de onze de Novembro de dois mil e vinte e dois, lavrada a 
folhas cento e quarenta e cinco, do livro de notas para escrituras diversas 
número CINQUENTA E UM-D, neste Cartório, VICTOR MANUEL TOMAZ 
FERREIRA GOMES, e mulher MARIA JúLIA MARQUES DA PONTE GO-
MES, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da 
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, onde residem habitualmente na 
Estrada Nacional 1, número 16, Outeiro da Ranha, disseram que são donos e 
legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes imóveis:--------
UM: Prédio rústico, composto de cultura arvense, sobreiros e pinhal, com 
a área de quatro mil e oitenta metros quadrados, a confrontar a norte com 
Maria de Fátima Domingues, a sul com Dionísio Manuel Francisco Soares e 
Agro-Florestal, Unipessoal, Lda., a nascente com Bernardino Ferreira Afonso 
e a poente com António Manuel Marques Ferreira, Ana Maria Sirgado Marti-
nho e Idalina Pondenciana Sirgado Garcia, CCH, sito em Gavião, freguesia de 
Asseiceira, concelho de Tomar, omisso na Conservatória do Registo Predial 
de Tomar, na freguesia de Asseiceira, inscrito na matriz sob o artigo 3 da sec-
ção AH, com o valor patrimonial tributário de 283,05 euros e igual valor atri-
buído.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOIS: Prédio rústico, composto de pinhal e mato, com a área de oitocentos 
e dezanove metros quadrados, a confrontar a norte com António da Ponte, 
a sul com António Luís da Mota, a nascente com Manuel Gameiro e a poente 
com José Lopes Novo, sito em Pedrosos, freguesia de Vermoil, concelho de 
Pombal, omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal, na freguesia 
de Vermoil, inscrito na matriz sob o artigo 5438, com o valor patrimonial tri-
butário de 118,92 euros e igual valor atribuído.-----------------------------------------------
Que o imóvel identificado na verba UM lhes pertence por doação verbal fei-
ta pelos pais do justificante marido, Guilhermino Ferreira Gomes e mulher 
Rosa Fernandes Tomaz, casados que foram sob o regime da comunhão geral, 
residentes que foram na Estrada Nacional 1, número 18, Outeiro da Ranha, na 
mencionada freguesia de Vermoil, no ano de mil novecentos e noventa, e, 
portanto, há mais de trinta anos, encontrando-se os justificantes, à data, já ca-
sados entre si sob o indicado regime.--------------------------------------------------------------
Que o imóvel identificado na verba DOIS lhes pertence por compra verbal 
feita a José Fernandes Morgado e mulher Joaquina de Jesus Ponte, casados 
que foram sob o regime da comunhão geral, residentes que foram na referi-
da freguesia de Vermoil, e a Diamantino Mendes da Silva e mulher Arminda 
Mota, casados que foram sob o regime da comunhão geral, residentes que 
foram em Pedrosos, na dita freguesia de Vermoil, no ano de mil novecentos 
e noventa e dois, e, portanto, há mais de trinta anos, encontrando-se os justi-
ficantes, à data, já casados entre si sob o indicado regime.------------------------------
Que desde que as mesmas foram efectuadas até esta data, sempre eles, justi-
ficantes, usufruíram os citados imóveis, ininterruptamente à vista de toda a 
gente, sem oposição de quem quer que seja, com a consciência de utilizarem 
e fruírem coisas exclusivamente suas, adquiridas de anteriores proprietários, 
cultivando-os, limpando-lhes o mato e retirando os seus normais frutos, pro-
dutos e utilidades.-------------------------------------------------------------------------------------------
Que em consequência de tal posse, em nome próprio, pacífica, pública e con-
tínua, adquiriram sobre os ditos imóveis o direito de propriedade por usuca-
pião, não tendo em face do modo de aquisição, documento que lhes permita 
comprovar o seu direito de propriedade perfeita.------------------------------------------
Está conforme.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartório Notarial em Leiria, a cargo da Notária Margareth Moutinho Brito, 
onze de Novembro de dois mil e vinte e dois.--------------------------------------------------

A Notária
(Margareth Moutinho Brito)

Pombal Jornal n.º 244 de 15 Dezembro de 2022

AGRADECIMENTO
Cecília Maria 
dos santos Neves
N: 05/08/1968 “54 anos”
F: 28/11/2022
Caxaria - Carriço

Seu marido José Eduardo Rodrigues Varalonga, filhos, 
Francisco José Neves Varalonga e Tomás Neves Varalon-
ga, seus pais, José da Conceição Neves e Maria da Con-
ceição Santos Marques e restante familia vêm por este 
meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a 
todas as pessoas que os apoiaram neste momento de 
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram 
e acompanharam ao funeral da sua ente querida.

Tratou Agência Funerária Guiense

PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES 
RELATIVAS À QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA 

AO CONSUMO HUMANO

3º TRIMESTRE DE 2022
De acordo com o art. 17º do Decreto-Lei nº 152/2017, de 
7 de dezembro, o Município de Pombal, entidade gestora 
de sistemas públicos de abastecimento de água em alta 
e em baixa, publicita trimestralmente no seu sítio na Inter-
net (www.cm-pombal.pt) os resultados analíticos obtidos 
na implementação dos Programas de Controlo da Quali-
dade da Água, onde poderá consultar o controlo analítico 
da água distribuída, do 3º Trimestre de 2022, que se en-
contra disponível.



AGRADECIMENTO
Nelson dos santos 
Vieira 
N: 04/09/1981
F: 22/11/2022
Pombal

Sua esposa Sandra Mendes Ferreira, filhos, Afonso Fer-
reira Vieira, Tomás Ferreira Vieira, sua mãe, sua sogra, 
cunhados e restante familia vêm por este meio na impos-
sibilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas 
que os apoiaram neste momento de grande dor, assim 
como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam 
ao funeral do seu ente querido.

Tratou Agência Funerária Albino Pedro Lda

Funerária Mário Alves
Serviços Funerários

236 212 666
919 356 700 (Marito Alves)
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AGRADECIMENTO
Pedro Jorge 
Rodrigues da silva 
N: 29/12/1971
F: 06/11/2022
Ramalhais de Cima

Seus irmãos Evelina do Carmo Rodrigues Silva, Ma-
ria Helena Rodrigues Silva, Luís Carlos Rodrigues Silva, 
cunhados, sobrinhos e restante familia vêm por este meio 
na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas as 
pessoas que os apoiaram neste momento de grande dor, 
assim como a todas as pessoas que assistiram e acompa-
nharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou Agência Funerária Albino Pedro Lda

AGRADECIMENTO
Maria Marques 
Junqueira  
N: 04/09/1930
F: 21/11/2022
Aroeiras - Abiul

Seus filhos Isabel Maria Junqueira das Neves, Jorge Ma-
nuel Ferreira, nora, genro, neto e restante familia vêm por 
este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente 
a todas as pessoas que os apoiaram neste momento de 
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram 
e acompanharam ao funeral da sua ente querida.

Tratou Agência Funerária Albino Pedro Lda

AGRADECIMENTO
Luís Manuel silva 
sousa 
N: 16/11/1964
F: 19/10/2022
Abiul

Suas irmãs Dras. Maria Rosália Sousa Valente, Lisete Sousa 
Oliveira, cunhados, sobrinhos  e restante familia vêm por 
este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente 
a todas as pessoas que os apoiaram neste momento de 
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram 
e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou Agência Funerária Albino Pedro Lda

AGRADECIMENTO
Pedro 
Paulo 
N: 19/08/1923
F: 13/10/2022
Castelo -Vila Câ

Sua filha. Maria de Jesus Paulo  e restante familia vêm por 
este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente 
a todas as pessoas que os apoiaram neste momento de 
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram 
e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou Agência Funerária Albino Pedro Lda

AGRADECIMENTO
Joaquim 
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N: 25/04/1934
F: 05/10/2022
Viuveiro - Vila Câ

Sua Esposa Sra. Filomena das Neves Nogueira, filho, Ilí-
dio Nogueira da Silva, netos e restante familia vêm por 
este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente 
a todas as pessoas que os apoiaram neste momento de 
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram 
e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou Agência Funerária Albino Pedro Lda

AGRADECIMENTO
Fernando Ferreira 
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N: 28/06/1937
F: 28/09/2022
Chão de Ulmeiro - Abiul

Seus Sobrinhos e restante familia vêm por este meio na 
impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas as 
pessoas que os apoiaram neste momento de grande dor, 
assim como a todas as pessoas que assistiram e acompa-
nharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou Agência Funerária Albino Pedro Lda

AGRADECIMENTO
José Luís 
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N: 24/05/1931
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Sua filha Sra. Maria Helena da Silva Vieira e restante familia 
vêm por este meio na impossibilidade de agradecer pes-
soalmente a todas as pessoas que os apoiaram neste mo-
mento de grande dor, assim como a todas as pessoas que 
assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente querido.
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AGRADECIMENTO
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Cruz, Ana Marisa Cruz, Tânea Cruz, Gabi Cruz e restante 
familia vêm por este meio na impossibilidade de agrade-
cer pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram 
neste momento de grande dor, assim como a todas as 
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pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram neste 
momento de grande dor, assim como a todas as pessoas 
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Boas Festas
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PARTICIPAÇÃO
AGRADECIMENTO

Adelino 
Leal Pinheiro

N: 07/06/1939 
F: 06/11/2022
Penedos - Almagreira

Sua Esposa, Sr.ª D.ª Maria da Glória Carvalho, seus Fi-
lhos, Sr.ª D.ª Alcida Maria Carvalho Pinheiro Ramos e Sr. 
Gilberto Carlos Carvalho Pinheiro, Genro, Nora, Netos 
e restante família agradecem a todas as pessoas que 
apoiaram a família neste momento de grande dor, as-
sim como a todas as pessoas que assistiram e acompa-
nharam ao funeral do seu ente querido. 
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AGRADECIMENTO

Lucília Maria 
sanhudo Dias

N: 11/04/1927 
F: 07/11/2022
Coimbra
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neste momento de grande dor, assim como a todas as 
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seu ente querido. 
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Sua Esposa, Sr.ª D.ª Estrela Ribeiro Da Cruz, Seus filhos 
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tos, bisnetos e restantes familiares agradecem a todas 
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grande dor, assim como a todas as pessoas que assisti-
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Seu Marido, Sr. Francisco Das Neves Mendes, Suas fi-
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miliares 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 
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Seu Filho, Sr. Sérgio Filipe da Costa Nunes, sua Nora, 
Netos e restantes familiares  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 da sua ente querida. 
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Sua Esposa, Sr.ª D.ª Lucinda Santos Neves, seu Genro Sr. 
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Projecto previsto pode ser alterado devido a investimento da empresa Danosa

Obra de requalificação de rua em 
Aduguete suspensa por tempo indefinido

A requalificação da Rua do Nor-
te, no lugar de Aduguete, está sus-
pensa por um período de tempo 
indefinido para averiguar se o in-
vestimento que a Danosa está a fa-
zer naquele local, no valor de 10 
milhões de euros, “poderá ter in-
fluência no projecto previsto”, in-
formou o vereador Pedro Navega.

Com um investimento de quase 
172 mil euros e um prazo de exe-

cução de 120 dias, a requalifica-
ção da Rua do Norte, no lugar de 
Aduguete, estava prevista estar 
concluída a 15 de Novembro. 

No entanto, no decurso da em-
preitada verificou-se a necessida-
de de fazer alterações ao projecto, 
pelo que a Câmara Municipal de-
cidiu suspender os trabalhos por 
um período de tempo indefinido 
até ser realizado um estudo à rede 

de águas pluviais.
“Estamos a falar da intervenção 

numa rua onde se instalou uma 
empresa que deslocalizou toda a 
sua produção de Leiria para Pom-
bal”, explicou Pedro Navega. O ve-
reador referia-se à Danosa que 
adquiriu as antigas instalações da 
firma Hydro Manuel Ferreira e os 
terrenos à volta daquela unidade 
industrial, “onde se encontra uma 

vala de drenagem de águas plu-
viais”.

Neste momento, a Danosa es-
tá a tratar do licenciamento para 
pavimentar os referidos terrenos, 
onde pretende instalar um esta-
leiro. Ora, “essa intervenção po-
derá ter reflexo nas cotas de dre-
nagem das águas pluviais”, escla-
receu o autarca, adiantando que 
também “poderá haver a necessi-

dade de instalar ali uma zona de 
manobra para veículos pesados”.

Portanto, a possibilidade do 
investimento da Danosa “ter in-
fluência na obra que estava pre-
vista” motivou a autarquia a sus-
pender os trabalhos, adiantou, as-
segurando que esta interrupção 
“não tem a ver com erros de pro-
jecto, mas com um investimento 
que está a ser feito na zona”.
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Paula Fernandes e Hélder Jesus agradecem a todos os clientes, colaboradores 
e fornecedores os momentos de convívio e carinho que durante 30 anos se estabeleceram. 

Juntos conseguimos um crescimento harmonioso e sustentável 
do ReStAuRAnte PeDRO’S. 

SAiMOS De CORAçãO CHeiO... O nOSSO MuitO OBRiGADO!
Agora, chegou o momento de felicitar os novos gerentes, 

aos quais desejamos muito sucesso.
Feliz Natal e um Própero Ano Novo são os votos de Paula Fernandes e Hélder Jesus


