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Voz da Região
Figura da semana

Concorda com a instalação das
repartições de finanças no topo
norte do estádio de Leiria?

Esta região que
nos une

É

daquelas notícias que,
de tão boas, nos dão
vontade de chorar. O
REGIÃO DE LEIRIA
desenvolveu um projeto
de jornalismo digital, candidatou-o a um fundo da Google e viu-o
aprovado na semana passada.
Na última página desta edição,
damos pormenores deste projeto
designado “Há uma região que
nos une”, concebido a pensar nos
nossos emigrantes.
Nesta coluna, porém, é a relevância dessa conquista que queremos destacar. Não é tanto pelo
lado monetário, embora - sejamos
honestos – o valor em causa não
seja de desprezar, mas é sobretudo pela vertente imaterial. Não é
uma entidade qualquer a afirmar
que o nosso projeto é de tal modo
inovador que está disposta a subsidiá-lo. É a Google. Isso faz toda a
diferença.
Gostamos de nos colocar à prova com os melhores. É com eles
que queremos aprender e gostamos de nos comparar. Fazemo-lo
frequentemente. Por vezes somos
agradavelmente surpreendidos, o
que significa que ter ambição não
é um defeito, é uma virtude.
Somos um jornal pequeno que
sonha grande. Quando não conseguimos fazer sozinhos, partimos
sem medos em busca de quem nos
possa ajudar. Que o Pulitzer não
nos ouça, mas por vezes os jornais
precisam de amigos.
Foi o que sucedeu com este
projeto que tem uma forte componente tecnológica. Batemos à
porta certa. Na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Leiria
encontrámos uma equipa muito
forte do ponto de vista científico
e inexcedível em disponibilidade,
dedicação e capacidade de trabalho. Desde o seu diretor Pedro
Martinho que, logo no primeiro
momento, tão bem acolheu a nossa ideia, aos professores Eduarda
Abrantes, Luís Marcelino, Ricardo
Martinho e Rui Rijo, que connosco desenvolveram o projeto, todos
são peças-chave deste processo.
Foi com eles que pusemos a
Google a olhar para Leiria e é
com eles que vamos trabalhar em
prol desta “região que nos une”.
Afinal, o fim que nos move é o
mesmo: servir a comunidade.
Patrícia Duarte

Diretora-adjunta
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A pergunta da semana

Não 21%

Sim 79%

Referenciado como um dos melhores secretários de estado, o leiriense João Vasconcelos sai do
governo com o aplauso generalizado de empresários e autarcas.
Deixa obra feita e um entusiasmo
que puxa pelo melhor dos empreendedores.

Concordo. O edifício do Estádio
pertence ao espaço urbano da
cidade de Leiria sendo esta uma
oportunidade para alterar este
seu ar festivo/moribundo desqualificador do habitar urbano.
É ainda servido por outros mínimos funcionais urbanos que se
complementam - habitação, estacionamento, comércios ….
Helena Veludo

Nota: Os resultados apurados não têm qualquer valor científico, não
correspondendo a qualquer sondagem ou estudo de opinião, ilustrando apenas a
preferência de quem respondeu à nossa questão no site do REGIÃO DE LEIRIA na
internet: www.regiaodeleiria.pt. Resultados até às 18 horas de terça-feira passada.

Arquiteta

Cartas dos Leitores

Limpar terrenos e cumprir a lei
Os políticos, de qualquer cor, começando
pelos de proximidade, não fazem cumprir a lei. Senão, vejamos:
Depois desta recente tragédia (dos fogos) na nossa Região, os nossos políticos
que querem o lugar do primeiro-ministro
António Costa, são todos “especialistas”
em incêndios.

Já no tempo do ex-primeiro-ministro
Passos Coelho, escrevi em jornais e fui aos
Bombeiros Municipais e à Câmara Municipal de Leiria informar que em frente à
minha casa, no lado poente, nasceu um
pinhal sem ninguém o ter semeado, isto
num terreno abandonado. Mesmo do lado
sul e nascente, a dita casa está rodeada de
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pinhais que ninguém limpa. São pinhais
que estão junto à minha casa e não a 50
metros de distância como a lei recomenda!
E, sabem o que aconteceu depois dos ditos
bombeiros e elementos da câmara virem
ver os tais locais onde não se cumpre a lei?
Ficou tudo na mesma!
Neste país nem os políticos da esquerda
à direita sabem obrigar a cumprir a lei. E
não o fazem para “comprar” futuros votos!
Creio que não há melhor sistema político que o democrático mas, em Portugal,
no que respeita fazer cumprir leis, o 25
de Abril ainda não chegou! E porque não
chegou, resta-nos os jornais sérios e independentes insistirem em lembrar que só
somos cidadãos cumpridores quando o
Estado dá o exemplo. O que melhor tem
identificado a minha pessoa é “combater”
sem nunca atirar a toalha ao chão, mas
aqui que ninguém me ouve, estou com
vergonha de pela primeira vez a mandar
ao chão! A floresta arde, as pessoas em
consequência ardem, e as casas ardem por
não se fazer cumprir a lei que regulamenta a limpeza em redor!
Carmindo Bento
Monte Real, Leiria
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Comentários na net
“Apesar de ter melhorado um
pouco nos últimos anos, Leiria
precisa urgentemente de replaneamento urbano”.
Concordo. Se há um espaço público desocupado e se o mesmo
pode ser adaptado para um novo
uso, reduzindo-se despesas, agilizando-se processos e prestando-se um melhor serviço aos
cidadãos, creio que todos ficam
a ganhar. As facilidades de acessibilidade e estacionamento e a
proximidade do centro da cidade, são, a meu ver, vantagens.

Concordo, é uma mudança que
vai satisfazer quem lá trabalha,
como os contribuintes que necessitarão de se deslocar. Rentabilize-se uma zona do estádio
que está a degradar-se.
Lino Ferreira
Presidente da direção da ACILIS

Tatiana Fernandes
Presidente da Juventude Vidigalense

Sim! Concordo! Porque as várias
Repartições de Finanças deveriam estar instaladas todas no
mesmo sítio e o topo norte do Estádio Municipal é um bom local
para isso. Além do mais a zona
tem muitos lugares de estacionamento e é gratuito. Espera-se
que continue assim e de preferência sem arrumadores.

Pergunta
da próxima
semana
Acredita que será
possível aumentar
a taxa de natalidade
em Portugal?

Carlos Faria

“Não discordo pela facilidade
de estacionamento mas será
que depois este não passa a ser
cobrado? E o investimento feito
no edifício da Zara, qual afinal a
sua finalidade? Por outro lado,
o comércio será severamente
prejudicado com a descentralização dos serviços no centro
histórico”.
Alexandra Pedrosa, idem

Grupo de Teatro de Animação de
Santa Eufémia

Fotodenúncia
Monte Real Ervas, papéis, plásticos e mau
acesso às habitações são
as principais razões que
levam uma moradora na
rua das Fontaínhas, em
Monte Real, a denunciar
a situação. “Pago impostos como todos os outros
moradores da freguesia
mas ninguém vem varrer esta rua, nem cuidar
que todos conseguem
entrar em sua casa em
condições. Há muito que
a estrada não é cuidada”, disse ao REGIÃO DE
LEIRIA, lamentando que
a zona tenha “caído no esquecimento” dos responsáveis autárquicos.

Concordo! Ocupar um espaço
que estava inutilizado desde a
sua construção, com grande estacionamento e boas acessibilidades, julgo ser uma ótima rentabilização do mesmo e cómodo
para os cidadãos”.
Sandra Bernardino, idem

“É melhor que lá estar às moscas”.
Helder Ferreira, idem

“Merece. A PAN AM da serra dos
Candeeiros , em Reguengo do
Fetal. Tem resistido a tudo. Política regionalismo e muito mais.
(...) Ainda me recordo da construção desse painel publicitário
em meados dos anos 50”.
António Soares, via Facebook, sobre
notícia de classificação do painel da
Pan Am, na Batalha

“Um painel de publicidade a
uma companhia aérea americana vai ser Património Nacional
de Portugal, a que propósito?
Não entendo a ligação Património Nacional, Cultura, Portugal,
Pan Am...”.
Miguel Chagas, idem

Fale connosco

SMS 962 108 739
Envie-nos as suas opiniões por SMS para o número
de telemóvel 962 108 739. A mensagem deve incluir
o nome e a localidade, sendo publicada na edição
seguinte. É que a sua opinião… conta!

Pedro Gaspar Cebolo, via Facebook,
em resposta à Pergunta da Semana

“De que vale ter um painel eletrónico na Rodoviária de
Leiria se o mesmo fica desatualizado a partir das 18 horas.
E os passageiros que, como eu, seguem viagem para Lisboa, às 21 horas, já não precisam de saber qual o autocarro
em que vão ou em que linha o apanhar? É pena porque a
informação noticiosa está atualizada sempre.”
Marta Santos, Leiria

Rua Comissão de Iniciativa, 2-A
Torre Brasil, Escritório 312 - 3º Andar
2410-098 Leiria
Telefone: 244 819 950
Site: www.regiaodeleiria.pt
Email: clubedoleitor@regiaodeleiria.pt
SMS: 962 108 739
As cartas enviadas para publicação devem sempre
incluir o nome, localidade e contacto do autor. Devem
ainda ser acompanhadas da cópia de documento
identificativo. O REGIÃO DE LEIRIA reserva-se o direito
de selecionar e eventualmente reduzir os originais.
Todos os direitos reservados.
Interdita a reprodução,
mesmo que parcial, de textos,
fotografias ou ilustraçõe s
sob quaisquer meios, e para
quaisquer fins, mesmo que
comerciais.
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Visto
09.07.2017
Leiria Ninguém faltou ao Festival Panda. Todos os heróis da
pequenada apareceram, tiraram fotografias e distribuíram
abraços. A Patrulha Pata, o Pocoyo, os Ursinhos Carinhosos,
a Masha e o Urso, entre muitos
outros, estiveram em Leiria,
pela primeira vez, para assinalar os 10 anos de existência do
festival. O espétaculo reuniu
milhares de famílias e tão
cedo não será esquecido pelas
crianças que não queriam
arredar pé do recinto.
Foto:LFC
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Panorama
Eles partem até
ao fim do mundo
atrás do sonho

De Micra para conquistar
o mundo e defender a floresta

Percebem pouco de mecânica,
aprenderam a pedir ajuda em
russo, adoram participar em loucuras saudáveis e defendem a
sustentabilidade do planeta. Foram estes aspectos que levaram
dois irmãos do Juncal, concelho
de Porto de Mós, Rui e Maria
Henriques, juntamente com a
holandesa Manon van der Zee,
a inscrever-se no Mongol Rally.
A prova automobilística com
mais de 20 mil quilómetros tem
início no domingo, em Chichester, no Reino Unido, e o trajeto
são os “pilotos” que escolhem.
Para participar no Mongol
Rally é preciso cumprir três regras: ter um carro pequeno e velho, fazer o trajeto sem auxílios
tecnológicos e doar mil libras à
Cool Earth, associação promotora do rali que luta contra a des-
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truição das florestas tropicais e
a pobreza em aldeias indígenas.
A equipa Henriques Zee Navigators, numa alusão ao sobrenome dos irmãos e ao infante
D. Henrique, são a única equipa
portuguesa (com uma participação holandesa) entre 340 participantes. Vivem em Cork, na
Irlanda, e decidiram acrescentar
um pouco mais de quilómetros à
viagem: sairam ontem do Cabo
da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. Depois do Reino
Unido vão descer pela Europa
Central até à Roménia, onde esperam chegar dia 20 e, até ao
final do mês, entrar no Irão. “Vai
ser nessa altura que as coisas vão
tomar um rumo completamente mirabolante. Depois do calor
tórrido do verão iraniano, será
a vez de encontrarmos enormes
montanhas, desertos e estepes”,
explica Rui Henriques. Na Ásia
vão cruzar quase todos os países
terminados em “-ão”: Turquemenistão, Uzbequistão, Tajiquistão,
Quirguistão e Cazaquistão, percorrendo a Rota da Seda. Passam
pela Rússia em direção à Mon-
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gólia - a jóia do Mongol Rally - e
terminam em Ulan-Ude, Rússia.
São 22 países em dois meses. “Na
Europa iremos bem mais rápido
do que na Ásia Central, onde autoestradas se podem confundir
com caminhos de cabras. Aquelas estradas mongóis que aparecem no Google Maps? Não são
exatamente estradas”, refere Rui.
Sabem que vão ter dificuldades mas essas começaram logo
quando decidiram ir. Obter vistos
foi “um bicho de sete cabeças”,
tal como a angariação de fundos. O Nissan Micra de 1993 foi
“achado” em Maceira, Leiria, e
os “barulhos estranhos” quase
deitaram o negócio por terra.
“Mas aquele Micra tinha cara de
maroto” e convenceu-os.
Tudo ultrapassado e com pé
no acelerador, os “descobridores”
vão utilizar um espírito semelhante ao dos jogos de tabuleiros:
“o objetivo não é a vitória mas o
que se faz para a alcançar. Chegar a Ulan-Ude será a vitória. O
resto é o maravilhoso desenrolar
dos dias. Vamos rir, chorar, faz
tudo parte”, entendem. MG

Pedalar na América do Sul
descobrir culturas e novos

Durante três anos a leiriense Daniela Pacheco e o espanhol Dani
Font pretendem conhecer e divulgar a riqueza gastronómica
da América do Sul. Serão 10 países e 30 mil quilómetros percorridos de bicicleta.
A dupla está atualmente na Argentina, depois de ter começado o projeto Platos sobre ruedas
em janeiro no Brasil e ter atravessado o Paraguai. Chile será
o próximo país, pelo deserto de
Atacama, com destino à Bolívia
para conhecer o Salar de Uyuni
(deserto de sal).
“Ambos tínhamos vontade de
viajar e conhecer a América Latina. Inicialmente pensámos
em ir de mochila e pedir boleia
ou recorrer aos transportes públicos, mas chegámos à conclusão que a bicicleta era o meio de

transporte ideal. Permite viajar
a um ritmo suficientemente rápido para avançar e suficientemente lento para conhecer. Para
estar e disfrutar dos lugares.
Também nos dá bastante autonomia e liberdade de escolha
dos caminhos, além de ser um
meio de transporte que não prejudica o meio ambiente e é bom
para a nossa saúde”, explica a jovem natural de Monte Real.
A origem dos alimentos e das
civilizações são outros aspectos que pretendem valorizar na
aventura a pedais. O percurso
é registado na página platossobreruedas.com/, com a publicação de receitas típicas, fotografias e, no futuro, será partilhado
num estudo etnográfico, minidocumentário ou em exposições. “Queremos deixar um
registo da relação particular de
cada cultura com os seus alimentos: a sua forma de obtê-los,
de prepará-los, de cozinhá-los e
de comê-los”, refere. Tijtincha,
locro, chocotorta, tapioca de
frango, matambre ou farofa de
banana são algumas das recei-

Região // Panorama

Aventura À boleia, de bicicleta ou num comum automóvel ligeiro, há quem se
faça à estrada atrás de novos sabores e de emoções fortes. Ou simplesmente do
desconhecido. Daniela e Dani estão a pedalar desde janeiro na América do Sul, Rui
e Maria arrancam este domingo para a Mongólia, com meta na Rússia, e Rui Daniel
lança-se numa ligação entre Leiria e o Bangladesh. Três exemplos de viajantes pouco
convencionais mas cheios de mundo

01 Os irmãos Henriques, do Juncal, interiorizaram o espírito dos Descobrimentos e vão
guiar “a nau” mais de 26 mil
km até à Mongólia
Foto: Joaquim Dâmaso

02 A leiriense Daniela Pacheco e
o companheiro Dani Font vão
pedalar três anos. Fazem voluntariado em troca de cama
e iguarias gastronómicas
03 Rui Daniel Silva prepara-se
para voltar ao Bangladesh:
em setembro parte para uma
incrível viagem de quase 40
mil quilómetros
Partida
Chegada
Trajeto

para
sabores

02

tas já partilhadas.
Por agora, o balanço dos primeiros meses e de três países é
“muito positivo”, apesar do calor
e dos mosquitos, e não conseguem eleger um só destino. “Estamos bastante surpreendidos
com o norte da Argentina, não
conhecíamos nada e estamos a
ter uma imagem diferente daquela que estamos habituados
a ver. É uma zona tranquila para
andar de bicicleta. Quanto à gastronomia, o Brasil e o Paraguai
vencem por terem uma cozinha
mais variada”, refere Daniela.
Os ciclistas aproveitam ainda
a viagem para divulgar locais
para dormir (ou onde evitar dormir), oficinas para bicicletas...
Contudo, levam sempre consigo
uma tenda de campismo e também recorrem a plataformas de
couchsurfing e warmshower,
parques de campismo e parques naturais. “Outra opção é
ficar com os corpos de bombeiros que normalmente nos recebem, pedir a pessoas para ficar
a acampar nos seus quintais ou
perguntar nas igrejas se têm es-

Um ano sem vencimento para
chegar ao Bangladesh
paço para ficarmos ou montar a
tenda”, acrescenta, recordando
que, no Brasil, “espontaneamente” ficaram sete dias em casa de
uma família que conheceram
quando pararam num café.
Ainda assim, Platos sobre ruedas
começou a ser preparado com
bastante antecedência. O casal
juntou poupanças, trabalhou na
apanha e venda de cogumelos e
castanhas e conta com um projeto de crowdfunding. Em média,
gastam entre 6 e 10 euros por dia
e para equilibrar as contas, têm
realizado voluntariado em troca de cama e comida. “A maioria
das pessoas tem-nos recebido
muito bem e é muito hospitaleira. Temos aprendido imenso
sobre as pessoas e os países, as
comidas tradicionais e a história dos povos contada por eles.
[A viagem] Também serve para
nos aprendermos a conhecer e a
enfrentar os nossos medos. São
ensinamentos que não encontramos nos livros ou para os quais
não há manuais de instruções”,
esclarece Daniela. MG

Tempos houve em que a mãe desconfiava. Ele só podia ter uma
namorada em Espanha. “Quando
ia para o Iraque ou para o Paquistão dizia-lhe que ia para Espanha”. Para não preocupar a mãe,
Rui Daniel Silva mentia sobre os
destinos arriscados que o esperavam. “Estava sempre a ‘ir’ para
Espanha. E ela: ‘Lá estás tu a ir
para Espanha”, ri-se. Hoje a mãe
prefere nem falar nas viagens.
É melhor: Rui já ultrapassou a
centena de países visitados, quase todos fora das rotas turísticas
convencionais.
Segue-se outra aventura incrível: o professor de piano tirou
um ano sem vencimento no Orfeão de Leiria e vai ligar Leiria
ao Bangladesh. Como? À boleia,
de bicicleta, como calhar. “Estive
lá há três anos e aquilo é o caos”,

conta. Ao longo de cerca de 40 mil
quilómetros vai cruzar 40 países
por uma causa: ajudar as crianças do Bangladesh. “É dos países
mais populosos e mais pobres
do mundo”. A viagem reverterá
para a causa da Fundação Maria
Cristina e será low cost: menos de
10 euros por dia, com mochila e
tenda às costas: “Mesmo que gaste
quatro mil euros, é muito mais
barato viajar assim para 40 países
do que partir de Portugal para a
Etiópia, Tanzânia, Quénia...”.
Serra Leoa, Sudão, Somália
ou Afeganistão são alguns países que Rui Daniel vai juntar ao
passaporte. A par da solidariedade, motiva-o “não ter relógio”.
“Motiva-me a aventura, apesar de
que, por vezes, tenho medo”. Mas
“há que seguir em frente”, porque
“ninguém fica cá para semente”.
Quando lhe lembramos que vai
passar por alguns dos países mais
perigosos do mundo, na África
Central e Oriental ou Médio
Oriente, replica: “Há muitas coisas que a televisão não mostra. Se
falarmos em Paquistão ou Nigéria
as pessoas ficam logo assustadas,
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porque ouvimos notícias más de
lá. É essa a imagem com que ficamos. Quero ver os sítios com os
meus próprios olhos”.
A solidão será um dos principais obstáculos. “É preciso estar
bem psicologicamente”. Outro é a
burocracia e as autoridades, que
muitas vezes o atrasam e lhe cobiçam a bicicleta. Com ele viaja
uma melódica, para curar as saudades do piano. “Quando chegar
ao Bangladesh conto dar aulas de
música durante dois meses”.
“Para a maior parte das pessoas é incongruente dizer ‘vou
para o Sudão ou para a Somália’
em vez de ‘vou para a República [Dominicana]’”, reconhece
Rui Daniel, que agradece a boa
vontade da direção do Orfeão de
Leiria. “Não há muita gente que
me apoie. Faz-lhes confusão: sou
efetivo, tenho um bom trabalho.
Porque vou fazer isto?”. A viagem
está-lhe no ADN. Em setembro
parte de Leiria, à boleia, com destino a Marrocos. E dentro de um
ano, como é? “Quem sabe se ainda
vou à Coreia do Norte, porque não
sei quando volto lá! [risos]”. ML
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BATALHA

PORTO DE MÓS
Freguesias: Batalha, Golpilheira,
Reguengo do Fetal, São Mamede.
Área: 103,42 km²
População: 15.805 (2011)
Eleitores: 14.152 (2016)
Desempregados (%) entre residentes em idade ativa: 4,2%
Índice de envelhecimento: 144,8
Poder de compra per capita:86,19%
Feriado municipal: 14 de agosto

•

PSD e CDS têm dividido entre si a
presidência da Câmara da Batalha, nas últimas décadas. Contudo, o domínio social-democrata
mantem-se desde que, em 2002,
António Lucas (que tinha sido
eleito presidente pelo CDS), concorreu pelo PSD, sendo reconduzido na presidência. Atualmente,
o PSD lidera as quatro juntas freguesia, a assembleia e executivos
municipais. O PS, que nunca foi
poder, conseguiu ser o segundo
partido mais votado para a Câmara, em 2013, mas não foi além
da eleição de um vereador.

Resultados em 2013 - PSD 55,23% (5 mandatos) PS 15,74% (1 mandato) CDS 11,32% (1 mandato) CDU 3,97%

•

Freguesias: Alqueidão da Serra, União de Freguesias (UF) de
Alvados e Alcaria, UF Arrimal
e Mendiga, Calvaria de Cima,
Juncal, Mira de Aire, Pedreiras,
Porto de Mós, São Bento, Serro
Ventoso
Área: 261,83 km²
População: 24.342 (2011)
Eleitores: 21.206 (2016)
Desempregados (%) entre residentes em idade ativa: 5,4%
Índice envelhecimento: 168,3
Poder de compra per capita:
81,96%
Feriado Municipal 29 de junho

Resultados em 2013 - PS 56,52% (5 mandatos) PSD 27,29 % (2 mandatos) CDS 3,77%

Horácio Francisco
volta a tentar
a presidência

Carlos Repolho
repete candidatura
de 2013

Paulo Batista
Santos corre para
continuar líder

Albino Januário
apresenta-se
independente

CDU aposta em
António Ferraria
para a Câmara

Já foi candidato à presidência
de Câmara da Batalha em 2009
e volta a sê-lo na ida às urnas
marcada para o primeiro dia
de outubro.
Horácio Moita Francisco, gestor de 64 anos de idade, exerceu
as funções de vereador no município, na oposição, entre 2009 e
2013. Foi cofundador do CDS-PP
e é a aposta do partido para as
eleições autárquicas numa lista que conta igualmente com a
participação de independentes.
Os centristas que já ocuparam a
presidência do executivo municipal, chegaram a ter na Batalha
o concelho liderado pelo CDS,
situado mais a sul no território
do continente português.
O candidato à presidência já
liderou a concelhia da Batalha
do CDS-PP e surge agora como
cabeça de lista, numa candidatura que aposta na “abertura
do partido à sociedade civil e
a independentes”, anunciou em
maio a estrutura local do partido. A apresentação formal do
candidato, está agendada para
esta quinta-feira, dia 13.

Numa Câmara que nunca foi liderada por socialistas, o PS repete a receita de há quatro anos
e avança com Carlos Repolho
como candidato.
Engenheiro agropecuário de
48 anos de idade, Carlos Repolho
já liderou a concelhia do PS da
Batalha, foi membro do Conselho Municipal da Juventude da
Batalha e conta com atividade
profissional enquanto formador e coordenador de ações de
formação, bem como de perito
avaliador.
Em 2013, foi eleito como único
vereador socialista na Câmara
da Batalha. Embora na oposição,
conta com os pelouros do Desenvolvimento Rural e do Ordenamento Florestal. Criar emprego
e implementar políticas sociais
inovadoras foram algumas das
suas apostas apresentadas em
2013 num ato eleitoral em que
o PS foi o segundo partido mais
votado para a câmara municipal,
com 1.200 votos. A candidatura
de Carlos Repolho foi confirmada pelos órgãos distritais do partido em abril, mas ainda não foi
apresentada formalmente.

Aos 49 anos de idade, Paulo Batista Santos volta a apresentar-se
como candidato do PSD, visando
revalidar a presidência do executivo municipal, funções que
exerce desde as eleições de 2013.
Sucedeu a António Lucas, de
quem foi vereador, e garantiu a
permanência da autarquia no
universo social-democrata. Gestor de Empresas, nas áreas da
Contabilidade e Administração,
desempenhou várias funções enquanto eleito: vereador, deputado
municipal e deputado na Assembleia da República, para além de
já ter liderado a estrutura local
do partido e vogal da Comissão
Política Nacional do PSD. Foi,
para já, o único dos três candidatos conhecidos que apresentou
formalmente a sua candidatura.
Fê-lo no início de março, sublinhando não se tratar de “uma
candidatura do PSD”, mas antes
“uma candidatura pela Batalha”.
O reforço da solidariedade e da
coesão social, a regeneração urbana, valorização urbana e proteção ambiental, foram algumas
das apostas que enunciou.

Albino Januário, 68 anos, protagoniza uma candidatura independente à presidência da
Câmara de Porto de Mós. Licenciado em Gestão de Empresas,
é vice-presidente do município
desde 2005, altura em que o PS
ganhou a Câmara. As finanças
municipais estiveram sobre a sua
alçada desde então.
Bancário, sócio gerente de
um gabinete de contabilidade e
assessor de empresas, entre outras funções, fazem parte do seu
currículo, que inclui ainda uma
experiência autárquica na Junta
de São Pedro.
Embora seja vereador eleito
pelo PS há mais de uma década,
avança com uma candidatura independente. “Olhei à minha volta
e o que vi no horizonte não me
deixou tranquilo, relativamente à
imperiosa necessidade de garantir a continuidade e consolidação
da obra coletiva que tão duramente ajudei a criar”, apontou na
apresentação da candidatura em
finais de abril, com apoio do CDS,
numa altura em que era já claro
que os socialistas locais tinham
apostado noutro candidato.

Atualmente, é deputado na Assembleia Municipal, representando a CDU. Agora é aposta
daquela coligação para a presidência do município.
António Ferraria, 69 anos
de idade, conta com décadas
de atividade associativa em representação dos agricultores,
na Federação de Agricultores
do Distrito de Leiria e, posteriormente, na União dos Agricultores do Distrito de Leiria.
Este agricultor de São Bento,
estreia-se a encabeçar a lista
da CDU, como independente. A
apresentação da candidatura
ocorreu no início deste mês de
julho. Aquela força partidária
pretende alcançar a primeira
presença no executivo municipal que tem sido dominado por
PSD e PS.
O contacto permanente com
as populações, numa abordagem de proximidade, são apostas de António Ferraria enquanto candidato. Educação, saúde
e rede viária são algumas das
áreas que elege como prioritárias na sua ação autárquica,
anunciou.
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Até há poucos anos, o PSD era o partido que, tradicionalmente,
assegurava uma maioria confortável nas eleições autárquicas
em Porto do Mós. Mas, em 2005, essa tradição mudou. João
Salgueiro, que era vice-presidente eleito pelo PSD, estreou-se,
com uma vitória, como candidato a presidente, concorrendo
sobre a sigla do PS. Estava assim inaugurada uma época de
afirmação socialista, no contexto autárquico local. A maioria
então conquistada pelo PS, perdura até hoje. As eleições de
outubro são vistas como um teste à verdadeira implementação
do PS, uma vez que o PSD está apostado em recuperar a
força perdida há doze anos. Pelo meio, surge a candidatura
independente do número dois do atual executivo PS, que
acrescenta ainda mais incerteza ao desfecho final do ato eleitoral
marcado para 1 de outubro.

CDU 3,72%

100

Maiores
e Melhores
Empresas
Distrito de Leiria
e Concelho de Ourém

competir
e cooperar
PS escolhe Rui Marto Jorge Vala quer
recuperar município
para manter
para o PSD
presidência
Rui Marto, 47 anos, licenciado
em Engenharia Civil, antigo
presidente da Junta do Alqueidão da Serra, é o nome que o PS
apresenta como cabeça de lista,
visando manter a presidência do
município, liderado desde 2005
por João Salgueiro, também ele
eleito pelo PS.
Em finais de março, a estrutura distrital dos socialistas carimbou a escolha feita pela concelhia
de Porto de Mós do PS: Rui Marto, que lidera a concelhia, é o candidato à Câmara. A apresentação
formal da candidatura ocorreu
a 30 de junho. Esta é uma candidatura que se apresenta como
pretendendo dar continuidade
ao trabalho do PS, nos últimos
12 anos, à frente dos destinos do
concelho. Ainda assim, Rui Marto
anuncia a intenção de introduzir
novas dinâmicas, nomeadamente
ao nível do relacionamento com
as juntas de freguesia e o movimento associativo.
Atualmente, o candidato socialista é vereador das Obras
Públicas, Serviços Municipais e
Ambiente no executivo liderado
por João Salgueiro.

Jorge Vala, 55 anos, bancário
de profissão, foi vereador na Câmara durante um dos mandatos
dos presidentes José Ferreira
e de José Gomes Afonso. Esteve ligado à fundação da JSD no
concelho e, mais tarde, liderou
a Comissão Política Concelhia
do PSD de Porto de Mós, tendo
ainda integrado vários órgãos da
distrital de Leiria do partido. É
agora a aposta social-democrata
para reconquistar a presidência que escapa ao partido desde
2005.
A apresentação de Jorge Vala
como candidato à presidência da
Câmara aconteceu em fevereiro
último. Foi, aliás, o primeiro candidato a formalizar a sua apresentação pública. Implementar
o orçamento participativo e
criar mais e melhor emprego,
foram algumas das medidas que
enunciou, para além de apontar as áreas da educação e da
saúde como prioritárias. Jorge
Vala, que também já foi deputado municipal, refere ainda a
necessidade de reforçar o apoio
ao movimento associativo e às
coporações de bombeiros.

27 de julho
nas bancas
EDIÇÃO
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NAZARÉ
Freguesias: Nazaré; Famalicão;
Valado dos Frades.
Área: 82,43 km²
População: 15 158 (2011)
Eleitores: 14.558 (2011)
Desempregados (%) entre residentes em idade ativa: 6,0%
Índice de Envelhecimento:
145,0
Poder de compra per capita: 89
Feriado Municipal:
8 de setembro

Depois de o independente Jorge Barroso ter conquistado a Nazaré
para o PSD durante seis mandatos, o PS recuperou em 2013 a autarquia.
À Câmara mais endividada da região concorreram nas últimas
eleições oito partidos e movimentos, num recorde regional de
candidatos ao sufrágio que deu a vitória a Walter Chicharro.
Nas próximas eleições autárquicas, tudo indica que o número
será menor. Para já foram apresentadas as candidaturas que agora
divulgamos nesta página. Sublinhe-se que o PSD acolheu nas suas
listas dois movimentos independentes.

Resultados em 2013 - PS 36,59% (4 mandatos) PSD 22,60% (2 mandatos) GCICN 9,85% (1 mandato) Nazaré Viva 8,03% PCP-PEV 6,18% MPT 5,86% CDS-PP 2,65% BE 2,35%

PS volta a
apostar em Walter
Chicharro

BE candidata
Telma Ferreira

CDS-PP
concorre com
Graciano Dias

PSD aposta em coligação com independentes

CDU candidata António Caria

O PS recandidata o atual presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, para “completar o
trabalho efetuado neste primeiro mandato”, visando “dotar o
território de maior capacidade
de atração de investimentos e
aumentar a sua atratividade nas
várias vertentes”.
O candidato, que também preside à concelhia, considera “natural a recandidatura de alguém
que recuperou para o PS o município após 20 anos de desgoverno
social-democrata”.
Walter Chicharro, de 46 anos,
é licenciado em Gestão, pela Universidade Autónoma de Lisboa,
com uma pós-graduação em Comunicação e Marketing pela Escola Superior de Educação.
Tem um MBA (Master of Business Administration) no âmbito do Programa de Capacitação
Avançada de Líderes, pela Nova
School of Business and Economics
(promovido pela Direção Geral
das Autarquias Locais) e completou um MBA em Administração
Autárquica.
Desenvolveu uma carreira ligada à indústria farmacêutica e,
desde 2013, preside à Câmara.

O Bloco de Esquerda, que tradicionalmente só conta com eleitos
na Assembleia Municipal, candidata a deputada municipal Telma
Ferreira à Câmara da Nazaré nas
próximas eleições autárquicas.
A candidata vai bater-se por
“mais transparência na gestão e
uma maior participação pública
nas decisões do executivo” onde
pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido como deputada na Assembleia Municipal, onde
nos últimos dois anos tem assento
em substituição de Jorge Ribeiro.
A ideia é que “ o BE não perca a força reivindicativa que tem
demonstrado” e que consiga “aumentar o número de eleitos”, afirmou a cabeça de lista .
Telma Ferreira, de 30 anos, é
licenciada em Artes Plásticas e
Pintura pela Faculdade de Belas
Artes do Porto e tem ainda formação em fotografia digital.
Atualmente é operária fabril e
deputada na Assembleia Municipal da Nazaré.
Membro do BE desde a sua formação na Nazaré, em 2005, foi
nas últimas eleições candidata
à Junta de Freguesia da Nazaré.

O CDS-PP optou por candidatar
Graciano Dias, mas não exclui a
possibilidade de se apresentar a
sufrágio em conjunto com o Movimento Partido da Terra (MPT),
movimento cuja lista o empresário integrou nas últimas autárquicas, tendo sido eleito para a
Assembleia Municipal.
O democrata-cristão assume-se
como “a alternativa de direita
ou centro direita” no concelho
que refere ser alvo de um “mau
desempenho” do atual executivo
socialista, que considera “egocêntrico e muito pouco dinâmico
no desenvolvimento da Nazaré”
Graciano Dias, de 57 anos, é licenciado em Turismo e presidente da Associação Comercial,
Industrial e de Serviços da Nazaré (ACISN).
Natural das Caldas da Rainha, foi
profissional de futebol até aos 30
anos, após o que se estabeleceu
como empresário na Nazaré.
É militante do CDS-PP desde
1976, tendo estado ligado à fundação do partido, é presidente da
concelhia da Nazaré e membro
da Assembleia Municipal, como
independente eleito pelo MPT.

O PSD aposta desta vez em dois
ex-socialistas que nas últimas
autárquicas encabeçaram dois
movimentos independentes para
tentar recuperar a Câmara da
Nazaré que perdeu para o PS no
último sufrágio.
O cabeça de lista é o capitão
da Marinha Mercante Alberto
Madaíl (que em 2013 concorreu
pelo movimento Nazaré Viva) e
o segundo lugar é ocupado por
António Trindade (eleito vereador
pelo Grupo de Cidadãos Independentes do Concelho da Nazaré
- GCICN).
Alberto Madaíl, de 62 anos, é licenciado em Gestão e Tecnologias
Marítimas pela Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique.
Com pós-graduação em Gestão
Portuária, Transportes Marítimos e Intermodalismo pelo Instituto Superior de Transportes, tem
experiência profissional como
gestor público na administração e
gestão portuária, nomeadamente
com responsabilidade na administração dos portos da Nazaré e S.
Martinho do Porto.
Foi vereador do PS na Câmara
da Nazaré em regime de substituição (1996/1999).

O trabalho desenvolvido por António Caria na Assembleia Municipal da Nazaré ditou a sua escolha para liderar a candidatura
da CDU.
A “restruturação da situação
financeira da Câmara e a reorganização dos serviços” são as
principais batalhas do independente que concorre “para ganhar”,
apesar de tradicionalmente a CDU
não eleger vereadores para o executivo.
António Manuel Caria dos Santos, de 56 anos, foi durante 40
anos Técnico de Farmácia e tem
várias formações nas áreas de
emergência, socorro e combate
a incêndios.
Bombeiro voluntário durante
28 anos, chefiou as corporações
da Nazaré e de Alcobaça e tem um
percurso associativo ligado a várias associações. Foi candidato à
Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Leiria nas legislativas de 2011, como independente
nas listas da CDU. Cumpre atualmente o segundo mandato na Assembleia Municipal da Nazaré e
na Assembleia Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal do
Oeste (CIM-Oeste).
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ALCOBAÇA
Freguesias: União de Freguesias
(UF) de Alcobaça e Vestiaria; Alfeizerão; Aljubarrota; Bárrio; Benedita; Cela; UF de Coz; Alpedriz
e Montes; Évora de Alcobaça;
Maiorga; UF de Pataias e Martingança; S. Martinho do Porto;Turquel; Vimeiro.
Área: 408,14 km²
População: 56 693 (2011)
Eleitores: 49.202 (2015)
Desempregados (%) entre residentes em idade ativa: 4,9%
Índice de envelhecimento: 141,3
Poder de compra per capita:86
Feriado municipal: 20 de agosto

Tradicionalmente gerido pelo PSD, o concelho de Alcobaça teve
apenas um presidente socialista, Miguel Guerra, que em 1976
integrou a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de
Alcobaça e em 1989 foi eleito presidente da câmara. Desde 1997,
quando o socialista perdeu as eleições para Gonçalves Sapinho, o
PSD não mais perdeu a liderança, tendo sucedido a este último o
atual autarca (e candidato), Paulo Inácio.

Resultados em 2013 - PSD 36,07% (3 mandatos) PS 19,79% (2 mandatos) PCP-PEV 11,98% (1 mandato) CDS-PP 17,53% (1 mandato) BE 2,13% PNR 0,92%

PSD recandidata
Paulo Inácio

Carlos Bonifácio dá a CDU mantém
cara pelo CDS
aposta em Rogério
Raimundo

António Delgado
lidera candidatura
do BE

Claúdia Vicente
na corrida pelo PS

O PSD aposta no atual presidente
da Câmara para segurar o concelho de Alcobaça, onde o advogado
mereceu unanimidade na Comissão Política Local.
“Concretizar os projetos aprovados no âmbito do quadro comunitário 2020” e prosseguir com
“um mandato de continuidade”
baseado num programa que não
foi ainda apresentado ao eleitorado são os objetivos do advogado
que em 2009 sucedeu a Gonçalves
Sapinho.
Paulo Jorge Marques Inácio,
de 49 anos, é natural de Mafra e
licenciado em Direito, com especialização em Ciências Jurídicas,
pela Universidade Autónoma de
Lisboa. Foi Presidente da Assembleia Municipal de Alcobaça entre
2005 e 2009.
Presidiu ao Conselho Estratégico do Parque Natural das Serras
de Aire e Candeeiros e à Comissão de Vencimentos da Águas de
Lisboa e Vale do Tejo e integra a
Comissão Executiva da Turismo
do Centro de Portugal.
Politicamente liderou o PSD local de 2006 a 2010 e teve vários
cargos na Distrital de Leiria e na
estrutura nacional.

Carlos Bonifácio, atual vereador
no executivo de Alcobaça, encabeça a lista CDS-PP nas próximas
eleições autárquicas, partido que
sustenta a convicção de que o
independente, “conduzirá a um
bom resultado”.
O partido que nas últimas
eleições subiu de 1.550 para 4.650
votos pretende com esta candidatura reforçar o peso eleitoral e assegurar um autarquia “moderna
e direcionada para as pessoas”.
“O emprego, as zonas industriais, o turismo e a cultura” são
os pilares do compromisso eleitoral expresso pelo CDS.
Carlos Bonifácio tem 54 anos
e é licenciado em Gestão de Recursos humanos e mestre em estratégia, desenvolvendo diversas
ações de formação e consultoria.
Vereador sem pelouros no
atual executivo de Alcobaça tinha
já exercido, entre 2002 e 2009, o
cargo de vice-presidente da autarquia, acumulando entre 2002
e 2005 as funções de administrador dos Serviços Municipalizados. Uma experiência que, para
o CDS-PP, valida o independente
como “alternativa”.

O Bloco de Esquerda vai disputar
a Câmara de Alcobaça através do
independente António Delgado e
de um programa que tem como
pontos fortes a “Coesão social,
economia e cultura”.
As políticas sociais, o combate
à pobreza e à exclusão e o apoio
aos desempregados, aos idosos e
suas famílias são “o principal desígnio” apontado pelo candidato
que elege ainda a cultura como
fator de desenvolvimento.
António Delgado nasceu em
Turquel, em 1958 e é licenciado
e doutorado em Belas Artes, pela
Universidade do País Basco.
Está ligado ao Ensino Superior Universitário e Politécnico
e ao mundo da arte e da cultura,
como artista plástico, curador e
ensaísta.
Exerceu em universidades de
Espanha e Portugal e é atualmente professor coordenador, na
Escola Superior de Arte e Design
do Instituto Politécnico de Leiria.
Tem exposto obra e publicados livros sobre arte em Portugal
e no estrangeiro, sendo detentor
de vários prémios nacionais e
internacionais.

A presidente da Assembleia de
Freguesia da Benedita, Claúdia
Vicente, é a cabeça de lista do PS
às próximas eleições autárquicas.
Depois de ter visto o primeiro
nome a ser avançado, Isabel Fonseca, desistir de avançar com a
candidatura, a escolha recaiu na
advogada, que já avançou com
ações no terreno, visitando instituições de solidariedade social
do concelho.
“A área social é um dos grandes enfoques do nosso programa”, revelou a concelhia socialista cuja lista pretende por em
prática “toda uma nova forma
de apoio social, que não deve ser
confundida com caridade”.
A criação de emprego e o empreendedorismo são outras das
grandes linhas da candidatura, a
par com o turismo, sobretudo ao
nível da valorização do património e da costa do concelho.
Claúdia Vicente, de 44 anos, é
advogada e especialista em direito administrativo.
Oriunda de Azambujeira, na
freguesia da Benedita, foi atleta
na modalidade de futebol feminino, tendo representado a Federação Portuguesa.

O histórico comunista Rogério
Raimundo é mais um vez o candidato da CDU à Câmara de Alcobaça, onde, mesmo sem pelouros,
tem assegurado desde 1988 a sua
eleição como vereador.
Com um programa onde se
afirma “claramente uma alternativa política à maioria PSD”
a CDU promete “uma postura
distintiva” em matérias como
“a prioridade à participação dos
munícipes na vida e decisões da
autarquia”.
O programa contém “29 propostas eixo”, divulgadas durante
as comemorações do 25 de Abril,
e nas quais constam questões
como a Área de Localização Empresarial da Benedita ou a Estrada Nacional 8-6, entre outros
exemplo de dossiê a que a CDU
considera que o executivo PSD
não conseguiu dar resposta.
Rogério Raimundo, de 66
anos, é professor e vereador na
Câmara de Alcobaça desde 1998,
com exceção nos anos de 2013 a
2015, em que o cargo foi ocupado
por Vanda Marques.
Reside na freguesia de Cela e
preside à Assembleia Geral do
Centro Cénico local.
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TEDx Figueiró
dos Vinhos
quer ser uma
luz no meio
da cinza

A “jóia” do concelho de Figueiró dos Vinhos escapou ao fogo e sonha com o título de melhor aldeia rural de Portugal Foto: Joaquim Dâmaso

Casal de São Simão A aldeia renascida
quer ser maravilha de Portugal
Escapou por pouco ao fogo e agora sonha com a final do
concurso 7 Maravilhas. Domingo, a “menina bonita” do
concelho de Figueiró dos Vinhos vai a votos. Mas mais do
que fama, ali sonha-se com vida nova

Às 21h15 deste domingo, os quatro
habitantes do Casal de São Simão
vão estar à frente da televisão,
sintonizada na RTP1: a aldeia do
concelho de Figueiró dos Vinhos
vai a votos no concurso 7 Maravilhas - Aldeias Rurais e ambiciona
de ser escolhida como uma das
mais bonitas de Portugal.
Além dos quatro locais, muitos
corações vão bater pelo Casal: por
exemplo, os de quem ajudou a
reconstruir a aldeia de xisto. De
há três décadas para cá, muito
tempo, dinheiro e amor foi investido para dar nova vida a diversas
daquelas casas tradicionais.
Renato Antunes é um desses
casos. “Desenvolvemos uma relação bastante próxima e afetuosa
com a aldeia. Enche-nos de orgulho saber que pode receber esta
distinção”, afirma o responsável
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do restaurante Varanda do Casal.
Ter chegado a esta fase, selecionada por um júri de especialistas, “foi já um grande passo”.
“Mas acreditamos que podemos
chegar ainda mais à frente”, diz
Renato Antunes. Aníbal Quinta
concorda: ele é talvez o maior entusiasta da aldeia. Há décadas que
ali tem casa, mas não vive lá por
motivos profissionais. Foi dos primeiros a chegar e a fazer crescer
a aldeia, um refúgio que aponta
como exemplo. “Ir à final seria
ouro sobre azul. Mas o que gostaríamos é que o país percebesse o
trabalho que foi feito no Casal de
São Simão nos últimos 30 anos e
o possa replicar por centenas e
milhares de aldeias”. Se assim for,
“Portugal vai ser mais autêntico,
vai ser melhor. E nós vamos ficar
mais felizes”.
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Os incêndios no norte do distrito colocaram o Casal de São
Simão no mapa. “Não queremos
aproveitar-nos da tragédia para
proveito próprio” sublinha Aníbal
Quinta, admitindo que a exposição mediática pode garantir “algum dividendo na votação final”.
Para Renato Antunes, depois
do que ali se viveu nos últimos
tempos, o entusiasmo proporcionado pelas 7 Maravilhas vem
mesmo a calhar. “O que se vai
ver na televisão foram imagens
recolhidas antes do incêndio. Mas
isto tudo é algo que nos distrai da
negritude que se vive aqui à volta”.
A votação popular será decisiva para que o Casal de São Simão
seja uma das duas apuradas. Mais
do que isso, Aníbal Quinta gostava
era de ver regressar quem saiu
da aldeia “e anda por esse mundo
fora”. “A qualidade de vida nas
aldeias é superior à das cidades.
As aldeias vão voltar a ser o que
eram. A debandada dos últimos
50 anos talvez demore cem anos a
corrigir. Mas regressar às origens
é algo que o ser humano procura”.
ML

“Processo difícil
mas apaixonante”
Há um desafio maior à espera da
comunidade do Casal de S. Simão,
para lá da eleição para as Maravilhas de Portugal. A aldeia esteve rodeada de fogo no dia 16 de
junho e escapou por pouco, mas
todos os alarmes tocaram: é preciso fazer algo para evitar que a
catástrofe se repita ali. Dia 23 de
julho habitantes e proprietários
debatem o futuro. E ideias como
a substituição de eucaliptos por
árvores-bombeiras, como castanheiros, nogueiras ou sobreiros,
ou a criação de um aceiro que evite a propagação dos incêndios.
Não será fácil: na aldeia vivem
quatro pessoas e muitos proprietários dos terrenos são desconhecidos ou nem sabem sequer onde
as suas propriedades ficam. “Esse
é o nosso grande desafio”, reconhece Aníbal Quinta. “Toda a gente terá de ter sentido comunitário,
dar um pouco de si, sem se perder
como indivíduo. É um processo
trabalhoso, mas apaixonante”.

Uma luz no meio da cinza. É assim que está a ser encarado o original TEDxFigueiródosVinhos.
Agendada há várias semanas
para 23 de setembro, a conferência ganhou nova importância
depois dos fogos que flagelaram
o norte do distrito de Leiria. “Podemos esperar obter uma maior
unificação do povo figueiroense
em torno de um evento muito
positivo que vai ocorrer no concelho”, sublinha Sérgio F. Godinho,
um dos elementos da organização.
Sérgio, que até aos 19 anos
viveu em Figueiró dos Vinhos
e escolheu Braga para estudar
Psicologia do Desporto na Universidade do Minho, sempre
sentiu a população nostálgica
em relação aos tempos em que o
concelho era próspero. “Crescer
numa comunidade onde se sente que a realidade do concelho
está aquém das suas capacidades
criou em mim a necessidade de
criar algo”. Fã do formato TED e
TEDx, e capacitado pelo trabalho
na Associação de Estudantes de
Psicologia da Universidade do
Minho e na Associação Nacional de Estudantes de Psicologia,
arriscou uma candidatura. E foi
contemplado.
Hoje, uma equipa de seis elementos prepara a conferência
que quer “quebrar barreiras”.
“Queremos provar que é possível organizar grandes eventos
em Figueiró dos Vinhos e em
localidades com características
semelhantes”, frisa. TEDx é uma
forma eficaz de partilhar ideias.
“Ideias interessantes têm como
objetivo inquietar. Queremos
colocar as pessoas a pensar. A
mentalidade pequenina do ‘Terra
pequena não faz Homem grande’
tem que ficar onde pertence – no
passado”.
Com o tema “Cultura-te”, o
TEDxFigueiróDosVinhos está
a receber inscrições para o voluntariado e para um casting de
orador, que acontecerá a 15 de
agosto: o vencedor pode partilhar
uma ideia com o público. Os bilhetes estão já à venda e custam
8 euros. A lotação é limitada a
80 pessoas. Mais informações
em http://tedxfigueirodosvinhos.
com. ML

Opinião
DESA/SOSSEGO
António Sales

Assunção Cristas

Médico e deputado do PS eleito por Leiria

Jurista, professora e deputada do CDS-PP eleita por Leiria

“Direitos de pessoas doentes em fim de vida”

VISTO PARLAMENTAR

O

CDS/PP apresentou esta semana
na Assembleia da
República um Projeto-Lei relativo aos
direitos das pessoas doentes
em fim de vida.
Apresentou-o como se de
algo de novo se tratasse mas
na realidade nada de original
nem nada de novo traz. A
sedação de doentes em fases
terminais de doença crónica
(sedação paliativa) já é prática
corrente nos nossos hospitais
e nas diferentes unidades de
cuidados paliativos do País.
A lei atual já regula consentimento informado, testamento
vital, procurador de saúde,
privacidade e confidencialidade, recusa de obstinação
terapêutica, acesso a cuidados
paliativos, portanto, nada de
novo e original trouxe este
Projeto-Lei.
Fica-me a dúvida se o CDS
pretendeu apenas capturar a
agenda política mediática ou se
pretendeu fechar a possibilidade a outras discussões de fim
de vida como a Eutanásia ou o
Suicídio Assistido, afirmando
como única opção a sedação
paliativa.
Estou plenamente de acordo
que os cuidados paliativos devem chegar a todos os doentes
através do SNS, e estou plenamente de acordo que sendo a
vida um direito alienável, deve
existir um direito à morte em
condições de dignidade, sem
sofrimento e com afecto.
Por isso, dignidade e autonomia são também direitos de
fim de vida.
O INE estima que 60% das
pessoas que morrem em Portugal, necessitam de cuidados
paliativos, mas só 20% tem
acesso a eles.
Estes cuidados focam-se
nas necessidades pessoais do
paciente e têm como objectivo
primordial a procura da diminuição do sofrimento físico,
melhorando assim os níveis de

conforto e qualidade de vida.
Reconhecer a morte e atribuir significado e exigência ao
processo de morrer são hoje as
linhas mestras do pensamento
antropológico e filosófico e
por isso, queiramos ou não,
aceitemos ou não, a morte é
parte integral da vida e todos
morreremos.
E é nesse pressuposto que os
valores de cada um, as crenças
e as convicções estabelecem os
nossos limites de ação.
Dizia Fernando Savater:
“não sou livre de escolher o
que me acontece, mas sim o
que fazer com o que me acontece”.
Esta discussão sobre cuidados em final de vida, não pode
nem deve ser misturada com a
discussão sobre eutanásia ou
suicídio assistido.
São assuntos que devem ser
discutidos de forma isolada
porque independentemente
de sermos contra ou a favor
da possibilidade de cada um
poder abdicar dos seus direitos
de viver, podemos sempre
discutir formas de melhorar o
alívio do sofrimento disruptivo.
Por tudo isto, o Projeto-lei
do CDS não passou de uma
efetiva redundância, dado que
nem a ética nem a medicina
produzem qualquer controvérsia a propósito dos cuidados de
fim de vida e o próprio universo do Direito já produz por si
só efeito.
No próximo dia 1 de Outubro realizam-se as Eleições
Autárquicas em Portugal nas
quais tenho um interesse e
compromisso político, motivo
pelo qual interromperei a minha coluna de opinião.
Até lá desejo aos meus leitores boas férias e boas decisões.

Atenção para Pedrógão

Sossego
Agradecimento às
equipas de voluntários
do PS
Aproveito este espaço
para falar naquilo que é,
para mim, pessoalmente
e enquanto Presidente da
Federação Distrital de Leiria,
um dos maiores sossegos
que tenho: as equipas de
voluntários que ajudam
o Partido Socialista a
funcionar, a fazer política e
a melhorar a qualidade de
vida das nossas populações.
Em todo o Distrito de
Leiria temos centenas de
voluntários que formam as
equipas das concelhias e que
farão as ações de campanha
nas próximas autárquicas.
Todos eles, sem exceção
serão fundamentais para
eleger Walter Chicharro
na Nazaré, Raul Castro em
Leiria, Cidália Ferreira na
Marinha Grande, Jorge
Claro em Pombal, Jorge
Gonçalves em Peniche,
Valdemar Alves em
Pedrógão Grande, António
José Domingues em Ansião,
Ricardo Fernandes no
Bombarral, Vítor Rodrigues
em Óbidos, Luís Patacho em
Caldas da Rainha, Rui Marto
em Porto de Mós, Gonçalo
Abílio em Castanheira de
Pera, Carlos Simões em
Alvaiázere, Carlos Repolho
na Batalha, Cláudia Vicente
em Alcobaça e Jorge Abreu
em Figueiró dos Vinhos.
Todos eles me deixam
muito sossegado quanto
às próximas eleições
autárquicas. O objetivo
do PS, e portanto de todos
os nossos candidatos, é
melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos.

E

sta segunda-feira fiz uma visita intensa aos
territórios ardidos no incêndio de Pedrógão
Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira
de Pera. Estive com as populações, reuni
com Presidentes da Câmara, com Bombeiros, visitei uma serração destruída em Castanheira.
Vi a destruição – como já tinha visto quando fui ao
funeral do bombeiro Gonçalo – mas também vi a
bonita aldeia do xisto de São Simão e pude atestar
que o turismo começa a regressar à praia das Rocas.
Tinha reservado esta visita para este momento: o
momento em que o fogo está apagado, em que o Governo já esteve em peso e já prometeu tudo. No CDS
entendemos que enquanto um incêndio lavra devem
estar os operacionais, nessa fase uma presença nossa seria estorvo. Entendemos também que quando
todos deixam de ir ao terreno é quando nós temos
de estar presentes, para ouvir os relatos e conferir
com a informação que temos, para garantir que as
promessas governamentais são cumpridas. Esta
segunda-feira testemunhámos o sofrimento muito
presente de quem perdeu os seus mais queridos, e se
sabemos que só o tempo – e talvez nem o tempo – o
pode curar, sabemos também que o apoio pronto do
Estado pode minimizar a dor.
É este o nosso compromisso: voltarei a cada dois
meses para atestar da evolução do apoio às populações e da reconstrução. Entretanto, no Parlamento,
estamos a contribuir, como sempre, para o aprofundamento da legislação sobre a floresta e para o
debate das questões estruturais.
Em paralelo, continuaremos a questionar o Governo sobre todas as questões técnicas e a responsabilidade política, na linha de resto das 25 perguntas
que colocámos ao Primeiro-Ministro. Tudo faremos
para que nenhuma pergunta fique por responder!

Governo incapaz!
Nas últimas semanas o Governo mostrou-se completamente incapaz de atuar com sensatez, firmeza e
autoridade. Perante a tragédia de Pedrógão Grande e
o inadmissível roubo de armas em Tancos, a Ministra da Administração Interna e o Ministro da Defesa
Nacional mostraram impreparação e fragilidades. A
teimosia do PM em remodelar profundamente o Governo – aliás, aproveitando a saída dos 3 Secretários
de Estado – revela-o um líder fraco. Se juntarmos os
problemas da justiça, da educação e da saúde temos
o retrato de um Governo tolhido.
Nota final: Em janeiro de 2016 iniciei o Visto Parlamentar
no REGIÃO DE LEIRIA. Foi um prazer e uma honra. Agora é
tempo de preparar as autárquicas.
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Aqui perto
Leiria

109

Os militares do GIPS identificaram no concelho de Leiria, na
primeira fiscalização, entre 17 e
28 de abril, 109 zonas potenciais
de risco de incêndio florestal, o
que equivale a uma redução de
80% face a 2016, em que foram
assinaladas 1.043 terrenos. No
concelho da Batalha, a taxa de
redução foi de 84% (de 293 para
48 zonas), enquanto Alcobaça
registou o pior cenário em 2017,
com 330 situações

Pequeno incêndio em Olhalvas, Leiria, na terça-feira, obrigou ao corte do trânsito Foto: Joaquim Dâmaso

Leiria reduziu em 80% potenciais zonas
de risco de incêndio florestal
“A população está mais informada e desperta para as questões
da gestão de combustível, verificando um maior número de cumprimento voluntário e cuidado
na utilização do fogo”. É esse o
entendimento da GNR de Leiria,
através do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS)
que, na 1ª fiscalização de 2017,
no âmbito do plano “Prevenir
Já”, sinalizou menos 1.781 zonas
potenciais de risco de incêndio
florestal no distrito de Leiria.
A redução mais significativa,
comparativamente com o mesmo
período em 2016, registou-se no
concelho da Batalha com a diminuição de 293 para 48 terrenos
identificados (84%) e no concelho

de Leiria de 1.043 casos para 109
este ano (80%).
Já no território respeitante ao
concelho de Alcobaça foi onde o
GIPS sinalizou o maio número de
zonas de risco: 330, segundo dados enviados pela GNR de Leiria
ao nosso jornal.
“No distrito de Leiria, o balanço da aplicação do plano ‘Prevenir Já’ é muito satisfatório, na
medida em que, comparativamente com o ano de 2016, foram
sinalizadas menos 1 781 zonas potenciais de risco de incêndio florestal na 1.ª fiscalização de 2017,
o que é um indicador de que a
população está informada e consciente da necessidade de adoção
de medidas de autoproteção”, refere fonte da GNR, considerando “ainda determinante” para a

fiscalização “a disponibilização
dos Planos Municipais de Defesa
da Floresta Contra Incêndios por
parte dos municípios” e a contribuição “muito ativa” das juntas
de freguesia “na identificação
dos proprietários dos terrenos
inseridos nas zonas sinalizadas”.
A 1ª fiscalização decorreu entre 17 e 28 de abril, com 92 patrulhas, 184 militares envolvidos e
percorridos 17.774 km.
A segunda fase de fiscalização
decorre até 30 de outubro, realizando-se em simultâneo o envio
das notificações aos proprietários incumpridores por parte dos
municípios. No entanto, a GNR de
Leiria dá conta que após “uma
abordagem direta para que a gestão de combustível seja realizada
de imediato pelo responsável”,

regista-se uma taxa de cumprimento voluntário de 55%.
Apesar de todos os cuidados,
ainda assim, na passada terça-feira, na zona das Olhalvas, em
Leiria, um pequeno incêndio
agrícola em terrenos privados
anteriormente limpos obrigou à
intervenção de duas dezenas de
bombeiros e ao corte temporário
de estrada.
Segundo a GNR de Leiria, “o
alarme provocado pelas notícias
de Pedrógão Grande”, levou a um
“aumento considerável das denúncias” de situações por regularizar. Também devido às condições climatéricas próprias desta
época e ao regresso de férias dos
emigrantes, os meses de julho
e agosto registam um aumento
significativo de denúncias.

Faleceu ex- presidente
de junta de Amor

Trânsito restabelecido
na av. Ernesto Korrodi

Jovem morre
em despiste na Chaínça

Ervas do rio Lis são
retiradas esta semana

Diamantino Carpalhoso Lisboa, ex-presidente da junta de
freguesia de Amor, no período
entre 1998 e 2005, eleito pelo
PSD, faleceu na madrugada da
passada segunda-feira, vítima
de doença prolongada. O antigo
responsável autárquico tinha
63 anos, era casado e tinha dois
filhos. Foi ainda durante vários
anos dirigente associativo no
CRC 22 de Junho/Amor.

Dois meses depois do aluimento
de terras no centro histórico de
Leiria, foi restabelecido o trânsito na avenida Ernesto Korrodi,
no sentido Poente-Nascente
(largo Dr. Serafim Lopes Vieira/
Escola Domingos Sequeira e o
largo Manuel Arriaga), sendo
reposto o sentido de trânsito da
rua Pêro Alvito. Foi igualmente
reposto o sentido de trânsito da
rua Christiano Cruz.

Um rapaz morreu no último
sábado, vítima de acidente de
viação, na EN593, em Chaínça,
cerca das 11h20. A vítima de 20
anos, natural do Arrabal, era o
único ocupante da viatura e não
resistiu aos ferimentos, acabando por ser declarado o óbito no
local por uma equipa da VMER
de Leiria. No local estiveram
ainda dez bombeiros das corporações de Leiria e Fátima.

A Câmara de Leiria vai avançar,
esta semana, com uma ação de
limpeza do rio Lis para impedir a proliferação da infestante
erva-pinheirinha, entre a ponte
Hintze Ribeiro e o açude do
parque. A autarquia adianta que
a intervenção, em acordo com
a Oikos, só acontece agora para
permitir a desova dos peixes e
posterior adaptação ao habitat
das espécies existentes no Lis.

Marina Guerra

14

Região de Leiria — 13 julho, 2017

Médico e
farmacêutico
lesam SNS com
receitas faltas
Um médico e um farmacêutico
estão acusados, em coautoria
material, na forma consumada,
da prática de um crime de falsificação de documentos e um
crime de burla qualificada, por
terem lesado o Serviço Nacional
de Saúde (SNS) em mais de 36 mil
euros. Uma arguida pessoa coletiva é penalmente responsável
pelos mesmos crimes, revelou o
despacho de pronúncia do juiz de
Instrução Criminal da Comarca
de Leiria, no passado dia 4.
Entre janeiro de 2011 e 30 de
julho de 2015, os dois arguidos
“diligenciavam pela emissão de
receitas médicas eletrónicas”,
“sem ter existido qualquer ato
médico subjacente e sem qualquer fornecimento de medicamento, nas espécies e quantidades nelas constantes”, para
processamento de faturas e apuramento dos valores devidos pelo
SNS à sociedade, visando defraudar o Estado.
Os arguidos estão a aguardar
julgamento com Termo de Identidade e Residência.

Francisco
Varatojo perde
vida a mergulhar
O leiriense e diretor do Instituto
Macrobiótico de Portugal, Francisco Varatojo, foi homenageado
na passada terça-feira, no Teatro
Thalia, em Lisboa.
Francisco Varatojo faleceu na
semana passada depois de ter
desaparecido enquanto mergulhava, na zona da Pedra de Arcanzil, entre o Cabo Espichel e o
Porto da Baleeira, em Sesimbra,
com alguns amigos.
Francisco Varatojo era natural
de Leiria, tinha 56 anos e deixa
quatro filhos. Descrevia-se como
um “amante de natureza”, com
gosto em “fazer mergulho no
oceano e correr por entre montes
e vales”. Abriu o Instituto Macrobiótico de Portugal, escreveu
livros, artigos e participou em
inúmeros programas de televisão
e rádio.

Região // Aqui perto

Em foco
Leirienses saíram à rua para viver o Shop On

Há jogos de
tabuleiro e
piquenique
na Barosa

Fotos: Fernando Rodrigues

PUBLICIDADE

Música, dança, atividades desportivas e desfiles de moda animaram Leiria na 10ª edição do
Shop On, um evento organizado
pela ACILIS, com a colaboração
da Câmara. Milhares de pessoas
participaram nas atividades no
sábado, com o objetivo de promover o comércio tradicional.

Se gosta de jogar jogos de tabuleiro e descontrair com atividades
ao ar livre, o convite do Clube de
Boardgamers de Leiria para este
domingo é para si. O clube, associado à Associação Fazer Avançar, vai realizar um piquenique
de jogos de tabuleiro no parque
de merendas da Barosa.
O convívio pretende dar a
conhecer o mundo dos jogos de
tabuleiro a toda a família. Os
interessados devem manifestar
vontade no evento de Facebook
(PICNIC com jogos de tabuleiro
modernos em Leiria), levar alguns petiscos para o almoço e o
lanche para partilhar.
Antes, sexta-feira, o Clube de
Boardgamers de Leiria reune a
partir das 21h30, no centro cívico
de Leiria.
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Câmara aprova 14 de 32 propostas
para orçamento participativo
A mobilidade e segurança dos
cidadãos na cidade de Leiria, o
aproveitamento de espaços verdes, a construção de infraestruturas de apoio desportivo e educacional ou a promoção da lagoa
da Ervedeira enquanto projeto
integrado são algumas das 14
propostas admitidas pela Câmara
Municipal de Leiria a votação
para o Orçamento Participativo
2017/2018.
A lista, divulgada na terça-feira, é ainda provisória, já que as
restantes 18 propostas apresentadas podem apresentar a reclamação da decisão até dia 17. A
decisão final será conhecida a 24
de julho e os projetos serão colocados a votação no dia seguinte
e até 15 de setembro.
O montante disponível do
orçamento participativo é de
339.917 euros, e além dos meios
digitais, as juntas de freguesia e
o Balcão Único de Atendimento
da Câmara de Leiria assumem-se
como locais de apoio para que os
cidadãos possam exercer o seu
direito de voto.

Propostas
Todo o concelho
Apetrechar as bibliotecas públicas e escolares do concelho com
ludotecas de jogos de tabuleiro
modernos.
UF Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes
Investimento em 20 bicicletas
elétricas, quatro triciclos com
caixa para pessoas com deficiência motora e 20 bicicletas ditas normais, em cinco pontos de
estacionamento, podendo ser
requisitadas gratuitamente.
Colocação de barreiras acústicas absorventes para minimização da poluição sonora na
avenida das Comunidades Europeias.
Substituição de contentores de
resíduos sólidos urbanos de superfície por contentores enterrados na rua Dr. Luís Titto Bandeira.
Instalação de uma estátua/monumento alusivo à figura do Po-

licia Sinaleiro na rotunda do sinaleiro.
Criação de um resguardo, para
o estacionamento de bicicletas e
motociclos na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.
Conclusão de muro suporte de
terras, criação de parque infantil
e parque de merendas no Grupo
Recreativo Amigos da Juventude, em Touria, Pousos.
UF Monte Redondo e Carreira
Requalificação da envolvente
natural do marco geodésico localizado em Monte Redondo.
Amor
Substituição do suporte e telhado do edifício da sede atual do
Agrupamento de Escuteiros de
Amor.
Maceira
Colocação de parede de vidro
laminado amovível e de fixos
de alumínio também com vidro
laminado, no telheiro da EB de
A-dos-Pretos.

Caixas apreendidas pela PSP nos CTT
vão ter de ser devolvidas
Vão ter de ser devolvidas as 16
caixas que a PSP apreendeu no
interior das instalações dos CTT
de Marrazes, em finais de dezembro de 2015. As caixas, suspeitava
a polícia, continham calçado contrafeito. Contudo, uma vez que a
apreensão ocorreu sem autorização de um juiz, o Tribunal da
Relação de Coimbra determinou
que foi ilegal.
A decisão do Tribunal da Relação de Coimbra, do início de junho, refere-se a um caso ocorrido
há quase dois anos. No âmbito de
uma investigação sobre a prática
do crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca, a PSP
apreendeu 16 caixas que suspeitava serem de calçado contrafeito.
“No decurso da investigação, apurou-se que, a fim de se proceder
à venda destes artigos, os suspei-
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tos estabelecem as negociações
via online, mais concretamente,
através de anúncios colocados
em páginas por si criadas do Facebook”, relata o acórdão. O caso
envolvia suspeitos já conhecidos
pelas autoridades por estarem

As caixas, suspeitava a
polícia, continham calçado contrafeito. Contudo,
a apreensão ocorreu sem
autorização de um juiz e
o Tribunal da Relação de
Coimbra determinou que
foi ilegal
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ligados a casos de contrafação
e burlas. E quando foi detetado
que se preparava para ser enviada uma encomenda de 16 caixas
que se supunha conterem calçado
contrafeito, as autoridades procederam à apreensão da encomenda
nos CTT de Marrazes. Contudo, o
facto desta apreensão não ter sido
autorizada por um juiz ou de não
ter sido imediatamente remetida para um magistrado, ditou a
nulidade da mesma. Isso mesmo
foi confirmado em setembro do
ano seguinte, quando o tribunal
analisou o caso pela primeira vez.
As encomendas não tinham sido
abertas, e não o poderiam ser, já
que a apreensão não foi validada.
O Ministério Público recorreu,
mas, agora, o Tribunal da Relação
confirmou: as encomendas foram
indevidamente apreendidas. CSA

UF Marrazes e Barosa
Construção de um parque infantil e um ginásio ao ar livre
com equipamentos para promoção do exercício físico nas traseiras dos prédios sitos na rua
António Santos Serrador, em
Sismaria
Coimbrão
Projeto integrado da envolvente
da Lagoa da Ervedeira nas áreas
de interpretação de fauna e flora , promoção da vida familiar e
promoção de desporto
UF Santa Eufémia e Boa Vista
Construção de balneários na
zona desportiva, educativa e social de Boa Vista
UF Parceiros e Azoia
Colocação de ilhas ecológicas
onde existem contentores à superfície de separação de lixos na
urbanização de Santa Clara.

IPLeiria abre
mestrado em
Cibersegurança
Cibersegurança e Informática
Forense é o novo mestrado do
Politécnico de Leiria, que se inicia
no ano letivo 2017/2018, na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão.
O curso pretende responder ao
desafio proposto pela da União
Europeia, com a formação de profissionais “com elevadas competências para lidar com os ataques
e incidentes que ocorrem no ciberespaço”, revela o IPLeiria.
Dirigido a recém-licenciados
em cursos de Engenharia Informática ou na área das ciências
da computação, e a profissionais
que desempenhem funções de
gestão e administração de infraestruturas de servidores e redes,
gestão de segurança e técnicos
com experiência profissional na
área da informática, decorre às
sextas-feiras e sábados.

João Vasconcelos
abandona
Governo
O leiriense João Vasconcelos, de
41 anos, anunciou, no passado
domingo, o pedido de demissão
da secretaria de Estado da Indústria, à semelhança do que também fizeram os secretários de
Estado da Internacionalização e
dos Assuntos Fiscais, após terem
solicitado ao Ministério Público a
sua constituição como arguidos
no inquérito relativo às viagens
para assistir a jogos da seleção
nacional no Euro2016, a convite
da Galp.
Diretor Executivo da Startup
Lisboa, Associação para a Inovação e Empreendedorismo de
Lisboa, de 2011 até 2015, João
Vasconcelos ocupou o cargo governativo nos últimos 20 meses,
trabalhando em projetos como
Web Summit, Startup Portugal e
o programa Indústria 4.0.
Entretanto, o Ministério Público determinou a sua constituição
de arguido no processo das viagens, tal como dos outros secretários de Estado e um chefe de
gabinete, um ex-chefe de gabinete
e um assessor governamental.

4

PJ detém suspeito de
assaltos a postos de CTT
A Polícia Judiciária anunciou a
detenção de um homem, de 63
anos, suspeito de pertencer a
um grupo que assaltava à mão
armada bancos e estações dos
CTT, nomeadamente as estações de Amor (Leiria) e Louriçal (Pombal), e a uma agência
bancária localizada em Pataias,
Alcobaça, entre janeiro e abril.
A PJ do Centro refere em comunicado que deteve “o quarto elemento de um grupo de
suspeitos, presumíveis autores
de vários crimes de roubos a
estações dos CTT e a agências
bancárias”, com recurso a armas
de fogo. Os outros elementos do
grupo foram detidos maio.
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Marinha Grande

“Casa Nau” volta a abrir portas
e a poder ser visitada

Imóvel foi prenda de casamento do escritor Foto de arquivo
Depois de um encerramento nos
últimos três verões, a Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, em São
Pedro de Moel, reabriu no início
deste mês.
O imóvel, conhecido como

Visto
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“Casa-Nau”, pertenceu ao escritor
Afonso Lopes Vieira, tendo sido
o seu local de criação de eleição.
Nos últimos anos, a componente
museológica da casa – situada
no primeiro andar - tem estado

inacessível ao público. Efetivamente, o ano passado a Câmara
da Marinha Grande justificou a
impossibilidade de visitar o espaço com o facto de aí terem decorrido de obras de beneficiação
(no valor de 160 mil euros), “que
impediram a montagem atempada do espaço expositivo”.
Contudo, esta semana, a Câmara revelou que o imóvel pode
ser visitado desde dia 4 e até 17 de
setembro, de terça-feira a domingo, das 15 às 20 horas, incluindo feriados. A entrada gratuita
é para crianças até aos 10 anos
acompanhadas de adultos, sendo
que nos restantes casos o valor
do ingresso oscila entre os 0,75
cêntimos (estudantes, grupos,
seniores) e 1,5 euros.
O escritor Afonso Lopes Vieira, natural de Leiria, recebeu a
casa de São Pedro de Moel como
prenda de casamento. E esse passou a ser o seu local predileto
de criação artística que doou o
imóvel para a instalação de uma
colónia de férias para crianças,
que funciona no rés-do-chão. CSA

Vieira de Leiria O monumento de homenagem à indústria vieirense foi
inaugurado dia 9, no âmbito das comemorações de mais um aniversário, o 32º, de elevação da localidade à condição de vila. Foram dias de
festa que serviram de pretexto igualmente para assinalar o arranque de
mais uma época balnear com muita animação Foto: Silvério Leal
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Homem
condenado por
abuso sexual

Num só dia
cidade enfrenta
inundações e
incêndio

O Tribunal de Leiria condenou
um homem pelo abuso sexual de
pessoa incapaz de resistência, de
trato sucessivo, na pena de quatro anos de prisão, suspensa por
igual período. O caso refere-se
a factos registados no verão de
2015, na área de Vieira de Leiria. De acordo com a informação
divulgada pela Procuradoria da
Comarca de Leiria, o arguido
manteve relações sexuais, por
duas vezes, com a vítima que
“padece de deficiência mental
moderada, não possuindo a capacidade e discernimento necessários para se autodeterminar
sexualmente, bem como não era
capaz de se defender e de se opor
de forma eficaz aos mencionados
atos”. A pena foi conhecida dia
30 de junho e é acompanhada de
regime de prova, mediante plano
de reinserção social a elaborar
pela Direção Geral de Reinserção Social, atendendo ao “ilícito
em causa e as circunstâncias
relativas ao arguido, designadamente a sua idade”, refere a nota
da Procuradoria.

Duas pessoas ficaram feridas
na sequência de um incêndio
no centro tradicional da cidade
da Marinha Grande, na tarde
de quinta-feira, dia 6. De acordo com a informação divulgada
pela corporação local de bombeiros, o alerta foi dado pelas
13h50. As chamas atingiram um
armazém, revelaram os Bombeiros da Marinha Grande.
Ironicamente, enquanto a tarde na cidade ficou marcada pelas
chamas, a manhã foi pautada
por diversas inundações. Ainda
de acordo com a corporação, na
sequência da forte chuva que se
fez sentir na manhã de dia 6, os
Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, “receberam cerca
de 20 pedidos de auxílio”. À semelhança do sucedido noutros
pontos do país, os fortes aguaceiros condicionaram o trânsito em
várias ruas da cidade, tendo-se
multiplicado os pedidos de auxílio durante a manhã, consequência de múltiplas situações
de inundação.

Vitor Grenha
sucede a Cristina
Simões no Rotary
Club

Paulo Ferreira é o
candidato do CDS
à Câmara

Vitor Grenha, arquiteto natural da Figueira da Foz, é o novo
presidente do Rotary Club da
Marinha Grande, sucedendo a
Cristina Simões.
Para além da sua atividade
na área da arquitetura, o novo
presidente dos rotários foi professor e autarca no concelho
e assume funções para o ano
rotário de 2017-2018, adianta o
clube em comunicado divulgado
no início desta semana. Vitor
Grenha elege como objetivos do
seu mandato, entre outros, “aumentar o companheirismo, os
serviços à comunidade e a solidariedade social”. Organizar um
espetáculo de música antiga e
dinamizar colóquios, contam-se
entre as iniciativas que anuncia
pretender concretizar em data
a anunciar.

O empresário Paulo Ferreira é o
cabeça-de-lista à Câmara da Marinha Grande pelo CDS-PP em
coligação com o Partido Popular
Monárquico (PPM).
Anunciando a coligação, que
terá o nome de +Marinha, Paulo
Ferreira assumiu que o objetivo
da candidatura é “ser uma alternativa à alternância PS e CDU”,
que considera ser “fundamental
para melhorar o futuro” do concelho, referiu, citado pela agência Lusa. Para Paulo Ferreira, o
CDS-PP tem um “esforço enorme
pela frente” para reativar o partido na Marinha Grande, cujo
trabalho se foi perdendo.“Agora
o CDS-PP quer voltar a ter voz”,frisou. O empresário de 55 anos
foi presidente da Associação Comercial e Industrial da Marinha
Grande.

Região // Aqui perto

Porto de Mós

Grupo convidou os moradores, pegou em pincéis, e tem vindo a caiar a aldeia aos sábados

“A aldeia fica mais bonita”, refere uma moradora de Alqueidão
da Serra. Em concreto, fala dos
muros e paredes que, gradualmente, têm aparecido pintados,
ou melhor, caiados. Não é obra
do acaso, mas antes de um grupo
de voluntários que, nos últimos
meses, tem dinamizado ações de
embelezamento da aldeia. Como?
Com recurso a cal e materiais
solicitados à Junta local, pintam
muros e casas, com o objetivo de
deixar a aldeia de Alqueidão da
Serra mais bonita.
Apesar do impacto no aspeto
da aldeia, a ação do grupo de seis
voluntários – a que se chegam a
juntar duas dezenas de pessoas
nos dias em que decidem caiar
a aldeia – pretende ser discreta.
“O que nos moveu foi o desejo de
fazer algo de positivo pela terra,
sem qualquer vontade de obter
um protagonismo pessoal ou do
grupo”, explica este coletivo que
dinamiza o Projeto Alecrim. O
projeto nasceu de um grupo de
seis pessoas de Alqueidão da Serra que “num encontro informal

decidiu criar um grupo de voluntariado”. Qual o objetivo? “Fomentar e sensibilizar” a participação
da população “para o cuidado e
embelezamento da aldeia, tornando-a mais bonita, alegre e feliz”,
explica o grupo que conta com
pessoas dos oito aos 60 anos de
idade.
Foi nas últimas férias escolares
da Páscoa que o grupo arrancou
com a iniciativa de caiar a aldeia.
E a última ação deste ano está
programada para 12 de agosto.
Até ao momento, os voluntários
– a que se juntaram vários moradores – ofereceram três sábados e
três dias das férias da Páscoa para
a tarefa. Filipe Batista, presidente
da Junta, aplaude a iniciativa. Ele
próprio, a título pessoal, participou nas atividades e espera que
esta ação incentive os moradores
a embelezarem os seus imóveis.
Aliás, a Junta, explica, tem vindo
a ceder cal quando lhe é solicitada
para esse efeito. “Se cada um der
o seu máximo, naturalmente que
vamos tornar a aldeia mais agradável”, adianta. CSA
PUBLICIDADE

Voluntários decidem caiar a
aldeia de Alqueidão da Serra
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Alcobaça

Arquiteto Souto Mora e Visabeira prontos para avançar com hotel no Mosteiro

Hotel no Mosteiro aguarda parecer
da Direção-Geral do Património
Dina Aleixo
O projeto para a construção de
um hotel de cinco estrelas no
Claustro do Rachadouro, no
Mosteiro de Alcobaça “está praticamente concluído e a câmara
vai remetê-lo à Direção Geral
do Património para emissão do
respetivo parecer técnico”, revelou esta semana o presidente
da autarquia de Alcobaça, Paulo
Inácio, ao REGIÃO DE LEIRIA.
A decisão foi avançada depois

de, no dia 7, o autarca ter reunido
com o arquiteto responsável pelo
projeto, Souto Moura, e responsáveis da empresa promotora do
hotel, a Visabeira.
Num ponto de situação feito à
Câmara, Junta de Freguesia de
Alcobaça e Vestiaria associações
cívicas, a empresa divulgou que
“o Claustro está limpo e preparado para iniciar a obra”, adiantou
Paulo Inácio, reforçando não conseguir “estimar já uma data de
arranque porque isso dependerá

Pedra do Ouro prepara
candidatura à Bandeira
Azul
A Câmara de Alcobaça vai candidatar a praia Pedra do Ouro
à Bandeira Azul já no próximo
ano, disse sexta-feira o presidente da Câmara, Paulo Inácio, ao
REGIÃO DE LEIRIA.
“Estamos a tomar medidas
para dotar a praia de concessionário, casas e de banhos e todas as condições necessárias à
candidatura daquela o autarca
considera “em condições de ter
o galardão”.
Pedra do Ouro tornar-se-á
assim na terceira praia galar-
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doada (depois de São Martinho e
Paredes da Vitória) no concelho
que tem “nove praias de excelência que servem diferentes públicos,mais familiares ou aventureiros”, lembrou Paulo Inácio.
Em 2017, além da Bandeira
Azul e do estatuto de Praia Acessível – Praia para Todos a São
Martinho do Porto e Paredes da
Vitória, foi ainda atribuído, pela
Quercus, o galardão “Praia de
Ouro”, a Paredes da Vitória, Água
de Madeiros, Légua, Pedra do
Ouro e Polvoeira.
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do tempo que o parecer demorar
a ser emitido”.
Ainda assim da reunião ficou
a convicção de que “está tudo a
postos para que os prazos sejam
cumpridos” tendo o responsável
pela Visabeira, Fernando Nunes,
deixado a garantia de que “o novo
hotel deverá ser inaugurado em
2019”, antecipando o prazo de
construção admitido no concurso, que seria de três anos.
O encontro entre as várias
entidades foi ainda aproveitado

para um visita ao local, durante a
qual quer o executivo quer as associações ligadas ao património
puderam constatar “aquilo que já
foi feito em termos de trabalhos
arqueológicos e o que está pensado em termos de acessibilidades
ao hotel”, rematou o autarca.
A construção do hotel representa um investimento de 15
milhões de euros que resultará
numa unidade de cinco estrelas,
desenvolvido em três pisos.
O projeto criará 81 quartos e
nove suites, uma zona de serviços, spa, ginásio, espaços para
organização de eventos e congressos e ligação ao Jardim do
Obelisco, uma área do mosteiro
que a autarquia espera poder recuperar com recurso a fundos
comunitários.
O Claustro do Rachadouro foi
concessionado ao grupo Visabeira a 7 de junho de 2016, na sequência de um concurso público
internacional que estipulava a
cedência do espaço por 50 anos
mediante uma renda mensal de
cinco mil euros.
Aquando da apresentação pública do projeto, numa cerimónia
que contou com a presença do
Ministro da Cultura, Luis Castro
Mendes, o arquiteto alertou para
“a oportunidade única para fazer
a recuperação da envolvente do
Mosteiro”, apelando a que a autarquia considere a demolição
de edifícios devolutos para que
possam ser alargados os acessos
à unidade e criado um parque de
estacionamento, bem como a utilização de um terreno camarário
para construir um acesso através
de um passadiço sobre o rio.

Aljubarrota Medieval
regressa em agosto
A vila de Aljubarrota volta a evocar, de 12 a 15 de agosto, a vitória
portuguesa na batalha com o
mesmo nome, recriando a luta
ocorrida a 14 de agosto de 1385
e que afirmou a independência
de Portugal.
O evento “Aljubarrota Medieval”, que se realiza há mais de 20
anos, atrai anualmente milhares
de pessoas para reviverem os
tempos medievais e as lendas
associadas à batalha, entre as
quais a da padeira, Brites de
Almeida, a quem é atribuído o

feito de, com a pá ter aniquilado
um grupo de sete castelhanos
famintos.
Provar o pão da padeira, os
queijos, os enchidos, os licores,
os doces, o mel e as compotas
da região é outra das propostas
do certame onde a par com espaços para a olaria, a tecelagem
e os bordados, se encontram as
tavernas, os cortejos, torneios a
pé e a cavalo, mostras de armas,
ceias medievais, acampamentos,
malabarismos e música.

Granja de Cister
completa três anos
A Granja de Cister, um projeto
promovido pela Cooperativa
Agrícola de Alcobaça para divulgar a qualidade dos produtos
agrícolas do concelho, celebrou
no último fim de semana o terceiro aniversário da sua criação.
Um jantar conferência com Rui
Rasquilho, antigo conselheiro
cultural de Portugal em Marrocos e no México, palestras sobre
alimentação, showcookings,
passeios culturais e a apresentação do Livro ‘Capital Social – Um
futuro nas Cooperativas Agrícolas’, do autor Manuel Castelhano,
marcaram, entre os dias 7 e 9, o
programa das comemorações.

Plataforma para reportar
problemas nas praias
A autarquia de Alcobaça vai
disponibilizar aos munícipes
uma ferramenta que permite
informar, através da internet,
situações como a existência de
lixo ou equipamentos danificados nas praias.
A plataforma é acessível através do endereço – https://praia.
comigo.pt – e permite comunicar diretamente com os serviços
técnicos do Município, notificando-os de um conjunto predefinido de situações as quais serão
automaticamente reportadas ao
departamento responsável pela
sua resolução. A aplicação deverá estar disponível, em breve,
para sistemas Android e IOS.

Alimentos para animais
de Castanheira de Pera
Está a decorrer no concelho de
Alcobaça uma ação de recolha
de alimentos e artigos que
promovam o bem-estar dos
diversos animais que sobreviveram ao incêndio de Castanheira
de Pera.
A iniciativa partiu de um antigo
morador daquele concelho que,
depois de verificar o “cenário
desolador”avançou com a entrega de alimentos porta a porta,
contando com a ajuda de alguns
amigos.
A ação foi publicitada em www.
facebook.com/joao.luis.102 e os
donativos podem ser entregues
nas cooperativas agrícolas de
Alcobaça e da Benedita ou no
supermercado Neomaquina.
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Nazaré

Instalada boia que mede ondulação
do Canhão da Nazaré
marítima, medindo a altura das
ondas, a sua direção e período.
Os dados colhidos são transmitidos, a todas as horas, para o
Instituto Hidrográfico, e depois
encaminhados para a página
eletrónica do projeto MONICAN,
onde ficam disponíveis em tempo quase real para o público em
geral (monican.hidrografico.pt;
www.hidrográfico.pt).
Diariamente, o Instituto Hidrográfico produz ainda tabelas para
cada boia, com observações das
últimas 24 horas, seguidas das
previsões até 60 horas de agitação
marítima, e dos parâmetros meteorológicos, que são difundidas
para o Centro de Apoio para a
Pescas e o Mar na Nazaré, bem
como para as Capitanias da Nazaré e Peniche.

A Câmara da Nazaré proibiu,
durante os fins de semana de
julho e agosto, o trânsito de autocarros de transporte de turistas na marginal, desde que não
estejam afetos a hóspedes das
respetivas unidades hoteleiras
ali instaladas.
A restrição decorre de uma
indicação da esquadra local da
PSP, como solução para uma
maior fluidez do trânsito regular e das viaturas de emergência, na altura do ano que regista
maior concentração de pessoas
na praia, explicou a autarquia.
A entrada dos autocarros
deverá fazer-se, durante esse
período por sul (rotunda bombas da PRIO), encontrando-se o
percurso identificado.

PUBLICIDADE

Técnicos instalam sistema de medição no mar

Uma equipa especializada do
Instituto Hidrográfico realizou
na Nazaré, ao longo da última
semana, a colocação de uma boia
multiparamétrica junto ao Canhão, que ali irá fazer medições
oceanográficas em tempo real,
revelou a Marinha Portuguesa.
A boia, a “CSA 88/2” foi colocada com o apoio da Marinha Portuguesa, que transportou a equipa
até ao local no navio Almirante
Gago Coutinho.
A colocação de boias na Nazaré
teve início em 2010, no âmbito do
projeto Monican (Monitorização
do Canhão da Nazaré), financiado
pelo programa EEA Grants, que
decorreu entre 2008 e 2011.
Equipada com diversos sensores, a boia constitui um sistema de medição da agitação

Novas regras para
autocarros na
marginal

www.aci.pt
info@aci.pt
vendas@aci.pt
rendas@aci.pt

VENDE-SE

T3 TERRAÇOS DO TABORDA
Composto por hall de entrada, cozinha equipada c/
eletrodomésticos Bosch e com varanda, sala com varanda
ampla, 2 wc (1 privativa), suite c/ 2 roupeiros e wc com base
de duche e varanda, 2 quartos com roupeiro e varanda.
Aquecimento central, pré-instalação para aspiração central.
Garagem privada, arrecadação, condomínio c/ piscina.
€149.900,00
Referência: I-0517

T1 NAZARÉ
Apartamento T1 de 2003, com 62.5 m2, composto por sala
com lareira, cozinha, quarto, wc, varanda (1 parte fechada
em vidro), garagem para um carro.
Pré-instalação de aquecimento central.
€77.500,00
Referência: I-0468

APARTAMENTO T2 MARQUÊS DE POMBAL
Apartamento T2 no Centro da Cidade de Leiria,
com uma belíssima vista para o Castelo e para a cidade.
Composto por hall de entrada, sala kitchenette com lareira,
2 quartos com roupeiro e 1 wc.
€85.000,00
Referência: I-0572

AV. MARQUÊS DE POMBAL, LOTE 4 R/C DTO – LEIRIA
244 820 550 (VENDAS) . 244 820 551 (ARRENDAMENTO) . FAX: 244 820 554
DISPOMOS DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ARRENDAMENTOS, SOLICITADORIA,
AVALIAÇÕES, CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA, ENTRE OUTROS.
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Ourém

Batalha

Praia Fluvial do Agroal
recebe “Bandeira Azul”
O galardão “Bandeira Azul” foi
atribuído, pela primeira vez,
à Praia Fluvial do Agroal, distinguindo-a pela qualidade das
águas e pelos equipamentos e
serviços disponibilizados. Pela
segunda vez recebeu também a
“Bandeira Praia Acessível, Praia
para Todos”, que reconhece a
existência de condições de acessibilidade, segurança e conforto
para todas as pessoas, independentemente da sua idade ou dificuldade de locomoção.
O espaço tem sofrido várias requalificações ao longo dos anos.
A presença de dois nadadores-salvadores durante a semana,
assim como a presença de uma
ambulância e respetiva equipa
de bombeiros durante o fim de
semana e a existência de uma
cafetaria que garante a manutenção da rede de escoamento de
esgotos domésticos e dos sanitários e balneários são algumas das
melhorias efetuadas.
A içar a “Bandeira Azul” e a
“Bandeira Praia Acessível, Praia
para Todos” estiveram, no dia 5,
o presidente da Câmara Munici-

7

A Praia Fluvial do Agroal tem
agora dois socorristas durante
os sete dias da semana, das 9h
às 19h.
A segurança dos bens e das pessoas é assegurada por sua vez
pela GNR, que está encarregue
de efetuar rondas ao local

pal de Ourém, Paulo Fonseca,
e o presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira
do Fárrio e Formigais, Rui Vital,
mas também a presidente da
Assembleia Municipal, Deolinda
Simões.
A “Bandeira Azul” é um galardão, que reconhece praias que
promovem a qualidade da água,
a gestão de equipamentos de segurança e serviços, bem como
a divulgação e promoção da informação e educação ambiental.

Em 2012, vários comerciantes contestaram sentido adotado na Estrada de Fátima Foto: Joaquim Dâmaso

Sentido do trânsito invertido
cinco anos após a polémica
A Estrada de Fátima voltou a
poder ser utilizada para sair da
vila, situação que resulta da inversão do sentido do trânsito
que vigorava há cinco anos. Em
2012, obras naquela via restringiram-na a um só sentido, uma
alteração que foi recebida com
alguma contestação.
Na altura, o município argumentou ter realizado um inquérito que revelava que a maioria
dos comerciantes da zona (62%)
avaliou positivamente o per-

curso e o circuito de trânsito.
E desde o verão de 2012 até ao
início deste mês, aquela estrada
só podia ser usada para entrar
na vila, não sendo possível aceder à vila dentro da vila. Agora,
a inversão do sentido do trânsito,
reclamada há anos por alguns
comerciantes da zona, foi concretizada. No início desta semana, a Câmara da Batalha revelou
que esta intervenção na via está
integrada num lote de obras que
pretendem o “reforço da segu-

Tribunal condena a pena
suspensa homem que
tentou matar a esposa

Bandeira da Qualidade no Agroal
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O Tribunal de Leiria condenou
esta segunda-feira, dia 10, à pena
de cinco anos de prisão, suspensa
por igual período, o homem que
em maio de 2015, agrediu a esposa
na Batalha. Foi condenado pela
prática, como autor material e
na forma tentada, de um crime
de homicídio qualificado. A pena
está suspensa, devendo o homem
“adotar novas condutas comunitariamente válidas e recuperar-se
socialmente”, revela a Procuradoria da Comarca de Leiria. O
homem encontra-se em prisão

preventiva por estar indiciado
pela perpetração de um crime
de homicídio, na forma tentada
de uma testemunha que depôs
neste caso. O tribunal deu como
provado que o arguido agrediu a
esposa no interior da habitação do
casal, na Batalha, provocando-lhe
vários ferimentos. Foi a mãe do
agressor que o afastou da vítima,
tendo pedido socorro. “O arguido
quis matar a sua mulher, o que só
não conseguiu dada a intervenção
de sua mãe”, refere o acórdão. O
Ministério Público recorreu.

rança rodoviária”. A intervenção
implica ainda o reforço da sinalização rodoviária e a adequação
do estacionamento automóvel,
aponta o município.
Em simultâneo decor rem
obras de requalificação na Estrada de António Coelho, no Reguengo do Fetal, bem como a
Rua do Castanheiro (Jardoeira),
Rua da Serrada (Palmeiros) e
Rua da Marialinha (Quinta do
Sobrado), revelou a Câmara da
Batalha em comunicado. CSA

Paulo Futre festeja
em Alcanadas
Paulo Futre, o antigo jogador de
futebol, é esperado na noite (21
horas) desta quinta-feira, dia 13,
no arranque dos festejos do 45º
aniversário do Centro Recreativo de Alcanadas. A comemoração do aniversário da coletividade prolonga-se até domingo, dia
16. Para sexta-feira, a coletividade conta com a atuação de “Zé
Café e Guida” e no dia seguinte,
sábado, às 17 horas decorre a
“Hora do Conto” e à noite atua
Rui Saraiva. No domingo, estão
previstas diversas iniciativas,
incluindo a apresentação da
peça de teatro “Aquilo” (pelas 18
horas) e o concerto de Miguel
Gameiro e os Polo Norte, com
início às 23 horas.
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Pombal

Foi apresentado o Dispositivo
de Combate a Incêndios Florestais 2017 à Comissão Municipal
de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, numa reunião que
decorreu na passada sexta-feira, dia 7 de julho, na Câmara
Municipal de Pombal.
Sérgio Gomes, CODIS (Comandante Operacional Distrital de
Operações de Socorro) de Leiria, fez também um balanço do
dispositivo de 2016.
O relatório de atividades das
equipas de sapadores florestais
do Município e da Associação de
Produtores Florestais de Pombal foi também revelado, assim
como o programa “Floresta limpa, Pombal sem incêndios”.

Proteção Civil sensibiliza
populações à limpeza
florestal
“Floresta limpa, Pombal sem incêndios” é um programa organizado pelo Serviço Municipal de
Proteção Civil e pelo Gabinete
Técnico Florestal do Município

de Pombal, na tentativa de sensibilizar as populações para a
necessidade de limpeza dos terrenos. A prevenção contra incêndios e a defesa da floresta são os
principais focos da campanha
levada a cabo em todas as freguesias do município.
A at iv idade iniciou-se na
passada segunda-feira, com o
tema “Proteção Civil sai à rua”.
O Mercado Municipal e a Feira
semanal receberam crianças e
agentes da PSP pela manhã, sendo a tarde dedicada ao contacto
com os habitantes da freguesia
de Pombal.
As ações de sensibilização
marcaram presença nas várias
freguesias do concelho, terminando amanhã, sexta-feira, nas
freguesias da Almagreira, Louriçal e Carriço.
Pa ra a lém da ent re g a de
desdobráveis com as medidas
preventivas de proteção de habitações e floresta, estas ações
englobam ainda contatos diretos com os habitantes da autarquia. BS

Pombal e Soure
procuram solução para
tratamento de águas
A recolha, transporte e tratamento das águas residuais da
Redinha e das zonas das bacias
do Anços e do Arunca (concelho
de Soure, distrito de Coimbra)
é o principal objetivo da minuta de protocolo a assinar entre
os municípios de Pombal e de
Soure. A minuta foi aprovada
em Executivo Municipal, por
unanimidade, e anunciada na
passada quinta-feira.
Esta solução surgiu em janeiro, aquando de uma visita
de trabalho à freguesia da Redinha, pelo presidente da Câmara Municipal de Pombal,
Diogo Mateus, que afirma que
“é uma oportunidade de trabalharmos em conjunto num
investimento útil para as populações”. Destaca também um
processo “sem constrangimentos de territórios”. Numa tentativa de “deixar de utilizar o
rio Anços como destino final
de todos os efluentes domésticos que são produzidos nesta
bacia hidrográfica – Redinha”,
os municípios irão trabalhar

ETAP vence com carregador
de telemóvel original

Os alunos premiados foram distinguidos na cerimónia do hastear
das Bandeiras Azul e Praia Acessível

A construção de um carregador
de telemóvel exclusivamente
alimentado a energia solar garantiu à ETAP – Escola Tecnológica, Artística e Profissional
de Pombal – o 1º Prémio na Categoria “Jovens”, proveniente da
atividade “Mensagens de Sensibilização 2017”. O concurso
foi uma iniciativa do Município
de Pombal no âmbito da sustentabilidade e sensibilização
ambiental.
O projeto, disponível gratuitamente, encontra-se instalado
na praia do Osso da Baleia e
dispõe de tomadas que podem
ser utilizadas pelos visitantes da
praia a tempo inteiro. Os estudantes deixaram várias mensagens de sensibilziação inscritas
na estrutura .

Corrida dos
Gambuzinos bate
recordes

em conjunto na implementação
de duas estações elevatórias e
respetivas condutas de forma
a assegurar o envio das águas
residuais para a ETAR (Estação de Tratamento de Águas
Residuais) de Almagreira, que
também irá servir alguns locais
do concelho do Soure, nomeadamente Simões, Lourenços, Casal
do Justo, Casais da Misericórdia
e Bonitos, localidades abrangidas pela bacia do Arunca, faixa
compreendida entre Marco do
Sul/ Figueirinha, Mogadouro
e Simões. O autarca diz que é
uma “considerável rentabilização dos investimentos previstos
em Estações e Condutas Elevatórias a construir”.
Diogo Mateus assegura ainda
que é uma solução “técnica e
economicamente mais vantajosa para os dois Municípios e
que permitirá ainda eliminar
a atual ETAR da Redinha”. A
minuta já foi também aprovada
pelo Executivo do Município de
Soure. BS

Foram 535 os atletas inscritos, mas só 487 chegaram ao
final. A 4ª edição da Corrida
dos Gambuzinos decorreu no
sábado passado, dia 8, e contou com mais 70 participantes
que a edição anterior. A prova
de atletismo em contra-relógio
abrange também uma caminhada e, este ano, contou com a 1ª
Mini Corrida, para atletas dos 6
aos 15 anos de idade.
A Corrida dos Gambuzinos
tem um percurso de cinco quilómetros. Ao longo de todo o itinerário os participantes passam
por vários obstáculos mas também por edifícios emblemáticos
da cidade e do centro histórico
da cidade de Pombal. O Castelo,
o Museu Marquês de Pombal, o
edifício dos Paços do Concelho
ou o Celeiro do Marquês são algumas das infraestruturas por
onde a prova passou.
A Corrida dos Gambuzinos
é uma prova pioneira e única
no país, que tem garantido a
presença de vários atletas da
região centro.

GRANDE FEIRA
do

PUBLICIDADE

Dispositivo de
Combate a Incêndios
2017 apresentado

TAPETE

14 julho a 15 agosto
todos os dias das 11 às 20 horas

40% a 60% de desconto
Carpetes, Passadeiras,
Quadros Clássicos e Telas Modernas

Z.I. Carreira D’Água, Rua dos Petigais nº 58, Barosa . LEIRIA
(por detrás da La Redoute) 918 393 290

Tapetes Clássicos

Patchwork

Quadros

Tapetes Modernos
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Desporto
Nazaré ajuda Portugal
a vencer Liga Europeia

Ivan Domingues vai
ao Bombarral como
líder do campeonato

Portugal venceu a Liga Europeia de futebol de praia, no último fim de semana, na praia da
Nazaré, com três vitórias em três
jogos. Com oito pontos conquistados, Portugal joga a segunda
fase de apuramento em agosto e
precisa de mais um ponto para
garantir a qualificação para a Superfinal da Liga Europeia.

Um problema mecânico na final
quase deitou por terra as aspirações do leiriense Ivan Domingues, na liderança do campeonato nacional de karting. Na 4ª e
penúltima etapa, em Palmela, o
piloto juvenil foi segundo e terá
que vencer, em setembro, no
Bombarral, para poder fazer a
festa do título.

Torneio de voleibol
“bola” na Praia
do Pedrógão
São jogos de 4*4 em masculinos e femininos. A 12ª edição do Torneio de voleibol
de praia da Praia do Pedrógão tem início sábado, dia 15,
com os encontros do quadro
principal, e prolonga-se até
domingo com as eliminatórias e finais. O prize money é
de 700 euros e as inscrições
podem ser feitas em geral@
avleiria.pt ou 966 053 949.

Seleção para Europeu
conta com brio
de quatro leirienses

Casa do Benfica de
Leiria vence mundial
de futsal em femininos

Nova convocatória, mais um leque de atletas de Leiria chamados a representar Portugal. O grupo pertence à seleção sub20 que
vai ao Campeonato da Europa
de atletismo em Itália, 20 a 23 de
julho: Ruben Antunes (martelo),
Joana Carlos (4x100 metros) e Micaela Sereno (disco), da JV, e Suzana Cruz (triplo salto), do CAMG.

A equipa feminina federada da
Casa do Benfica de Leiria venceu
o 4º Mundial de futsal, no passado fim de semana, nos pavilhões
da Luz, em Lisboa, bem como o
troféu de melhor guarda redes
(Catarina Lopes) e troféu Disciplina. A equipa masculina terminou
em segundo lugar, depois de vários anos a vencer a competição.
reunidas as condições mínimas
necessárias para competir numa
divisão nacional e que o mesmo
pode comprometer a sustentabilidade e futuro do clube”, divulgou a direção aos adeptos e
sócios, através da sua página de
Facebook.
A resposta da Academia da Caranguejeira (3º lugar) e Quinta do
Sobrado (4º lugar) ainda não era
conhecida na terça-feira. Se nenhum dos convidados leirienses
aceitar subir, o convite será formulado pela Federação à associação do país com maior ranking,
neste caso, o Porto.

Atlético de Leiria acaba

ADR Mata não vai ter equipa sénior em 2017/2018 “por questões financeiras”, admite direção Foto de arquivo: Joaquim Dâmaso

Futsal

Falta de
dirigentes e
dinheiro param
projetos
Competição Pelo menos duas equipas distritais não
querem subir à II divisão nacional e outras duas colocam ponto final nos seniores. Crise associativa e económica volta a deixar marcas na temporada 2017/2018
24
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Marina Guerra
O prazo termina amanhã, sexta-feira. As equipas de futsal que
vão disputar os campeonatos nacionais da modalidade têm que
informar a Federação Portuguesa
de Futebol, através da respetiva
associação distrital, da intenção
de participar nos campeonatos
da próxima temporada.
Em Leiria, a informação não
foi tornada oficial mas está praticamente confirmada a ausência
do campeão distrital da época
2016/2017 e vencedor da Taça distrital, Grupo Desportivo Concha
Azul, das provas nacionais.
“O assunto está a ser analisado” disse um responsável do clube
de São Martinho do Porto ao nosso jornal, na terça-feira, escusando-se a fazer mais comentários.
No entanto, o REGIÃO DE LEIRIA
sabe que a decisão está tomada e
deve-se a questões diretivas, mais
precisamente à ausência de elementos diretivos para conduzir
o clube. Concluído o mandato da
anterior direção, não surgiram
novas listas aos órgãos sociais

e o clube entrou num impasse
diretivo e desportivo.
E a opção de não subir pode
sair cara ao emblema alcobacense
já que terá como consequência a
descida à última divisão competitiva da Associação de Futebol de
Leiria, ou seja, à I divisão distrital.

Arnal joga pelo seguro

Entretanto, a AF Leiria, a segunda
maior associação no ranking de
futsal do país, já enviou convites ao 2º, 3º e 4º classificados do
campeonato distrital para ocupar
o lugar caso o campeão não se
inscreva no segundo principal
escalão nacional.
Até ao fecho desta edição,
somente, a ACR Arnal, segunda
classificada, tornou pública a sua
decisão. “A atual dificuldade em
conseguir apoios (nomeadamente
financeiros), aliada às excessivas
despesas inerentes à participação num campeonato nacional
(custo dos jogos em casa a rondar
400 euros, inscrições de atletas,
deslocações), são razões mais do
que suficientes para acreditarmos
que, neste momento, não estão

As dificuldades em inscrever equipas parecem atingir vários clubes
da região.
A ADR Mata decidiu “fazer
uma pausa” nas competições seniores. A equipa, que chegou a liderar a classificação no arranque
da última temporada e assegurou
a manutenção na II divisão nacional, decidiu colocar um ponto
final no projeto, explica José Alves, presidente da direção, “por
questões financeiras”. Relativamente aos escalões de formação,
a direção ainda está a ponderar a
continuidade.
Ainda assim, para alguns atletas, a II divisão nacional continuará a ser uma realidade, como é o
caso de Fábio Correia “Noite” e
Micael Domingues “Mica” que já
foram anunciados como reforços
da AR Amarense.
Cenário mais radical será assumido pelo Atlético Clube de Leiria.
Carlos Fernandes confirmou o
encerramento das atividades para
a próxima época, recordando que
“no próximo dia 18 haverá reunião
de assembleia geral para oficializar a decisão”. “Não há quem
queira assumir cargos na direção,
de responsabilidade nas equipas,
não há ninguém para continuar e
assegurar que as equipas funcionam”, diz, acrescentando que a
sua ligação ao clube irá terminar.
A algumas semanas das inscrições de equipas e jogadores, o
cenário não parece favorável para
uma das associações mais bem
posicionadas no país, podendo
verificar-se novos casos de desistência.
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Árbitro de Leiria
representa Portugal
nos Surdolímpicos

Construído para os Jogos Olímpicos de 2012, é no Queen Elizabeth Olympic Park que a leiriense Odete Fiúza vai correr os 1.500
metros (T11) do Campeonato do
Mundo de Atletismo IPC. A prova
de eliminatória acontece no sábado, pelas 19h42 locais e a fi nal
está marcada para segunda-feira,
dia 17, às 21h31.

Pedro Costa, o primeiro árbitro
profissional de futsal surdo nacional, foi convidado pelos Jogos
Surdolímpicos 2017, para estar
presente como árbitro oficial de
futebol de 11 na competição que
se vai realizar em Samsun (Turquia), entre 18 a 30 de julho, sendo
o primeiro e único representante
surdo nomeado de Portugal.

Nadadores preparam
mundial em Rio Maior

Mestres do xeque-mate
jogam em Leiria
pela primeira vez

Faltam dez dias para o início do
Campeonato do Mundo de Piscina Longa, em Budapeste, na
Hungria, mas o grupo de sete nadadores, dois deles do distrito e
recordistas nacionais - Victoria
Kaminskaya (Estrelas S. João de
Brito), especialista em 200 e 400
metros estilos, e Guilherme Pina
(Sporting), detentor do título
nacional de 1.500 metros livres
- já estão concentrados em Rio
Maior. A competição decorre de
23 a 30 de julho.

É a competição mais forte dos últimos anos, com as 10 melhores
equipas nacionais, reforçadas com
54 jogadores nacionais e internacionais, de 26 países. O Festival de
Xadrez de Leiria começa sexta-feira, no Hotel Eurosol Leiria & Jardim, e o centro das atenções será
o V Open Cidade de Leiria, que
conta com a presença do campeão
europeu de partidas rápidas, o polaco Piotr Brodowski. Dias 15 e 16, é
disputada a Final Four da Taça de
Portugal por equipas.

Ciclismo
Pedro Lopes
e Guilherme
Mota limpam
camisolas no
Mondego
Guilherme Mota e Pedro Lopes completaram os 78 km isolados
Quatro camisolas, quatro prémios, dois ciclistas e um só clube.
Pedro Lopes e Guilherme Mota,
ciclistas do Alcobaça Clube de
Ciclismo (ACC), venceram tudo
o que havia para vencer no II
Grande Prémio do Mondego, no
último domingo, em Penacova.
Com um percurso acidentado, com muitas subidas e descidas ao longo dos 78 km entre
Penacova e Coimbra e regresso
ao ponto de partida, o cenário
parecia perfeito para os atletas
alcobacenses, adeptos de provas
duras.
O entendimento entre a dupla
começou logo ao quilómetro 7,

com um prémio de montanha
de 3ª categoria e à medida que
a dureza da prova aumentava
os dois ciclistas aumentavam a
vantagem que os separava do
pelotão.
Ao km 14 agarraram o 2º prémio da montanha, também de
3ª categoria, e um pouco mais à
frente a meta volante.
A meio da prova, Pedro e Guilherme conseguiram introduzir uma vantagem folgada para
com o restante grupo, superior
a 2m50s, gerindo o resto do
Grande Prémio sem pressão. A
tranquilidade foi tal que os dois
atletas puderam cortar a meta

OPORTUNIDADES CARPREMIUM

de mão dada, enquanto o pelotão
chegou a conta gotas.
Pedro Lopes ficou com a camisola amarela de vencedor da classificação geral com 1h52m28s e a
camisola rosa das metas volantes
enquanto Guilherme Mota foi segundo classificado na geral, com
mais um centésimo, sagrando-se
também detentor da camisola
azul de vencedor das metas de
montanha e ficando ainda com
a camisola branca de líder da
juventude, destacando-se como
o melhor júnior de 1º ano.
Na classificação por equipas
o ACC ficou no primeiro lugar
entre 11 equipas presentes.
PUBLICIDADE

Odete Fiúza corre no
recinto olímpico de 2012

7 A 16/07

LEIRIA

De 7 A 16 de Julho, venha à CarPremium Leiria
e desvende as oportunidades de compra com condições únicas
que temos para lhe oferecer.
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Oxigénio

Escola de stand up paddle pretende utilizar o rio durante todo o ano e usufruir Foto: Riversidelis SUP

Ultra Jotas foram a melhor dupla
nacional na Euforia
Demoraram 94 horas, 50 minutos e três segundos a completar a
Euforia dels Cims, uma prova com 233 km. João Colaço, de Leiria, e Jorge Serrazina, de Óbidos, sabiam que ia ser difícil uma
“dura aventura” mas não imaginavam quanto. Os Ultra Jotas fizeram o percurso em menos de quatro dias e atravessaram cinco picos acima dos 2.900 metros de altitude e 39 entre os 2.500
e os 2.800 metros, terminando na 12ª posição da geral e como a
melhor dupla portuguesa. “Mais uma vez, fomos eficientes a gerir as dificuldades, que nos podiam ter afastado do objetivo traçado que era terminar. Quanto à prova, consegue ser mais difícil
do que as nossas piores previsões. É também o preço de sermos
pioneiros”, disse João Colaço no fi nal da sua aventura para 2017.
Agora é tempo de “recuperar do empeno”.

+

Fael e Serafim falam do que
tão bem conhecem
O GPS - Grupo Protecção Sicó, de Pombal, comemora 20 anos de
atividade em 2017 e está a promover tertúlias para recordar histórias relacionadas com a espeleologia “de outros tempos”. A próxima sessão realiza-se este sábado, dia 15, e terá como convidados
António Fael (na foto) e Luís Serafim, dois dos membros fundadores do NEL - Núcleo de Espeleologia de Leiria.
“Histórias da Espeleo” tem início às 21h30 na Escolabrigo do GPS,
em Ereiras, concelho de Pombal, e quem quiser assistir deve inscrever-se por email (gps.sico@gmail.com) até amanhã, sexta-feira.
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Stand Up Paddle Aproveitar
o rio Lis no verão e no inverno
No fim de semana houve quem
andasse a “passear” no rio Lis, em
pleno centro da cidade de Leiria,
em cima de uma prancha. Estranhou? Esta pode ser uma atividade cada vez mais frequente.
Pelo menos é esse o objetivo da
Riverside Lis SUP que esta semana apresentou a modalidade de
stand up paddle (SUP) como “uma
forma de poder usufruir do rio
Lis e da cidade com outro olhar”.
Acessível a praticantes de todas as idades, o stand up paddle
é praticado na região, sobretudo
em mar, mas começa a conquistar
adeptos nas águas paradas. “Uma
das vantagens da modalidade é
podermos fazer stand up no verão
e no inverno. Isso é possível aqui
em Leiria”, explica Diogo Castro,
um dos sócios da escola Riverside

Lis e proprietário de uma escola
de surf em Cascais.
As aulas, em grupo ou particulares, funcionam por marcação
(facebook, email ou telefone), a
partir de 25 euros, e têm a duração de 90 minutos. Além da
vertente mais prática, os alunos
terão também uma componente
mais física (de aquecimento) e
uma introdução teórica sobre a
modalidade e a técnica a aplicar.
A par com a componente desportiva, a escola quer igualmente
sensibilizar os praticantes (e não
só) para a prática de comportamentos ambientais de preservação e manutenção da natureza.
“Se soubermos proteger a natureza, e o rio, podemos continuar a
desfrutar daquilo que ela nos tem
para oferecer”, salienta.

A modalidade vai ser dinamizada, num primeiro momento,
num troço de 2 km do rio Lis, entre o açude junto ao estádio de
Leiria e o parque do Avião, e na
lagoa da Ervedeira, na freguesia
do Coimbrão. Com a progressão
na aprendizagem ou para praticantes mais avançados, haverá a
possibilidade de realizar aulas em
mar. A partir do dia 22, a Riverside Lis vai promover gratuitamente a modalidade em Leiria.
“Em Leiria, há mais pessoas a
praticar do que se imagina, mas
muitas estão focadas no mar, e
nós queremos mostrar que no
rio também é possível criar um
relacionamento diferente com o
ambiente que nos rodeia”, explica
Diogo Castro, que será o responsável pelas aulas. MG

União de Leiria faz
apresentação aos sócios
com Marbella FC

Equipas femininas
seguram liderança
no andebol de praia

TCL apura quatro atletas
para mundial
de trampolins

A União de Leiria arrancou ontem, quarta-feira, com os trabalhos de pré-época da equipa
sénior, que irá disputar o Campeonato de Portugal. Com orientação do técnico Rui Amorim,
que transita da última temporada, o grupo já vai contar com
os três novos reforços - Ricardo
Campos, Leandro Souza e João
Vieira. A equipa apresenta-se
oficialmente aos sócios no dia
31 de julho, no estádio de Leiria,
num encontro com o Marbella
FC, deslocando-se uma semana
depois a Marbella para apadrinhar a apresentação oficial da
equipa espanhola.

Be One, em seniores, e Záas, em
rookies, mantiveram a liderança
da classificação feminina de andebol de praia na segunda jornada do Circuito regional de Leiria.
Na Nazaré, as seniores femininas não contaram com a presença da formação de Málaga que
venceu a primeira jornada e voltaram a jogar entre “velhas conhecidas”.
Já em masculinos, os vencedores foram Raccoons D’Areia no
escalão sub18 e Qualcroqui em
masters. Paredes da Vitória, no
concelho de Alcobaça, é o centro de operações da terceira e
penúltima jornada do circuito
regional.

As atletas Maria Carvalho e Margarida Amado, do Trampolins
Clube de Leiria (TCL) apuraram-se este fim de semana para o
Campeonato do Mundo Grupo de
Idades (CMGI), que se vai realizar
em novembro, em Sofia, Bulgária.
Maria Carvalho venceu o escalão
sub16 e Margarida Amado foi segunda em sub 14, em trampolim.
O TCL têm ainda apuradas as ginastas Diana Silva e Rita Vieira,
sub12, em trampolim sincronizado. Apesar de ser o ano em que o
clube leiriense mais atletas apurou para o CMGI, a participação
“está sujeita à disponibilidade
financeira dos pais e do clube”, refere o TCL.

PUBLICIDADE

Mercado

304

Segundo a Federação
Portuguesa da Indústria da
Construção e Obras Públicas,
o número de trabalhadores do
sector da construção subiu nos
primeiros três primeiros meses
deste ano 5,6%, para quase
304 mil. É o melhor trimestre
inicial dos últimos cinco anos.
O nível de desemprego atingiu
o valor mais baixo desde o
início de 2011. Ainda em termos
nacionais, desde janeiro de 2014
foram criados 28 mil postos de
trabalho

O preço médio da habitação no distrito de Leiria cresceu 3,6% entre março e junho Foto: Joaquim Dâmaso

Preços das casas recuperam para
valores praticados antes da crise
Investimento A avaliação bancária divulgada pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE) e o índice do
Idealista confirmam a subida do valor dos imóveis no
distrito de Leiria nos últimos três anos
Carlos Ferreira
O Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação (IABH) revela
um aumento médio de quase 60
euros/m2 no valor dos imóveis
no distrito de Leiria nos últimos
dois anos, comprovando a recuperação do negócio imobiliário,
que se traduz também numa
evolução positiva na fileira da
construção civil.
O IABH, que apresenta por
regra preços abaixo dos praticados efetivamente no mercado,
demontra que o valor dos apartamentos cresceu em todos os
concelhos da região e no caso
das moradias desceu apenas
em quatro concelhos (ver quadro). Em termos médios subiu
no distrito para ambos os imóveis (apartamentos, 59 euros;
moradias, 58 euros).
Esta tendência de crescimento é confirmada pelo índice de
preços imobiliários do Idealista,
segundo o qual os preços médios no distrito de Leiria passaram de 900 para 932 euros/
m2 (3,6%), do primeiro para o
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segundo trimestre deste ano.
O dado deste índice, baseado
em mais de 59 mil anúncios de
imóveis, revela subidas na Nazaré, para 1.220 euros/m2 (2,8%),
em Leiria, 933 euros/m2 (0,6%),

e Caldas da Rainha, para 766 euros/m2 (2%). Em Pombal regista-se uma descida, para 827 euros/
m2 (-1,0%), o mesmo sucedendo
na Marinha Grande, para 716
euros/m2 (-0,4%).
“Penso que já superámos os
valores pré-crise. Se tivemos
uma queda de 15 a 20% nos preços, nos últimos três anos tivemos esta subida e mais alguma
coisa, no que diz respeito a habitação”, afirma João Paulo Sobreira, consultor da Remax, adian-

Avaliação bancária da habitação
2015		

Unid: €/m2
		

2016

Apartamentos

Moradias

Alcobaça

940

820

975

Bombarral

697

829

706

813

Caldas da Rainha

825

1 029

933

978

Nazaré

1 211

977

1179

896

Óbidos

...

1 117

1078

1012
966

Peniche

Apartamentos

Moradias
904

938

898

984

Alvaiázere

...

...

…

769

Ansião

...

728

657

790
774

Batalha

731

742

774

Castanheira de Pêra

…

...

…

701

Figueiró dos Vinhos

...

676

…

727

Leiria

822

825

855

874

Marinha Grande

707

803

741

867

Pedrógão Grande
Pombal

...

...

…

896

760

721

790

808

Porto de Mós

615

721

698

753

Ourém

814

812

886

832

… Nº de observações inferior a 10
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
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tando que “desde 2015 tem-se
notado uma procura crescente”.

Acréscimo na construção

Segundo João Paulo Sobreira, a
“abertura do crédito bancário e
a falta de construção nova” explicam o comportamento do mercado, em que a venda de imóveis
tem a maior importância, já que
“o arrendamento é significativo
em número de transações, mas
o volume de negócio gerado é reduzido”.
Para o presidente da Associação Regional dos Industriais de
Construção e Obras Públicas de
Leiria (ARICOP), Paulo Silva Santos, “este cenário terá contribuído
para algum acréscimo de atividade na construção e na nossa
região, apesar de encontrar também fundamento nas operações
de reabilitação desencadeadas em
imóveis de primeira habitação”.
Em termos de obras efetivamente
concluídas, “com um aumento
de 24% nos primeiros três meses
deste ano face a 2016, a nova construção assume total domínio na
nossa região”, adianta.
O presidente da ARICOP confia
que “em matéria de obras particulares manter-se-á o sentido
ascendente dos últimos meses”,
enquanto a área das obras públicas beneficiará dos fundos do Portugal 2020 e dos investimentos no
ano eleitoral.

Escalada
de preços
ainda longe
de uma bolha
imobiliária
“É um facto que o investimento
imobiliário disparou para níveis
assinaláveis, mas quase circunscrito aos grandes centros urbanos,
com Lisboa e Porto à cabeça”, pelo
que “na nossa região estaremos
ainda longe de anunciar preços
especulativos que apontem para
eventual bolha imobiliária”, refere
Paulo Silva Santos. João Paulo Sobreira tem uma opinião semelhante: “Poderá acontecer uma nova
bolha imobiliária, especialmente
nos mercados de Lisboa e Porto. A
procura tem superado largamente a oferta e a escalada de preços é
notória em virtude da escassez de
produto e da crescente procura estrangeira”. “Os preços e a procura
continuarão a crescer enquanto a
oferta de habitação nova for baixa.
Se existir uma abertura de crédito
para a construção, certamente que
mais habitação nova surgirá e dela
dependerá também a evolução
dos preços. Pelo cenário neste momento, não me parece que ocorra
nos próximos dois anos”, conclui o
consultor da Remax.

Região // Mercado

Somema inaugura nova fábrica para seduzir
grandes construtores automóveis

Somos a segunda geração em relação aos fundadores da empresa e
certamente que ficariam
felizes se vissem o que
temos conseguido fazer
com os ensinamentos
que nos deram e que fomos capazes de aprender
e projetar”
Fernando Vicente
sócio-gerente da Somema

Fernando Vicente, um dos três sócios-gerentes, acredita que a nova unidade permitirá duplicar as vendas Foto: Joaquim Dâmaso
Carlos S. Almeida
É um investimento na ordem
dos seis milhões de euros e tem
inauguração marcada para esta
sexta-feira, em Martingança
(Alcobaça). A Somema, empresa
que se prepara para cumprir 59
anos de atividade, está sedeada
na Guarda Nova, Marinha Grande e estreia uma nova unidade
que amplifica a capacidade de
resposta num sector competitivo para onde canaliza a quase
totalidade da sua produção: a
indústria automóvel.
Fernando Vicente, um dos
três sócios-gerentes da empresa
de fabrico de moldes, fundada
em 1958, explica a relevância da
nova unidade com 2.500 metros
quadrados, instalada também
graças ao apoio comunitário:
“decidimos avançar por uma
razão estratégica, para podermos dar resposta às solicitações do mercado, dos nossos
clientes”. Em concreto, moldes
de grande dimensão estavam
foram do alcance da empresa
que agora atinge o ponto em que
pode responder virtualmente a
todos os requisitos dos gigantes
da indústria automóvel. Agora
vai ser possível fabricar “moldes
de maiores dimensões, até 35
toneladas”, explica Fernando
Vicente que até aqui, na unidade da Marinha Grande, estava

limitado às 20 toneladas. Com
este investimento, “cobrimos
praticamente tudo o que é possível fazer [nos moldes para a
indústria automóvel]”, acrescenta. E não se trata de uma alteração irrelevante: muitos dos
potenciais clientes pretendem
entregar todo um projeto a um
só fabricante. Com limitação
na dimensão dos moldes, nem
sempre isso era possível. Agora
o obstáculo está ultrapassado.
E o mercado potencial cresce.
Mas quando nesta sexta-feira, dia 14, pelas 15 horas, a nova
unidade da Somema for inaugurada, Fernando Vicente e os
responsáveis da empresa têm
já nova meta fixada: dentro de
um ano, “dois no máximo”, deve
concretizar-se a segunda fase de
investimento na nova unidade.
O empresário deixa claro que
será necessário estar atento à
evolução do mercado, mas será
de esperar que a segunda fase
de investimento na unidade de
Martingança implique um montante similar a esta primeira
fase (cerca de seis milhões de
euros), traduzindo-se na introdução de novos equipamentos..
Com a totalidade da produção canalizada para o mercado
exterior, a Somema ganha novos argumentos para disputar
o aguerrido mercado global.
Espanha, França, Alemanha,

5.000
A empresa assinala os 59 anos
de atividade em novembro. E
o novo investimento coincide com um marco relevante na
história da Somema: tem em
mãos o molde número 5.000.
Um cliente francês deverá ser o
destinatário do molde que atinge a simbólica marca de cinco
milhares fabricados na empresa
sedeada na Marinha Grande. O
facto deverá mesmo ser assinalado durante a inauguração da
nova unidade de Martingança,
esta sexta-feira, dia 14.

Suécia, Rússia e ainda Brasil
e Colômbia, são os principais
mercados da produção desta
empresa que tem na indústria
automóvel o destino de mais de
98% da produção.
A nova unidade em Martingança significa que a Somema
entra no restrito grupo de unidades do nosso país que podem
dar resposta à generalidade
dos construtores da indústria
automóvel no que se refere ao
capít ulo dos moldes, aponta
Fernando Vicente. E a verdade

é que o peso dos moldes lusos
é já significativo: muitos dos
automóveis que percorrem as
ruas da região têm peças nascidas graças a moldes nacionais, adianta o responsável da
empresa que acrescenta “que
alguns têm moldes feitos por
nós”. É caso do novo Renault
Alpine que comemora a vitória
no mundial de ralis. “Fizemos
um molde para um painel de
porta do novo Renault Alpine
que irá sair ainda este ano e
que vai contar com uma peça
com origem na Somema”, revela
Fernando Vicente.

Acelerar no emprego

Com uma nova unidade a entrar em funcionamento, este
investimento também traduz
um reforço na componente de
recursos huma nos. Cr iados
cerca de 40 postos de trabalho,
Fernando Vicente aponta que as
duas unidades de moldes, uma
outra de injeção de plástico e
outra de gestão, todas sobre a
sigla da “Somema”, congregam
cerca de 125 pessoas. Entre a
unidade da Marinha Grande e
a de Martingança, cria-se uma
complementaridade. Contudo, o
responsável da Somema aponta
para uma crescente autonomização, “ainda que estrategicamente consignada a uma gestão centralizada”. Na pratica,

alguns dos recursos humanos
atualmente adstritos à unidade
da Marinha Grande transitam
para a nova unidade “que ainda não está equipada com tudo
o que necessita para ser uma
unidade independente, mas lá
chegaremos”, explica.
O certo é que com esta nova
aposta, e face ao bom comportamento das exportações lusas
neste sector, Fernando Vicente
aponta a meta: “aumentar as
vendas”. Na prática, “em velocidade cruzeiro, dentro de dois
anos, teremos de vender o dobro
do vendido em 2015, graças a
este investimento que permite
a capacidade de aumentar as
vendas”, diz.
Confiante na progressão do
sector no país e na região, Fernando Vicente elogia a capacidade de evolução registada na
área dos moldes, tanto ao nível
da gestão, como da organização
e dos investimentos. Ligado ao
sector há quatro décadas, o empresário aponta a escassez de
recursos humanos qualificados
como um dos mais significativos
e persistentes problemas. Ainda assim, confia na capacidade
das empresas para recrutar e
formar: “se todos o fizerem, se
existir essa preocupação a indústria estará melhor”, afirma.
carlos.almeida@regiaodeleiria.pt
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Saúde

95%

reforçar “os mecanismos de articulação dos estabelecimentos
escolares com as autoridades de
saúde”, atribuindo aos estabelecimentos de ensino a responsabilidade de comunicar aos delegados
de saúde da sua área os alunos
que “não se encontrem com a
vacinação recomendada atualizada, de acordo com o PNV”.
E o que acontece a quem não
entregar esse documento? A
ARSC refere que serão apuradas
primeiro as razões “para depois
agir em conformidade”.
Caso o estado vacinal não esteja atualizado conforme o PNV,
“serão desencadeadas as intervenções de promoção de aconselhamento e esclarecimento
adequados, bem como uma sensibilização para os benefícios desta

política de saúde”, adianta fonte
da ARSC ao REGIÃO DE LEIRIA.
A ARSC confirma contudo que
o Boletim de Vacinas é suficientemente válido para atestar do
cumprimento do plano, e que
“basta” a apresentação de uma
fotocópia.
Na maioria das unidades de
saúde, é feito o registo eletrónico das vacinas administradas,
mas a informação ainda não é
partilhada entre as unidades de
saúde/equipas de saúde escolar e
as escolas, explica a ARSC, acrescentando que está previsto para
2018 “a implementação de um sistema de partilha de informação
eletrónica” entre estas entidades.
Será este o motivo pelo qual está
a ser solicitada uma declaração
aos pais a obter junto dos centros
de saúde.
Entretanto, a Direção Geral
de Saúde informou que vai convocar, por SMS, menores que
não cumpriram a imunização,
aos 12 meses e aos cinco anos,
os profissionais de saúde e a população nascida a partir de 1970,
que não tenham tido sarampo
ou não estejam vacinados, para
receberem uma administração
da vacina, gratuitamente, nasunidade de cuidados primários
onde estão inscritos, seja o centro de saúde ou a unidade de
saúde familiar. MR

Associação Portuguesa
de AVC de Leiria
apaga quatro velas

Futuras mães (e pais)
esclarecem dúvidas
em Souto da Carpalhosa

Mais de 30.500 exames realizados, 89 rastreios e 7.725 utentes
rastreados. A Associação Portuguesa de AVC/Leiria entre 2013
e 2016 acompanhou ainda 1.376
utentes com risco acrescido de
AVC. Domingo, dia 16, a delegação
comemora o 4º aniversário, com
uma caminhada e bolo. A partir
das 9 horas, na sede (edifício Varandas Verdes, em Leiria).

Realizar uma ecografia emocional 4D, conhecer melhor a nutrição infantil e a etapa da amamentação são alguns dos temas em
abordagem no workshop que decorre amanhã, sexta-feira, dia 14,
na Farmácia de Souto da Carpalhosa, em Leiria. Entre as 11 e as 19
horas. Inscrições através da Bebé
Vida (212 744 021) ou na farmácia
(244 613 197 ou ao balcão).

Segundo dados da ARSC, em
2015, no Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral (Batalha, Leiria, Marinha
Grande, Pombal e Porto de Mós),
94,78% das crianças com 7 anos
tinham o PNV cumprido.

No ACES Pinhal Litoral, entre os jovens com 14 anos, a taxa de cumprimento é de para 87,80%

Os estabelecimentos de ensino do
pré-escolar ao ensino secundário
da região de Leiria estão a pedir
um documento comprovativo
que ateste que os alunos seguem
o Plano Nacional de Vacinação
(PNV).
Algumas escolas que exigiram, no ato da matricula, o boletim de vacinas, pedem ainda a
entrega da referida declaração
até ao início do próximo ano letivo. Essa declaração deve ser so-

licitada no centro de saúde onde
o aluno está inscrito.
A medida surge na sequência
do surto de sarampo registado
em abril em Portugal, que vitimou uma jovem de 17 anos, e
da polémica suscitada pela não
vacinação das crianças por opção
dos pais.
Segundo indicação de algumas escolas da região, a nova
exigência partiu da Administração Regional de Saúde do Centro

(ARSC), que resulta por sua vez
de um despacho conjunto das
secretarias de Estado da Educação e da Saúde, publicado a 28 de
abril último.
Nesse despacho, o Governo
lembra a atualização do PNV
em janeiro de 2017 e sublinha a
redução da morbilidade de mortalidade por doenças infeciosas
evitáveis pela vacinação, desde a
aplicação do PNV em 1965.
Explica ainda que decidiu

Farmácias
Leiria
Antunes
Higiéne
Batista
Central
Dulce Caçador
Godinho Tomaz
Holon Leiria
Lis
Maio
Oliveira
Sanches
Vida

Farmácias em funcionamento 24 horas

Fátima

Rua Vale de Lobos, 30 - Guimarota
Rua Tenente Valadim, 29, Leiria

244 832 465
244 833 140

Lg. 5 Outubro, 33/4, Leiria
Largo de Santana, 11, Leiria
Rua Agost. Oliveira Bernardes, 2 Marrazes
Urb. Qt. Cascalheira Lt. 2, Marinheiros
Avenida Heróis de Angola, 63, Leiria
Rua Rego d’ Água, 29, Gândara
LeiriaShopping
Avenida 22 de Maio, 14, Marrazes
Avenida Marquês Pombal, 420, Leiria
Rua Vale Grande, Lt 1 Lj A, Telheiro

244 832 320
244 817 980
244 721 222
244 832 432
244 802 267
244 882 609
244 891 611
244 822 757
244 892 500
244 827 635

5ª 13
6ª 14
Sáb. 15
Dom. 16
2ª 17
3ª 18
4ª 19
5ª 20

Farmácias Serviço
Marinha Grande
5ª 13
6ª 14
Sáb. 15
Dom. 16
2ª 17
3ª 18
4ª 19
5ª 20

Duarte
Santa Isabel
Guardiano
Central
Roldão
Moderna
Duarte
Santa Isabel

Rua das Portas Verdes, 76
Travessa do Salgueiro
Praceta Luís de Camões, 1
Largo 5 de Outubro, 5
Avenida Victor Gallo, 15
Avenida Victor Gallo, 19
Rua das Portas Verdes, 76
Travessa do Salgueiro

244 503 024
244 575 349
244 502 678
244 502 208
244 502 641
244 502 834
244 503 024
244 575 349

Nazaré
5ª 13
6ª-Dom. 14-16
2ª-5ª 17-20

Sousa
Silvério
Ascenso

Rua Mouz. Albuquerque, 22/30
Rua Adrião Batalha, 43
Rua Sub-Vila, 48

262 561 221
262 552 394
262 551 106

Porto de Mós
Lopes

30

Avenida Santo António 10-A

244 482 663
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Fonseca
Fátima
Iriense
Beato Nuno
Dos Pastorinhos
Fonseca
Fátima
Iriense

Rua Principal de Fátima, nº 29
249 591 020
Rua Santo Agostinho, 6
249 531 114
Rua Santa Isabel, Cova da Iria
249 539 070
Avenida Beato Nuno, 360 Cova da Iria 249 566 119
Avenida Beato Nuno, nº 78 Bloco C 249 534 611
Rua Principal de Fátima, nº 29
249 591 020
Rua Santo Agostinho, 6
249 531 114
Rua Santa Isabel, Cova da Iria
249 539 070

Ourém
5ª 13
6ª 14
Sáb. 15
Dom. 16
2ª 17
3ª 18
4ª 19
5ª 20

Verdasca
Avenida
Leitão
Leitão
Leitão
Verdasca
Avenida
Leitão

Praça da República, 26
Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 255
Praça Dr. Agostinho Alb. Almeida, 4
Praça Dr. Agostinho Alb. Almeida, 4
Praça Dr. Agostinho Alb. Almeida, 4
Praça da República, 26
Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 255
Praça Dr. Agostinho Alb. Almeida, 4

249 542 228
249 542 212
249 542 120
249 542 120
249 542 120
249 542 228
249 542 212
249 542 120

Tratamentos
para crianças até aos
13 anos é gratuito

Pombal
5ª-Dom. 13-16
2ª-5ª 17-20

Torres
Vilhena

Av. Heróis Ultramar, 22
R. do Louriçal, 1

236 212 487
236 212 067

236 931 280
236 931 186

Análise (VEI) Intolerância Alimentar
Medicina Bioquântica · Osteopatia · Ozonoterapia
Diagnóstico e Tratamentos · Produtos Naturais
Emagrecimento · Alergias · Insónias

244 765 449
244 765 124

50% desconto na segunda consulta

Albergaria dos Doze
5ª-Dom. 13-16
2ª-5ª 17-20

Santa Maria
Albergariense

Rua Nova
P. Igreja Velha

Batalha
5ª-Dom. 13-16
2ª-5ª 17-20

Moreira Padrão Rua D. Filipa de Lencastre
Ferraz
Largo Papa Paulo VI, 1

Telemóvel 918 400 410

Mira de Aire
5ª-6ª 13-14
Sáb.-5ª 15-20

Mirense
Central

Rua G. Trindade, Inf. Henriq., Gaveto 244 440 213
Rua Gen. Humberto Delgado, 268 244 440 237

Sujeito a marcação mediante disponibilidade.
Não acumulável com outras promoções.

Rua Machado dos Santos, nº 20 · 2410-128 Leiria · E-mail: clinicavive8@gmail.com

PUBLICIDADE

ARS Centro pede declaração nas escolas
para saber se há crianças que não estão vacinadas

Região // Saúde

Serafim Rosas

Cheque Dentista

M ÉDICO E SPECIALISTA

Maria do Rosário
Moreira

(Doenças das Glândulas,
Diabetes, Obesidade)
Rua Mouzinho de Albuquerque nº7-2ºE
Telef. 244 828 037
Consultas a partir das 15 horas

Av. Marquês de Pombal,
Ed. Arcadas
Escritório 2 Leiria
Tel. 244 814 116

E NDOCRINOLOGIA
M EDICINA I NTERNA

Ortodontia – Implantes – Clínica Geral – Próteses – Odontopediatria

Dra. Adriana Simões – Dr. Fernando Ponte
244 837 000 / 965 460 584 / 916 517 101
Arcadas D. João III, lojas 29/31 – LEIRIA

F. Costa Pereira

Médico Especialista - Doenças da boca e dentes

Médica Dentista
lic. F.M.U. Coimbra

Consultas com hora marcada - Horário das consultas:
segª. quartas e quintas das 11 às 13 horas e das 15 às 19 horas
terças das 10 às 13 horas e das 15 às 19 horas

Telefone 244 832 406 - Rua João de Deus, 25 - 1º Dtº - Leiria

Dulce Castanheira

Freitas Martins

Oftalmologia

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Consultas, exames e cirurgias

E SPECIALISTA PELOS H OSPITAIS DA U NIVERSIDADE DE C OIMBRA E O RDEM DOS M ÉDICOS
LEIRIA: Rua Cap. Mouzinho de Albuquerque, 88, 1º E, Tel. 244 837 080
Convenções: IPL, PT, CGD, SAMS
POMBAL: Av: Heróis do Ultramar, 52, 1º Tel. 236 212 809 Convenções: PT e CGD

www.regiaodeleiria.pt . 244 819 950

Terças, quintas e sextas-feiras a partir das 14h30
Largo Cândido dos Reis, nº 1 Leiria
Tel. 244 831 553

Clínica Médica Dentária

Estomatologia
Medicina Dentária
Cirurgia Maxilo Facial
Implantes Dentários
Estética Dentária
Laser Médico e Dentário
Ortodôncia
Oclusão
Branqueamento Dentário

Prótese Fixa CAD-CAM (CER)
Periodontologia
Sedação consciente
Prótese Removível
Laboratório de Prótese
Radiologia Dentária
Bruxismo
Endodontia Mecanizada
Roncopatia/Apneia do Sono

Acordos/Protocolos: ACP, PSP, Médis, SAMS, Victoria,
ACILIS, Cheque Dentista e Future Healthcare

Direção Médica: Dr. Norberto Malho

Av. Marquês de Pombal Lote 13 . 1ºF . Leiria

244 814 001 . 244 836 716 . 916 986 999

clinoral@live.com.pt . www.clinoral.com
Horário: Das 9 às 20 horas + sábados

Cupão de Assinatura
Desejo receber comodamente, no endereço que assinalo, o semanário REGIÃO DE LEIRIA
durante 1 ano (52 edições) por: 35€ (Portugal ) // 66€ (Europa) // 94€ (Resto do Mundo)
Nome

Data de Nascimento

Morada

Localidade

Telefone

E-mail

ou vale postal

Código Postal
Profissão

Habilitações Literárias
Junto cheque

Faça ou renov
e
antecipadam
ente
a assinatura
em papel
do REGIÃO D
E LEIRIA
e receba G R
Á
3 bilhetes parTaIS
o
Mariparque
Contribuinte

Assinatura
no valor de

35€

66€

94€ à ordem de Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.

Pagamento por transferência bancária para o IBAN: PT50000705240000340000931 (anexar comprovativo) - SWIFT/BIC BESCPTPL
Débito em Conta - Autorização de Pagamento
Exmos. Senhores, por débito na conta abaixo indicada, queiram proceder, até nova comunicação, aos pagamentos das subscrições que vos forem apresentadas pela Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.

Balcão

Banco
IBAN
Titular da Conta

SWIFT/BIC
Data

Assinatura

Notas: As assinaturas para a Europa e Resto do Mundo não incluem revistas e suplementos, dadas as limitações de peso. Os dados recolhidos são processados pela Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda. e destinam-se
à gestão de assinaturas e apresentação de propostas futuras. É garantido o acesso aos dados e à sua atualização. Se não pretende receber outras propostas comerciais assinale aqui:
Linha Direta 244 819 950 // assinaturas@regiaodeleiria.pt // Rua Comissão de Iniciativa, 2A, Torre Brasil, Escritório 312, 3º, 2410-098 LEIRIA // Horário: 9h - 12h30 // 14h - 18h
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÕES POSTAIS INTERNACIONAIS
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Emprego & Formação
Empresa concessionária
do ramo automóvel,
em Leiria

ADMITE-SE

Pretende admitir (m/f):

Admite

ORÇAMENTISTA
M/F

Para área da colisão: chapa e pintura
Dá-se preferência a experiência
na atividade

- Comercial (Alemão e Inglês)
- Operador CNC
- Programador Powermill

Com Experiência
Enviar currículo para erosomolde@erosomolde.pt
ADMITE-SE

FUNCIONÁRIO/A
Para suinicultura

Zona Leiria. Tel. 917 274 570

Remuneração fixa e variável compatível
com a função
Resposta para endereço
orcamentista2017@gmail.com

Admite-se (M/F)

* MONTADOR DE PNEUS
* MECÂNICO
Tel. 244 561 188

LOCALIDADE

Nº OFERTA

CENTRO de EMPREGO de LEIRIA

Cozinheiro

Rua de S. Miguel, Lote 1, 2410-170 Leiria
Telefone: 244 849 580 / Fax: 244 849 580 | email: cte.leiria@iefp.pt
Montador de Tubagens
Leiria
588777712
Regulador e Operador de Máquinas - Ferramentas
Leiria
588777209
Convencionais Para Trabalhar Metais
Agricultor e Criador de Animais de Produção Combinada,
Leiria
588777231
de Subsistência
Eletromecânico, Eletricista e Outros Instaladores de
Pombal
588777225
Máquinas e Equipamentos Elétricos
Encarregados das Indústrias Alimentares e das Bebidas
Pombal
588776133
Empregado de Escritório em Geral
Diretor e Gerente de Restauração (Restaurantes e
Similares)
Pintor à Pistola de Superfícies
Instalador de Ar Condicionado e de Sistemas de
Refrigeração
Canalizador
Estucador
Serralheiro de Moldes, Cunhos, Cortantes e Similares

PROFISSÃO (m/f)
Técnico Da Produção Animal

LOCALIDADE

Nº OFERTA

Leiria

588771744

Batalha

588771631

Motorista de Veículos Pesados de Mercadorias

Leiria

588772542

Mecânico e Reparador de Equipamentos Electrónicos

Leiria

588772032

Mecânico e Reparador de Veículos Automóveis

Leiria

588770391
588770735

Estamos a admitir (m/f):

Pombal

588769383

Batalha

588770846

Especialista em Publicidade e Marketing

- PROGRAMADORES CNC
- FRESADORES DE CNC E CONV.
- MANDRILADORES E TORNEIROS
- OFICIAIS DE BANCADA

588769612

Leiria

588770084

Porto de Mós

588774911

588767002

588775328

Leiria

588767106

Leiria

588775314

Outro Preparador e Montador de Estruturas Metálicas
Trabalhador Não Qualificado Da Floricultura e
Horticultura
Alfaiate e Costureiro. Tempo Parcial

Leiria

Leiria

Leiria

588767108

Leiria

588775633

Operador de Contabilidade e Escrituração Comercial

Leiria

588767490

Batalha

588773946

Cabeleireiro e Barbeiro. Tempo Parcial

Leiria

588767508

Pedreiro

Leiria

588775043

Esteticista

Leiria

588767759

Leiria

588775085

Leiria

588768022

Leiria

588775613

Leiria

588775837

Cozinheiro
Membro de Ordem Religiosa e Técnicos de Apoio
Religioso
Carpinteiro de Limpos e de Tosco

Ajudante Familiar

Leiria

588775983

Outro Trabalhador de Limpeza Manual

Distribuidor de Mercadorias e Similares

Leiria

588773062

Assistente de Estação de Serviço Ao Condutor

Pombal

588766753

Estafeta

Leiria

588776022

Pombal

588765607

Trabalhador Da Triagem de Resíduos

Leiria

588775540

Leiria

588763676

Ajudante de Cozinha

Leiria

588776079

Vendedor Ambulante de Produtos Alimentares
Segurança (Vigilante Privado), Outros Porteiros e
Similares
Outros Trabalhadores Qualificados Da Construção de
Estruturas Básicas e Similares, Ne
Trabalhador Não Qualificado das Pedreiras

Pombal

588762840

Cortador de Carne

Leiria

588773272

Leiria

588775481

Leiria

588775184

Porto de Mós

588774041

Empregado de Bar

Leiria

588773526

Empregado de Mesa

Leiria

588773124

Empregado das Agências de Viagens

Pombal

588775574

Engenheiro Industrial e de Produção

Pombal

588774716

Leiria

588774062

Operador de Máquinas Para Trabalhar a Pedra

Representante Comercial

Leiria

588775092

Outros Técnicos de Controlo de Processos Industriais

Trabalhador Não Qualificado Da Floresta

Porto de Mós

588775164

Serralheiro Civil
Trabalhador Qualificado em Isolamentos Acústicos e
Térmicos
Trabalhador Não Qualificado Da Produção Animal

Pombal

588772318

Outro Trabalhador de Limpeza Manual. Tempo Parcial
Operador de Máquinas de Moagem de Cereais, de
Transformação de Arroz e de Fabricação de Rações
Pasteleiro
Operadores de Máquinas Para Trabalhar Cimento, Pedra
e Outros Minerais
Fumigador e Outros Controladores, de Pragas e Ervas
Daninhas
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Leiria

588772500

Batalha

588771637

Leiria

588772264

Batalha

588771646

Leiria

588772707

Leiria

588772536

Leiria

588772547
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Contactar Tel. 919 927 179

588769634

Pombal

588775307

- COZINHEIRO/A
- EMPREGADO/A DE MESA

Leiria

Representante Comercial

Batalha

Respostas para: Telefone 914 693 766

Leiria

588777310

588775183

Oferecemos:
- Proposta profissional aliciante.
- Possibilidade de operar com softwares de topo (NX/Cadmoud).
- Integração em equipa jovem e dinâmica.

Assistente de Venda de Alimentos Ao Balcão

588776298

588775185

de moldes para Leiria

Vendedor em Loja (Estabelecimento)
Operador de Máquinas Para O Fabrico de Produtos de
Matérias Plásticas
Encarregados das Indústrias Alimentares e das Bebidas

Leiria

Leiria

Técnico/a-Comercial

Em Albergaria – Marinha Grande

Pombal

Leiria

Candidaturas:
Telefone: 244 765 260
E-mail: dir@mestreafonsodomingues.pt

Restaurante Monte Grande

Motosserrista
Trabalhador de Limpeza em Escritórios, Hotéis e Outros
Estabelecimentos
Motorista de Automóveis Ligeiros e Carrinhas

Repositor de Produtos em Prateleiras
Carregadores e Descarregadores Não Qualificados de
Mercadorias
Outros Trabalhadores Não Qualificados Da Indústria
Transformadora
Operador de Instalações de Fornos de Segunda Fusão,
Vazadores e Laminadores, de Metais
Operador de Máquinas de Costura

PARA RESTAURANTE NA BATALHA

Requisitos:
- Mínimo de 5 anos de experiência na área técnica e comercial de Moldes
para Plásticos.
- Conhecimentos de Inglês e Espanhol (falado e escrito).

O F E RTA S D E E M P R EG O
PROFISSÃO (m/f)

COZINHEIRO/A
de 2ª ou 3ª

Controlador de Transportes Terrestres de Mercadorias
Mecânico e Reparador, de Máquinas Agrícolas e
Industriais
Operador de Máquinas e de Equipamentos Para
Trabalhar Madeira
Soldador
Programador de Software

Pombal

588768891

Leiria

588766704

Leiria

588765363

Porto de Mós

588764153

Pombal

588763858

Porto de Mós

588760776

Leiria

588761934

Leiria

588759405

Leiria

588760244

Operador de Caixa

Pombal

588756737

Empregado de Armazém

Pombal

588756496

Eletricista de Construções e Similares
Porteiro de Edifícios

Leiria

588756639

Batalha

588756568

Formador em Tecnologias de Informação

Leiria

588756898

Operador de Empilhadores

Leiria

588754868

Outro Preparador e Montador de Estruturas Metálicas
Serralheiro Civil
Carpinteiro de Limpos e de Tosco
Operador de Máquinas de Escavação, Terraplenagem
e Similares
Optometrista e Óptico Oftálmico

Leiria

588750113

Porto de Mós

588744133

Pombal

588743643

Batalha

588733938

Porto de Mós

588732252

As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de da dos do Instituto do emprego e
Formação, IP. para obter mais informações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de emprego
indicado ou pesquise no portal http:/ / www.netemprego.gov.pt/ utilizando a referência
(Ref.ª.) associada a cada oferta de emprego.
Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de situações em que a oferta de emprego
publicada já foi preenchida devido ao tempo que medeia a sua disponibilização ao Região
de Leiria e a sua publicação.

Contactar: 244 769 040

Admite-se (m/f)

ENGENHEIRO MECÂNICO
Recém-Licenciado
(Liderar projetos de IDI / Secagem de Lamas)

ENGENHEIRO MECÂNICO
Recém-Licenciado
Acompanhamento da implementação
de Unidade Industrial em Angola / cliente HRV
Disponibilidade para deslocações na Europa / Angola

Admite-se (m/f)

ENGENHEIRO MECÂNICO
Recém-Licenciado
Para liderar departamento corte laser
(programação, orçamentação-compras)

monica@hrv.pt
Rua da Finlândia, Lote 46
Zona Industrial Casal da Lebre * 2430-028 Marinha Grande

Região // Emprego & Formação

Metalomecânica Industrial
Pretende admitir (m/f):

Empresa de moldes, com tecnologia de ponta
e atividade internacional

Assistente de operador
e/ou

Pretende admitir Colaborador/a(s):

Operador de tornos /
centros maquinação CNC

Com ou sem experiência
Funções: preparar e operar máquinas CNC
Requisitos a valorizar: Conhecimentos de programação ISO – FANUC ou
titulares de curso formação profissional na área.
rh@valsteam.com

Empresa de Moldes em expansão
sediada na Marinha Grande, admite (m/f):

OFICIAL /
CHEFE BANCADA
. 5 Anos de experiencia
. Capacidade de liderança para chefiar equipa
. Conhecimentos de Inglês serão valorizados

Com mais de 40 anos de atividade, dedicados
à produção e comercialização de agregados,
argamassas e demais produtos para a construção, em processo de forte expansão da
atividade.

Admite (m/f)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Respostas: recrutamento572@gmail.com
/ Telm: 918 954 213

www.regiaodeleiria.pt

- Disponibilidade imediata
- Com ou sem experiência
- Residência na Zona de Leiria (ou arredores)
Candidaturas para o mail geral@sibland.pt
Contactos: 244 744 431 / 916 138 649

Operadores
para área de Bancada
e
Retificação
Requisitos:
Bancada
• Oficiais e aprendizes
Retificação
• Com alguma experiência
Oferecemos:
• Salário compatível com as funções desempenhadas
Respostas para:
Morada:
Rua das Flores – Edifício A, Carreira D’ Água
2400-016 Barosa
Telefone: 244 843200
E-mail.: mdf-info@mdmoldes-group.com

Telf. 244 819 950

Desde 1988 que crescemos de uma forma sustentável, acompanhando os desejos e necessidades dos nossos clientes, proporcionando-lhes os melhores produtos e serviços, gerando valor
e criando riqueza. As conquistas alcançadas e o dinamismo da
Racentro, S. A. tornam-na hoje, numa referência do sector da distribuição rações em Portugal.
De modo a dar continuidade a este crescimento sustentável procuramos Motoristas e Auxiliares de Serviços que queiram fazer
parte de uma equipa dinâmica, proactiva, e que sejam capazes não só de executar, mas, igualmente,
de pensar, desenvolver, implementar e enfrentar novos desafios.
Local de trabalho: Aroeira – Monte Redondo.
Perfil pretendido:
• Habilitações mínimas 12.º ano
• Capacidade para trabalhar em equipa, proactividade, dinamismo, rigor e espirito de iniciativa
• Capacidade de organização e planeamento
• Disponibilidade imediata
Ref.ª A – Motoristas de Pesados

Principais funções:
• Preparar o serviço de transporte
verificando a documentação necessária, o
veículo e o equipamento necessário
• Distribuição/entregas de ração ou cereal,
zelando pela integridade física desde o
ponto de carga até ao destinatário final
• Preencher a documentação relativa ao
serviço
Requisitos específicos:
• Carta de condução de veículos pesados e
articulados
• CAM (obrigatório)
• Disponibilidade de horários e para
deslocações

Ref.ª B

Administrativo para portaria
Principais funções:
- Gestão de entradas e saídas;
- Pesagem de viaturas;
- Entrada de Matérias-Primas;
- Execução e emissão de guias (transporte e
remessa);
- Faturação;
- Receção de devoluções de ração;
Requisitos específicos:
• Disponibilidade para trabalhar por turnos

Oferece-se: • Integração em Empresa sólida
• Ambiente jovem e dinâmico
• Condições de acordo com a experiência e requisitos da função
Os candidatos interessados deverão efetuar a sua candidatura através do seguinte e-mail:
recursos.humanos@racentro.pt
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Classificados
Imobiliário
Vende-se

Arrenda-se
Férias
APARTAMENTO T1 para
férias em Albufeira.
Tel. 913058921.

APARTAMENTOS prontos a
habitar, áreas 110 m2 a 150
m2, c/ grandes garagens
e sótão. 88.000 a 99.000
euros. Largo da Igreja,
Marrazes, Leiria. lopespereira57@hotmail.com. Tel.
919077788.
NAZARÉ permuto T1 grande, c/ garagem privada por
apartamento em Leiria. Tel.
910026120.

SENHORA c/ carro toma
conta de idosos como
interna ou externa. Tel.
913477161.

Precisa-se
AJUDANTE de cabeleireira
com experiência em part-time. Leiria. Tel. 244098789/
918387643.
COPEIRA/O c/ experiência,
p/ restaurante em Cortes,
Leiria. Tel. 926377545.
EMPREGADA/o balcão para
restaurante em Gândara
dos Olivais. Tel. 911190127.
EMPREGADA/O de mesa, c/
experiência. Restaurante
Chinês Tsingtao, Estrada da
Estação, nº 39 Leiria.

Imobiliário

Oferece-se

Arrenda-se

SENHORA com muita experiência, procura trabalho
a cuidar de idosos, pode
ficar de noite. Preferência zona Porto de Mós. Tel.
244491731/ 914308627.

T0, c/ cozinha equipada,
pequena varanda, bem localizado em Qta. Sto. António,
Leiria. 195€. Tel. 962831301.

AJUDANTE de cabeleireira
com experiência em part-time. Leiria. Tel. 244098789/
918387643.
MOTORISTA c/ experiência
Cat. C+E c/ CAM
Portugal/Espanha.
Tel. 919813006.

Diversos

Diversos

Geral

Mensagens

FAÇO Limpezas florestais,
poda de árvores e remoção e aproveitamento de
lenhas. Compro madeira.
Tel. 938961059.

HOMEM 31 anos, sincero,
amigo e romântico, c/ falta
de carinho, procura amiga
p/ passar bons momentos.
SMS. Tel. 910973230.

MASSAGENS, várias técnicas de relaxamento. Epilação unissexo. Técnica certificada em unhas de gel. Tel.
914445324.

HOMEM 69 anos procura
senhora para amizade. Tel.
916968111.

SRA. honesta procura Sra.
séria c/ viatura p/ ir aos bailes. Leiria e arredores. Combustível partilhado.
Tel. 911719789.

SENHOR sério, livre, boa
situação, s/ vícios, procura
senhora para relação séria.
Tel. 911788209.

www.regiaodeleiria.pt
Telf. 244 819 950

Quero arrendar
um quarto da
minha casa

Para todas estas situações existe uma solução

Anuncie no REGIÃO DE LEIRIA
Contacte-nos pelo telefone

244 819 950

Preciso
de um cozinheiro
para o meu
restaurante

ou escreva o seu anúncio
diretamente no site em
www.regiaodeleiria.pt/classificados
É facil, cómodo e barato
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DESAPARECEU
Cadela de porte pequeno/
médio, de cor castanha e
branca, com chip,
desaparecida
em Valado dos Frades,
Nazaré.
Qualquer informação
por favor contactar
91 290 20 89

SEDE: Rua das Rosas, 75 . COLMEIAS
Tel. 244 720 480 . Fax: 244 720 488
LOJA 1: Rua Gen. Humberto Delgado, 220 . LEIRIA
Tel. 244 841 853
LOJA 2: Quintinha da Gordalina, 90, A . LEIRIA
Tel. 244 855 011
LOJA 3: Av. Heróis de Ultramar, 110 . POMBAL
Tel. 236 217 065
LOJA 4: Rua Dr. José Alves Correia da Silva
Cruz d´Areia . LEIRIA . Tel. 244 815 452

www.regiaodeleiria.pt . 244 819 950

• Serviços rápidos auto
• Mudas de óleo, filtro,
pastillhas, etc.
• Lavagens e limpezas auto
• Serviços de pneumáticos
(multi-marcas)

Nova Leiria • LEIRIA • 244 812 072
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Falecimentos & agradecimentos
Manuel de Almeida Júnior
91 anos
21.02.1926 - 08.07.2017
Leiria
AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e restante família vêm por este meio agradecer
a todas as pessoas que se incorporaram no seu funeral ou que de
algum modo manifestaram o seu pesar.
Tratou: Agência Funerária Nogueira & Pina, Lda.

Maria da Encarnação Augusto

93 anos
03.02.1924 - 04.07.2017
A do Barbas - Maceira
AGRADECIMENTO
Seus filhos, genro, nora, netos e restante
família na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente como era seu desejo vêm por
este meio agradecer a todas as pessoas que
os acarinharam neste momento de dor e tristeza ou de outra forma
manifestaram o seu pesar. A família reconhecida agradece todas as
demonstrações de solidariedade, pela perda do seu ente querido.
A todos, muito obrigado.
Tratou: Funerária Nacional – Cerfuni Lda.

Maria da Conceição
Martins Carvalheiro
28.07.1946 - 05.07.2017
Marinheiros – Leiria
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
incorporaram no seu funeral ou que de algum modo manifestaram
o seu pesar.
Tratou: Agência Funerária Seco

Rui Manuel Pereira Alves

Maria das Mercês Rosa

Joaquina Coelho Bonifácio

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Seus filhos, genros, noras, netos e restante
família na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente como era seu desejo vêm por este meio agradecer
a todas as pessoas que os acarinharam neste momento de dor e
tristeza ou que de outra forma manifestaram o seu pesar. A família
reconhecida agradece todas as demonstrações de solidariedade,
pela perda do seu ente querido. A todos, muito obrigado.

Sua filha, genro, netos e restante família na
impossibilidade de o fazerem pessoalmente
como era seu desejo vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que os acarinharam neste momento de dor e tristeza ou
de outra forma manifestaram o seu pesar. A família reconhecida
agradece todas as demonstrações de solidariedade, pela perda do
seu ente querido. A todos, muito obrigado.

Seus pais, irmãos e restante família na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente como era seu desejo, vêm por este meio agradecer
a todos os que se incorporaram no funeral do seu ente querido e
que de alguma forma manifestaram o seu apoio e carinho neste
momento difícil.

Tratou: Funerária Nacional – Cerfuni Lda.

Tratou: Funerária Nacional – Cerfuni Lda.

Tratou: Funerária Domingues, Stº da Carpalhosa e Leiria

87 anos.
24.01.1930 - 05.07.2017
Cavalinhos - Maceira

94 anos
28.01.1923 - 07.07.2017
Arnal - Maceira

09.07.1972 – 09.07.2017
Moinhos - Carvide

AGRADECIMENTO

Emília da Encarnação
Lopes dos Reis

Maria Emília

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

02.05.1935 - 07.07.2017
Telheiro - Barreira

25.08.1926 – 04.07.2017
Moita da Roda

Virgínio António Gaspar José
20.11.1943 – 05.07.2017
Serra Porto d’Urso – Monte Real

AGRADECIMENTO

Seus irmãos e restante família na
impossibilidade de o fazerem pessoalmente
com era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas amigas que se incorporaram no seu funeral bem como a
todos aqueles que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.
Agradecem à ADESBA, direcção e seus colaboradores, todo o
carinho e dedicação com que foi tratada.

Seu irmão, sobrinhos e restante família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente como era seu desejo, vêm por este meio
agradecer a todos os que se incorporaram no funeral do seu ente
querido e que de alguma forma manifestaram o seu apoio e carinho
neste momento difícil.

Sua esposa, filhos e restante família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente como era seu desejo, vêm por este meio
agradecer a todos os que se incorporaram no funeral do seu ente
querido e que de alguma forma manifestaram o seu apoio e carinho
neste momento difícil.

Tratou: Agência Funerária São Romão e Parreira

Tratou: Funerária Domingues, Stº da Carpalhosa e Leiria

Tratou: Funerária Domingues, Stº da Carpalhosa e Leiria

Rui Hilário Ferreira Costa

Diamantino Carpalhoso Lisboa

Teresa Gomes Freire

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Sua esposa e restante família na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente com era seu desejo, vêm por este meio agradecer a
todas as pessoas amigas que se incorporaram no seu funeral bem
como a todos aqueles que de qualquer forma manifestaram o seu
pesar.

Sua esposa, filho, filha e restante família na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente vêm por este meio agradecer a todos
quantos o acompanharam à sua última morada bem como a todos
aqueles que de alguma forma manifestaram o seu pesar.

Seus filhos e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente como era seu desejo, vêm por este meio agradecer
a todos os que se incorporaram no funeral do seu ente querido e
que de alguma forma manifestaram o seu apoio e carinho neste
momento difícil.

Tratou: Agência Funerária São Romão e Parreira

Tratou: Agência Funerária Jaime

Tratou: Funerária Domingues, Stº da Carpalhosa e Leiria

02.05.1965 - 03.07.2017
Leiria
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63 anos
31.08.1953 - 10.07.2017
Amor - Leiria

25.09.1934 – 08.07.2017
Monte Redondo

Região // Diversos

AGRADECIMENTO

Hospital de Santo André
Queremos agradecer aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares do
Hospital de Santo André de Leiria, em nome do nosso querido
pai, José Maria Rodrigues Romão, todo o apoio, dedicação e
carinho, por eles prestado. Todos juntos tornaram esta luta um
pouco menos dolorosa.
Um especial agradecimento à Enfermeira, companheira e amiga
Luísa Mafra que nos fez acreditar que era possível vencer.
Com toda a certeza vos levou no coração.
Das filhas Andreia Romão e Marisa Romão,
um muito obrigado a todos.

Funerais Nacionais e Estrangeiro
Cremações | Transladações | Exumações
Orçamentos gratuitos
Deslocamo-nos ao domicílio
Serviço permanente 24h
Lameiras – Caranguejeira | 913 552 813 - 914 819 023 | cardoso.isilda@gmail.com

CARANGUEJEIRA - 244 734 125

916 155 139

Tlm 967 033 542

Fax 244 613 315

Tlm 962 900 546

Tel /Fax 244 825 847

funerariadomingues@gmail.com

www.funeraria-domingues.com

Largo de Santana, 14
2400-223 Leiria
Telef: 244848800 Fax: 244848899 Mail: leiria.judicial@tribunais.org.pt
Processo: 2549/17.7T8LRA
Interdição / Inabilitação
Referência: 85753096 - Data: 30-06-2017

ANÚNCIO
O/A Mmº(ª) Juiz de Direito Dr(a). Rosa Moura, do(a) Juízo Local Cível de Leiria - Juiz
3 - Tribunal Judicial da Comarca de Leiria:
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em
que é requerida Maria da Conceição Gonçalves Alfaiate, com domicílio: Rua Principal, Nº
474, Santa Eufemia, 2420-458 LEIRIA, para efeito de ser decretada a sua interdição por
anomalia psíquica .
O/A Juiz de Direito,
Dr(a). Rosa Moura

913 663 119

Loja de Artigos Religiosos

Requerente: Fernando Manuel Ferreira Carreira
Requerido: Vanessa Alexandra Mendes Carreira
Faz-se saber que foi distribuída neste Tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em
que é requerida Vanessa Alexandra Mendes Carreira, solteira, nascida em 10/05/1989,
filha de Fernando Manuel Ferreira Carreira e de Ana Paula Tomás Mendes Carreira,
portadora do cartão de cidadão n.º 139 705 929 ZZ8 e residente na Rua da Paz, Nº2,
Boa Vista, Boa Vista, 2420- 406 LEIRIA, para efeito de ser decretada a sua interdição por
anomalia psíquica.
A Juiz de Direito,
Dra. Rosa Moura (com assinatura electrónica no canto superior esquerdo)
A Oficial de Justiça, Verónica Marques

Juízo Local Cível de Leiria - Juiz 3

Leiria
São Romão

ANÚNCIO
Processo: 2252/17.8T8LRA - Interdição / Inabilitação
N/Referência: 85416198 Data: 24-05-2017

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria

Durante nove dias, peça três desejos, um de negócios
e dois impossíveis. Ao nono dia publique este aviso e
cumprir-se-ão mesmo que não acredite. M. M.

963 261 485

Juízo Local Cível de Leiria - Juiz 3

Largo de Santana, 14 - 2400-223 Leiria
Telef: 244848800 Fax: 244848899 Mail: leíriajudicial@tribunais.org.pt

REGIÃO DE LEIRIA, edição nº 4191 de 13 de julho de 2017

REZE NOVE AVÉ-MARIAS

Souto da Carpalhosa

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria

REGIÃO DE LEIRIA, edição nº 4191 de 13 de julho de 2017

MUNICÍPIO DE POMBAL
Secção de Taxas, Licenças e Metrologia
AVISO
Fernando Manuel Pinto Parreira, Vereador da Câmara Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições
do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito de vias municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Troféu Nacional de Perícia de Pombal
2. Promotor do evento: Slalom Clube de Portugal
3. Local do evento: Cidade de Pombal
4. Designação das vias: Avenida Heróis do Ultramar (Rotunda do Bombeiro)
5. Período de Encerramento: dia 16 de Julho de 2017 das 12H00 às 19H30
6. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local das
alternativas de circulação rodoviária.
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas referidas Ruas,
ficando a cargo da Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos
causados nas mesmas.
Município de Pombal, 10 de Julho de 2017.
O Vereador, com competência delegada,
(Fernando Parreira – Lic.)

65
ANOS

FUNERAIS, CREMAÇÕES, TRANSLADAÇÕES, EXUMAÇÕES
TRATAMENTO GRATUITO DE DOCUMENTAÇÃO
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE FUNERAL
ATENDIMENTO 24 HORAS . Tel. 244 832 069 . Tlm. 969 072 834
Rua Coronel Pereira Pascoal, nº 3 - São Romão - Leiria

www.funerariasaoromao.com . funerariasaoromao@gmail.com
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Cultura

Visitas
dançadas

Performance
coreográfica e
artes plásticas
têm encontro
marcado em
Leiria
01

Cruzamento Nos últimos dez meses, a galeria da
livraria Arquivo foi o laboratório de Inesa Markava:
uma vez por mês, em Leiria misturou-se dança e
artes plásticas
É possível misturar dança e artes
plásticas? Para um leigo, parecem
artes de diluição difícil, como a
água está para o azeite. Desde
os anos 70 do século passado,
contudo, que se estudam as potencialidades da coreografia em
espaços como galerias e museus.
Em Leiria, o exercício ganhou forma nos últimos meses na livraria
Arquivo, com Inesa Markava.
“Há muitas coisas que não estão resolvidas, como a questão da
luz, da acústica ou da participação
das pessoas que entram e passam”, explica a bailarina bielorrussa, há vários anos a morar em
Leiria. As variáveis que o habitat
de uma exposição propicia são
terreno fértil para a experimentação que Inesa tem desenvolvido
na pequena galeria da livraria.
A “alquímica” junção da dança
com as artes plásticas seduzia-me
há muito. Conheceu “Dancing
around the bride”, do compositor
John Cage, do coreógrafo Merce
Cunningham e do artista visual
Jasper Johns, a partir de “Bride”,
um quadro de Marcel Duchamp,
de 1912. Também descobriu as

38

visitas de Leonor Barata, no Museu Grão Vasco, em Viseu. Até que
pensou: “Vamos experimentar
uma vez!”. Assim surgiu a primeira visita dançada na livraria
Arquivo. “Felizmente estamos na
nona edição”. A décima realizou-se após esta entrevista.
A cada exposição que a Arquivo apresenta mensalmente,
Inesa Markava estuda as obras a
vários níveis. “Tento sentir o que
transmitem, que música consigo
imaginar com este quadro, que
cores, que materiais...”. Depois
cria uma performance, desafiando o público infanto-juvenil a
participar numa oficina de artes
plásticas no final, com materiais
relacionados com o trabalho dos
artistas. “O melhor feedback é
quando os meninos ficam meia
hora, a explorar os objetos”.
Os artistas também se impressionam. “Dizem-me: ‘Como é que
percebeste que isto liga com isto’?
Isso para mim é tão gratificante,
porque afinal resulta”. E para o
público? “A dança é tão abstrata
que as pessoas conseguem ver
outras coisas, a partir da inter-
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pretação do movimento”.
Em junho, Nelson Melo assistiu à leitura que Inesa fez da sua
exposição. No final, o artista reconheceu a surpresa. “Aqui houve
uma amplificação da proposta
que estava ali feita. Cada peça é
uma proposta de pensamento. Ela
abriu um leque de pensamentos.
Se se pudesse fazer mais vezes,
seria fantástico. Se pudesse, faria
sempre estas visitas nas minhas
exposições”.
Mas nem t udo é fácil. Na
primeira sessão não houve inscrições. “Pensei: não fazemos.
Mas avançámos com uma performance, para depois vermos
se as pessoas têm curiosidade”.
A visitas têm despertado atenções do público mais sensível.
Em agosto param, regressando
em setembro.
A relação entre a dança e as
artes plásticas está a ser encarada
por Inesa Markava seriamente.
Há um ano que é doutoranda em
arte contemporânea na Universidade de Coimbra - Colégio das
Artes. O tema é precisamente
a dança contemporânea como
mediador entre a exposição e o
visitante. “Espero descobrir o caminho de como a dança ajuda a
interpretar e a trazer mais público para as galerias de arte”.
Até lá, a livraria Arquivo é o seu
laboratório, aberto ao público de
Leiria. ML

02

01 A
 bailarina e investigadora estuda minuciosamente
cada exposição, desenvolvendo-a depois no plano coreográfico

Acredito que o
movimento chega
muito às pessoas. Eu
estou a dançar ali, está a
acontecer alguma coisa.
Isso consegue chegar a
um lado mais emocional.
Observar a dança ajuda a
observar a obra estática”
Inesa Markava
bailarina, professora e investigadora

Fotos: Gil Álvaro de Lemos

02 Nelson Melo que, com Lara
Portela, expôs em junho
“Começas tu ou eu” na livraria Arquivo, ficou surpreendido com o trabalho de Inesa Markava
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João Miguel
lança novo single
para o verão
“Quero-te em mim” é o novo
single de João Miguel. O
cantor de Leiria lança a nova
música segunda-feira, dia 17,
disponibilizando-a na sua
página oficial. Neste trabalho,
que antecipa o novo disco, João
Miguel trabalhou com o produtor
Paulo Martins, que já trabalhou
com Ana Free e David, Mickael e
Tony Carreira.

ACASO 2017
vai ter tertúlias
no final dos espetáculos

Whales
mostram
novo single

Artes saem à rua
em Leiria no Jardim
Luís de Camões

Teatro da Terra, LAMA, Tenda
Produções, Extremo, Rui Paixão
e El Rupe são alguns dos grupos
e artistas confirmados para
a edição de 2017 do festival
ACASO, organizado em Leiria,
Marinha Grande, Batalha, entre
outros concelhos, pel‘“O Nariz”,
entre 28 de setembro e 31 de
outubro. Entre as novidades
já anunciadas para o próximo
ACASO, está a realização de
tertúlias após a maioria dos
espetáculos da edição deste ano.
A primeira será dia 30, em torno
do neo-realismo, com Sérgio
Ribeiro, João dos Santos, Maria
João Luís e Luís Mourão.

“How long” é o “aperitivo” para o
primeiro disco dos Whales, mais
uma banda de Leiria que mistura
rock e eletrónica nas proporções
certas e sobre a qual gravitam
muitas expetativas. O segundo
single foi conhecido esta semana
e pode ser ouvido online.

Artistas de todas as áreas são
desafiados pela associação
FriendlyTalents a um dia de
criação ao ar livre neste sábado,
em Leiria. No Jardim Luís de
Camões, entre as 10 e as 20
horas, a associação promove
a terceira edição do Encontro
de Artes, uma iniciativa que
pretende projetar o trabalho de
artistas profissionais e amadores
e proporcionar ao público a
oportunidade de assistir à
criação ao vivo de pintura,
desenho, escultura ou olaria.
Para os artistas que queiram
participar, bastante aparecer no
local e proceder à inscrição.

P&R

Música
David
Fonseca dá
voz a Cohen

David Fonseca é um dos artistas
convidados a homenagear Leonard Cohen, em dois espetáculos
muito especiais que estão a ser
preparados para setembro. “As
Canções de Leonard Cohen” sobem ao palco no Centro Cultural
Olga Cadaval, em Sintra, no dia
21, e na Casa da Música, no Porto,
dia 27 de setembro.
A par do músico de Leiria,
também participam na homenagem Jorge Palma, Miguel Guedes, Márcia, Mazgani e Samuel
Úria, que vão interpretar as suas
músicas de eleição do vasto repertório do cantor, compositor e
poeta canadiano, que morreu em
novembro de 2016.
Os espetáculos têm a chancela da Embaixada do Canadá em
Portugal. O preço dos bilhetes
para Sintra varia entre os 20 e os
30 euros. No Porto, as entradas
para o concerto custam 25 euros.
Entretanto o músico de Leiria
anda em digressão. Até ao final
de agosto toca em Carcavelos, na
Ilha do Pico, Lixa, Valença, Ilha
de Santa Maria e no Festival do
Crato.

César Cardoso
“O jazz em Leiria está
a crescer a olhos vistos”

O maestro e diretor musical da
Orquestra de Jazz de Leiria fala
da segunda edição do Jazz Sessions. O festival começa esta
quinta-feira em Leiria com o
início do workshop de big band
e promete um fim de semana
recheado de jazz no Teatro Miguel Franco, numa cidade onde,
sublinha César Cardoso, este estilo musical conquista cada vez
mais intérpretes e ouvintes

Que desafios surgem com esta
segunda edição do festival
“Jazz Sessions”?
O maior desafio é o de levar as
pessoas a irem assistir a estes
bons concertos e trazer projetos
a Leiria com grandes músicos
do panorama jazzístico em Portugal. Muitas vezes, apesar da
informação circular em muitas
plataformas, o público não repara e por vezes perde-se um concerto do qual apenas mais tarde
se toma conhecimento, talvez
seja um problema de excesso de
informação.
Quais os destaques desta
edição?
Os destaques deste ano passam
pelo lançamento oficial do primeiro disco do pianista Pedro
Nobre, natural da Marinha Gran-

de, e que traz com ele grandes
músicos de várias gerações do
jazz em Portugal: Pedro Moreira
no saxofone tenor, Nuno Costa
na guitarra, António Quintino
no contrabaixo e Pedro Felgar
na bateria. O outro destaque vai
para o concerto da Orquestra
Jazz de Leiria, que dá nome ao
festival e que é a orquestra residente. Para este ano a orquestra
convidou uma cantora de jazz
que dispensa apresentações e
com quem tem colaborado regularmente. Este concerto será
como que uma homenagem a
uma cantora histórica “Ella Fitzgerald” e que passará pelo seu
universo musical com os clássicos celebrizados por ela como o
“Cheek To Cheek”, “In a Mellow
Tone”, “Time After Time”, entre
muitos outros temas. Irá decorrer novamente um workshop
de Big Band dirigida por mim e
que visa dar uma possibilidade
aos interessados em tocar num
contexto de orquestra e perceber como é o funcionamento de
uma linguagem tão própria dentro do Jazz.
Como está o jazz em Leiria?
Está a crescer a olhos vistos,
cada vez há mais gente nova a
aparecer a tocar e as jams que
a Associação de Jazz de Leiria
tem organizado são a prova disso. Há enorme adesão de novos
talentos e, simultaneamente, de
público, o que é uma excelente
notícia. Espero que assim continue e que apareça cada vez
mais novos estudantes de jazz.
ML

A mexer

01

02

03

04

05

06

01 José Alberto Vasco apresenta o livro “Os Alcobacenses também podem
ser elétricos” este sábado,
15 de julho, às 18 horas, na
livraria Arquivo, em Leiria.

Programa
Jazz Sessions
2017

02 António Casalinho foi
convidado para dançar
na gala de abertura da
quarta edição do Beijing
International Ballet and
Choreography Competition, na China, a 4 de
agosto.

13 de julho
Início do workshop de big band,
para todos os instrumentos e
voz, coordenado por César Cardoso
14 de julho
Pedro Nobre Quinteto atua no
Teatro Miguel Franco a partir
das 21h30. Apresentação do primeiro disco do pianista da Marinha Grande, acompanhado por
Pedro Moreira (sax tenor), Nuno
Costa (guitarra), António Quintino (contrabaixo) e Pedro Felgar
(bateria). Entrada: 8 euros
15 de julho
“Ella Fitzgerald Songbook” junta a Orquestra de Jazz de Leiria e
Vânia Fernandes (na foto), num
concerto no Teatro Miguel Franco, às 21h30. Entrada: 8 euros
16 de julho
Concerto de apresentação da
banda do workshop, no Teatro
Miguel Franco, às 16 horas, com
entrada livre

03 Ruy Jobim Neto orienta
em Leiria um workshop
de banda desenhada. É
na associação FriendlyTalents, a partir de 22
de julho. Informações:
912 718 607 e friendlytalents@gmail.com
04 Hugo Vieira lança sábado, dia 15, às 17 horas, o
livro “A cidade da saudade”, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira,
em Leiria.
05 José Manuel André lança esta sexta-feira, dia 14
de julho, às 21h30, o livro
“TS e Outras Histórias do
Cacimbo”, sete contos
com histórias passadas
na guerra colonial. A sessão é na livraria Arquivo,
em Leiria, com apresentação de Carlos André.
06 César Cardoso anunciou
ter terminado a gravação do terceiro disco de
originais. Além do seu
habitual quarteto (Bruno
Santos, Demian Cabaud e
André Sousa Machado) o
músico de Leiria contou
com Miguel Zenon como
convidado especial.
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Literatura Leiria, Caldas da Rainha
e o CCB recordam Manuel Ferreira
Pioneiro no estudo e divulgação
das literaturas africanas de língua portuguesa, Manuel Ferreira
é um autor natural de Leiria praticamente desconhecido do público.
Este ano, por ocasião do centenário do seu nascimento, há diversas
iniciativas para lembrar a obra e
a vida de Manuel Ferreira.
Já esta terça-feira, dia 18 de
julho, aniversário do nascimento
do escritor, Leiria assinala a efemérico com um sarau literário na
Biblioteca Afonso Lopes Vieira. A
partir das 21h30, os professores
Pires Laranjeira e João Bonifácio
Serra falam do autor.
Em Caldas da Rainha, no Museu Malhoa, dia 22 de julho é
inaugurada uma exposição sobre
a vida e obra de Manuel Ferreira,
organizada por Bonifácio Serra - que prepara a biografia do
autor - intitulada “Manuel Ferreira. Capitão de Longo Curso”,
que em setembro ficará patente
em Leiria. Depois, também no
Museu Malhoa, é dinamizada a
mesa-redonda “Manuel Ferreira,
quem és?”, com Fátima Mendon-

Manuel Ferreira

Nasceu em Gândara dos Olivais,
Marrazes, Leiria, a 18 e julho de
1917. Este ano, o município de
Leiria entregou a Hernâni Ferreira, filho do homenageado, a
medalha de ouro da cidade, atribuída a Manuel Ferreira a título
póstumo

ça (Universidade de Mondlane,
Maputo), Ana Paula Tavares (Faculdade de Letras de Lisboa) e
Mário Tavares (Instituto Politécnico de Leiria).
Em dezembro, no dia 16, o Centro Cultural de Belém (CCB) re-

Guia Livros

A Ilha das Quatro
Estações
Marta Coelho

Top Americana
1º

Chegar Novo a Velho
Manuel Pinto Coelho
Prime books

2º

Escrito na Água
Paula Hawkins

Clube do Autor
PVP:15€

Onde todos os sonhos são possíveis. Este é o livro com que todos
os jovens se conseguem identificar, uma história atual e relevante sobre receios, paixões...

Top Seller
		

Uma Mulher em Fuga
Lesley Pearse

3º

Asa
PVP: 16.90€

Prometo Perder
Pedro Chagas Freitas
Marcador

4º

Assim Nasceu Portugal III
– Os Conquistadores
de Lisboa
Domingos Amaral

Sob o olhar negligente
do pai, Rosie definha na quinta onde vive. Sujeita aos maus-tratos dos meios-irmãos, Seth e
Norman, e sem uma mãe para a
proteger...

Casa das Letras
		

5º

Manuscrito

6º

Os Cinco Herdeiros
Elizabeth Adler

Isabel de Aragão – Entre o
Céu e o Inferno
Isabel Stilwell
Cores do Céu
Amita Trasi

Muito dinheiro. Poppy
Mallory cresceu em circunstâncias infelizes, e sempre rodeada
de pessoas duvidosas. Foi à custa de muito sofrimento...

Novas

cebe uma sessão de evocação de
Manuel Ferreira, com a presença
do escritor cabo-verdiano Filinto
Elísio, da escritora angolana Ana
Paula Tavares e da antiga aluna
Deolinda Barros.
A par de uma extensa carreira
militar, Manuel Ferreira desenvolveu uma carreira como investigador e escritor, profundamente vinculada ao contacto com a
identidade cultural das antigas
colónias portuguesas: passou por
Cabo Verde, Índia e Angola.
Autor de obras de ficção, destacou-se sobretudo pelo ensaio “A
aventura crioula” (1967), dedicado à cultura cabo-verdiana. Publicou ainda “Literaturas Africanas
de Expressão Portuguesa” (1977),
“50 Poetas Africanos” (1989), “No
Reino de Caliban” (3 vols. 1972,
1976, 1986) e a revista “África”
(14 números editados entre 1978
e 1986).
Manuel Ferreira também foi
professor, leccionando “Literatura Africana de Expressão Portuguesa” na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.

Os caminhos do
Naturalismo em Figueiró
dos Vinhos. O Grupo
do Leão e as narrativas
fotográficas de Emílio Biel
no Museu e Centro de Artes
de Figueiró dos Vinhos.
Inaugura sábado, 15 de
julho, às 16 horas, e fica
patente até 31 de dezembro.
Na margem do Liz.
Margarida Sequeira expõe
na Galeria Mouzinho de
Albuquerque, na Batalha.
Até 20 de julho.
O outro lado. João Delgado
expõe fotografia no Museu
Dr. Joaquim Manso, na
Nazaré, até 17 de setembro.
Explosão de cores. O
Espaço Cultural São
Ópticas, em Leiria,
recebe pintura de Amélia
Assoreira.

Continuam
Em nome de Deus. Pintura
de Leonardo Rito na sede

Chef de Raiz
Leonardo Pereira
Casa das Letras
PVP:21.90€

Cozinheiro de carreira
e horticultor de paixão, Leonardo Pereira passou quase metade
da sua vida fora de Portugal, nomeadamente em França, Espanha, Irlanda e Dinamarca...
O Grande Livro dos
Mamíferos
Vários
Goody
PVP: 14.90€

Dos criadores da revista BBC
Vida Selvagem, surge este livro
repleto de factos e segredos sobre os mamíferos. Alguns animais desafiam a natureza...
O Rapaz que
desligou o Sol
Paul Brown
Booksmile
PVP: 11.99€

O pequeno Miguel é louco por
gelados. Nham! Absolutamente
louco! O Miguel acorda a pensar
em gelados...

PUBLICIDADE

Harper Collins

Quinta Essência
PVP: 17.60€

Guia
Exposições
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do coletivo a9)))), em Leiria.
Um trabalho que surge como
resposta a uma pergunta
lançada por Bob Dylan na
música “With God on our side”.
Até 26 de julho.
Apenas natureza. Pintura de
Ana Antunes no Centro de
Interpretação Ambiental, em
Leiria. Até 28 de julho.
Pela costa fora. Bruno Gaspar
tem patente na Biblioteca
José Saramago, no Campus 2
do IP Leiria, uma exposição
de pintura e fotografia que
resultou de uma aventura
marítima pela nossa costa.
Para ver até 28 de julho.
Conversas com cor. Kim Cruz
mostra pintura no foyer do
Teatro José Lúcio da Silva, em
Leiria, até 31 de julho.
Óleo sobre tela. Pintura
de Cachada na Galeria
FriendlyTalents, em Leiria. Até
31 de julho.
A Arte do Mar e as Gentes.
Fotografia de José Joaquim da
Silva, no Mercado Municipal
da Praia do Pedrógão, em
Leiria.

“Cegonhas”
voam em Leiria
no Cinema Vadio

Não sabe cantar?
Aceite o desafio da
SAMP e teste a sua voz

Depois da sessão de sábado
passado ter sido adiada devido
às condições atmosféricas
adversas, o Cinema Vadio
regressa este sábado, dia 15
de julho. Para este sábado foi
programada uma sessão infantil,
“Cegonhas”, para toda a família.
A animação começa às 20 horas
e o filme é exibido às 21h30. “Sing
street” será projetado em data a
definir. Entretanto, a associação
ecO, que organiza o Cinema
Vadio e também o Hádoc,
anunciou os premiados do ciclo
documental. Na edição de 2017,
“Frágil equilíbrio”, de Guillermo
García López, acumulou os
Prémios do Público e do Júri.

Dos 8 aos 80 anos, todos são
convidados a testar a voz
hoje, 13 de julho, na sede da
Sociedade Artística Musical dos
Pousos. A SAMP abre portas
para convidar o público a testar
sua voz na classe da professora
Carolina Leal. O Dia Aberto da
Voz decorre entre as 14 e às 18
horas, com entrada livre.

Cinco fotógrafos
de Leiria expõem
em Rheine
António Palmeira, João
Ferreira, Luís Gaspar, Maria
Kowalski e Rute Violante
integram a exposição “From
here to there”, que está patente
a partir de 30 de julho no
Museu de Kloster Bentlage,
em Rheine. Os 51 trabalhos dos
cinco fotógrafos resultam de
uma curadoria de Ana David
Mendes e são apresentados
na Alemanha, integrados nas
comemorações da geminação
entre Leiria e Rheine. A
exposição é sequência de uma
outra, quer exibiu obras de
cinco fotógrafos alemães no
mimo | Museu da Imagem em
Movimento em Leiria.

Região // Cultura

Exposição Finalistas de Artes Plásticas da ESAD.CR
mostram trabalho no Edifício Banco de Portugal

O Teatro Amador de Pombal
( TA P) comemora 41 anos de
uma forma muito especial: neste fim de semana, a Praça Faria
da Gama, em Pombal (junto ao
edifício da Junta de Freguesia),
enche-se ao final da tarde e à
noite com propostas culturais
de áreas diversas, naquela que
é a segunda edição de Praça
das Letras.
Literatura, magia, música,
história e ilustração preenchem
o programa desta Praça das Letras, uma verdadeira festa para
assinalar a já longa vida do TAP,
que convida todos a juntarem-se
a esta comemoração especial,
este sábado e domingo. A participação em todas as atividades
é gratuita.

Joaquim Dâmaso

Escultura, pintura, desenho, instalação, fotografia, vídeo, colagem. Não há limites para a criação quando o desafio é verter a
imaginação para o real - e aí estão
a comprová-lo os trabalhos dos
finalistas do curso de Artes Plásticas da Escola Superior de Arte
e Design, em Caldas da Rainha
(ESAD.CR). A exposição que reúne
projetos desenvolvidos ao longo
do ano pelos alunos está patente
em Leiria, no Edifício Banco de
Portugal.
Alimentado a liberdade, o gesto
criador concretizado nestes trabalhos, resulta dos exercícios exploratórios desenvolvidos ao longo
do ano letivo. A síntese é umas
vezes mais fácil para o visitante,
outras nem tanto - mas configura
sempre um interessante desafio.
Ao todo são 42 os finalistas da
licenciatura de Artes Plásticas
que apresentam a Leiria 45 trabalhos. A visitar até 3 de setembro,
de segunda a sexta-feira, nos períodos 9-12 horas e 14-17 horas, e
aos sábados e domingos, entre as
14 e as 18 horas. A entrada é livre.

Teatro
Amador
de Pombal
Muitas
artes para
festejar o 41º
aniversário

Programa

Os australianos Ginger And The Ghost estão de
passagem por Portugal e dão um concerto por cá:
pop eletrónica elegante para apresentar na quartafeira, dia 19 de julho, no Filho Sarilho, em Pisões,
concelho de Alcobaça. A entrada custa 3 euros

Agenda
Espetáculos
Ceriiz e Gastão Silva Dança

Surma+Rapaz

Música e amizade são o cartão
de visita de Ceriiz Z Hau e Gastão Silva, que se apresentam no
Espaço O Nariz este sábado. Ela
é do Vietname, ele de Portugal.
Juntos fazem uma mistura de
jazz com música erudita. Uma
ementa multicultural para descobrir na noite de Leiria. Música, Leiria, 15 de julho, 22 horas

Dupla proposta cultural para
a praia: sexta-feira, “A casa do
musgo” é apresentada na Praça
Afonso Lopes Vieira, pelo Sport
Império Marinhense; sábado,
Rapaz Improvisado e Surma tocam na Casa-Museu Afonso Lopes Vieira. Teatro e música, S.
Pedro de Moel (Marinha Grande), 14 de julho, 21h30, e 15 de julho, 23 horas

A Academia Vanda Costa dança “Eunice no País das Armadilhas”, esta sexta-feira no Teatro
José Lúcio da Silva. Domingo, no
mesmo espaço, a Escola de Dança Diogo de Carvalho apresenta
“Lago dos Cisnes”. Quarta-feira,
no Teatro Miguel Franco, a Nellys
Dance interpreta o musical “Matilda”. Dança, Leiria, 14 de julho,
21h30; Leiria, 16 julho, 15h30;
Leiria, 19 julho, 21h30

Peripécia Teatro

Cistermúsica

3º Poetry Slam

O festival Novos Ventos muda-se este sábado para Marrazes.
À tarde, apresentam-se primeiro três grupos amadores na EB2
Marrazes. Depois, mais três fazem teatro no auditório da filarmónica. À noite, a festa do teatro
muda-se para a Praça de S. Tiago,
onde o Peripécia Teatro apresenta “1325”, sobre o universo feminino e a relação com a paz. Teatro,
Marrazes (Leiria), 15 de julho,
14h30 e 21h30

Oito propostas no festival Cistermúsica de hoje até domingo.
Destacamos quatro: no Mosteiro
de Alcobaça os belgas Quarteto
Alfama, esta sexta, e a harpista
alemã Silke Aichhorn e a coreografia “Who do you want do be
today”, no sábado. Domingo, a
Camerata de Sorpos Silva Dionísio atua no Museu do Vinho. Música e dança, Alcobaça, 14 de
julho, 21h30, 15 de julho, 21h e
22h30, e 16 de julho, 18 horas

A poesia volta a Leiria, desta vez
para uma edição do Poetry Slam
na Barreira. O mote é o de sempre: dizer poesia num concurso
em que o público vota nas performances. A sessão é aberta a
todos, quer queiram participar
ou assistir. Informações sobre
como chegar ao local e outras
através de poetryslamleiria@
gmail.com. Poesia, Barreira
(Leiria), 15 de julho, 19 horas

15 de julho
Cristina Drios e Fausta Cardoso
Pereira abrem a Praça de Letras,
às 18 horas, numa tertúlia literária moderada por Paulo Moreiras. Depois, às 19h45, há “Shot
stories”, com Francisco Gomes:
histórias alcoólicas tragico-cómicas para ouvir sem moderação. A fechar o primeiro, dia às
22h30, “Objectosfera”, de Rui
Sousa, com João Silva, um espetáculo de marionetas singular.
16 de julho
Ilustradores e autores de banda desenhada abrem o segundo
dia, numa tertúlia às 18 horas,
com André Caetano e Sérgio
Marques. Zé Mágico entra em
cena às 19h30, com o espetáculo
“O quê?!!”, onde promete protagonizar momentos impossíveis
de compreender com os seus
truques. A Praça das Letra chega
ao fim com a divertida proposta de Charlie Mancini: um cine-concerto a partir da exibição
de “Seven chances”, de Buster
Keaton.experiência singular e
hilariante.
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Noite e dia
Remember the Sounds
Há festa para lá do ténis no CITL

organização do evento e explicou
ao REGIÃO DE LEIRIA que a iniciativa “foi crescendo” de edição
para edição. “Este evento é um
pouco caseiro, mas vai assumindo uma maior dimensão dentro
da cidade de Leiria”, sublinha.
Cerca de meia centena de pessoas ligadas ao CITL, desde sócios
a atletas, trabalha para promover
e organizar a festa. “Há pessoas
que já não estão ligadas à raquete
mas que acabam por ficar”, afirma Miguel Sousa, que destaca a

“dimensão social do clube” e fala
ainda das condicionantes, como
o estado do tempo. “É um pouco
como qualquer festival de verão,
já temos o evento marcado desde
o início do ano. É preciso sorte.”
Os artistas convidados para
animar Remember the Sounds
2017 são os djs Eurico Lisboa e
Luís Sousinha. Insufláveis e espaços de divertimento para crianças
fazem com que a festa do CITL se
assuma como um festival para
todos e para recordar.

II Festival do Carapau na Praia
da Vieira. Carapau frito com arroz de tomate, carapau enjoado
ou grelhado são algumas das especialidades deste festival que
acontece no Largo dos Pescadores, este sábado e domingo, com
serviço de almoços e jantares,
com animação musical a acompanhar e espaços para crianças.
Festival d’Amor. Três dias de
festa em Amor, no concelho de
Leiria, a partir de sexta-feira, 14
de junho, com tasquinhas, artesanato e música: amanhã há
Banda MOV, Cantigas na Eira e
Dupla Mete Cá Sets. Sábado Diogo Piçarra é o destaque. Tocam
ainda Nintendo Nada e P*ta da
Loucura. Domingo a música está
a cargo de Zé Águas.
Festa Anual dos Rebelos. Em
Cela, Alcobaça, três dias com
gastronomia, corridas de burros, jogos tradicionais e música
tradicional e moderna. Sexta,
dia 14, tocam Son Jovem e dj Filipe XS, sábado os Mega Music
e domingo, a encerrar, os Bico
d’Obra.

Consulte o programa destas
e de outras festas em

regiaodeleiria.pt

Feiriarte. No Pisão, Bajouca, no
concelho de Leiria, realiza-se a
24ª edição da Feira de Artesanato e Atividades Económicas.
Quanto a música, esta sexta-feira, dia 14, toca a banda Universo e dj DNS e sábado é a vez dos
Overflow. Domingo, MOV encerram a festa.
Festa da Amizade. Em Santiago da Guarda, Ansião, há feira de
artesanato entre esta sexta-feira
e domingo.
Festival de Folclore dos Soutos - Caranguejeira. “O barbeiro
d’aldeia” é o tema do festival organizado pelo Rancho dos Soutos, este sábado, 15 de julho, a
partir das 21h30.
Mercado Medieval de Óbidos.
Arranca hoje, quinta-feira, a festa medieval de Óbidos. Acontece até 6 de agosto.
Mata d’Aire. Música, jogos, passeios, animação e muito mais
na festa do Chão da Aberta, em
Mira de Aire, entre esta sexta-feira, dia 14, e domingo, 16 de
julho.

PUBLICIDADE

É já no próximo sábado, dia 15,
que a música dos anos 70, 80 e 90
se volta a ouvir na Mata do Azabucho. Após um ano de interregno, em 2016, a festa Remember
The Sounds está de volta, numa
iniciativa organizada pelo Centro
Internacional de Ténis de Leiria
(CITL). O arranque foi em 2010.
Este ano, a 11ª edição tem início
marcado para as 22 horas.
Miguel Sousa, coordenador-técnico do clube, é, com Rita
Roda, um dos responsáveis pela

Guia
Festas e
bailaricos
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Crónica sem reservas

Peixe na Praia do Pedrógão
Já passaram os Três Rapazes. As
sardinhas já começam a ser boas.
Os mais impacientes comem-nas logo pelo Stº António. Outros
esperam pelo S. João, quando a
sardinha molha o pão. Os puristas reservam-se para as da vindima. Aí estão gordas. Suculentas.
Têm tudo o que se lhes pede.
Mas depois do S. Pedro passar
já não há que enganar. Como o D.
João VI com a mulata do irónico
e bonito poema de Raimundo
Calado, eu posso afirmar: “Não
me digam que a sardinha é má,
porque eu já sei que a sardinha
é boa”.
A regra é sempre a mesma.
O peixe é melhor por altura da
desova, que é quando está mais
gordo. O peixe miúdo desova no
verão. É nesta altura que se deve
saborear.
E é magnífica a sardinha!
Durante séculos menosprezada como alimento dos pobres,
chegou a ser proscrita pelos
“médicos” durante as décadas
de 1970 a 1990, até que os mesmos “médicos” a reabilitaram e
é hoje prato fino da dieta mediterrânica, cheia de ácidos bons
e ómega 3.
Pois nós o que queremos, é
comê-la, faça bem ou faça mal.
É boa frita. Em escabeche. No
forno. Até em caldeirada e mesmo simplesmente cozida. Mas
onde ela manifesta a sua pujança
gustativa é em cima da brasa, que
não precisa, e não deve, ser muito
forte. Um rolheiro de vides chega
perfeitamente para assar duas
dúzias delas. Sim, para sardinhas, dúzia é a unidade de conta
e é também a unidade de comida.
Devem comer-se às meias dúzias.
Primeiro, seis. Depois outras seis
e assim por diante até chegar às
25. Porque a última não se conta.
Quando se trata de sardinhas,
o quarteirão equivale a 2 dúzias.
Pelo menos, era assim quando
minha Mãe e minha Avó as compravam aos sardinheiros que as
iam buscar ao Pedrógão ou à
Vieira, de bicicleta ou de burro,
para as venderem porta a porta
a mais de 30 Km de distância.
A partir de um quarteirão,
num único manjar, já é gula, que
é um pecado feio.
Acompanham batatas cozidas com pele. Migas de couves
com feijões. Salada de tomates
com ou sem pimentos. Mas não
há melhor que tirá-las da brasa
directamente para cima de um
bocado de broa e comê-las com
os dedos.
Aí sim, sente-se o pleno da

gordura a escorrer e a ensopar
o pão de milho. Depois, um copo
de vinho tinto encorpado e com
boa acidez. Um verde da Casta Vinhão ou um Bairrada novo com
a baga na sua pujança.
E um Colares? Ainda se faz vinho em Colares. O velho António
Bernardino Paulo da Silva é um
resistente. Aos 89 anos continua
a fazer excelente vinho naquele fabuloso “terroir” de chão de
areia.
Ora um “Colares Chitas” novo
- ou seja, com menos de 10 anos
– acompanha na perfeição as sardinhas assadas. Por ser ácido e
ter pouco corpo, deve ser bebido
a baixa temperatura. Sobrepõe-se às sardinhas. Dissolve-lhes a
gordura e, em conjunto, levam o
palato a uma festa de verão.
O Pedrógão tem longa tradição na pesca artesanal, dita
arte xávega e nela sobressai a
sardinha.
Num passado ainda recente,
parte da população vivia muito
abaixo do que, agora, se chama
limiar de pobreza.
Aquilino Ribeiro chamou-lhes
“os párias do mar” no magistral
“Batalha Sem Fim” – seu último
livro e um dos melhores – onde
escreveu sobre a miséria humana
dos pescadores que só ganhavam, e pouco, quando os barcos
saíam para o mar. Conheceu-os
quando aqui esteve em exílio político sob a protecção do amigo e
resistente José Leal do Coimbrão.
É uma terra que atraiu poetas
e pensadores. Torga foi visto con-

O Pedrógão tem longa
tradição na pesca
artesanal, dita arte
xávega e nela sobressai
a sardinha

versando com António Arnaut
que aí veraneou alguns anos.
Como todas as terras de pescadores, tem passado, história e
personalidade.
Hoje está completamente
descaracterizada. Já só no Casal Ventoso e Casal da Víbora se
sente o peso desse passado ainda
muito vivo nas memórias.
Herdeiro dessa tradição, o
“Manel do Pedrógão”, tem um
barco de pesca e tem o restaurante “Quebra Mar”. Pesca ele
próprio todo o peixe que lá vende.
É sempre fresco. Tem o grelhador junto à entrada. Conseguiu
localizá-lo de forma a que a ASAE
- essa máquina destruidora da
nossa identidade – ainda o não
tenha proibido, como já fez ao
Pires da Nazaré. Não sei que diabo de interesse têm em acabar
com tudo o que é típico, castiço
e fazedor da nossa identidade. A
moda higienista, é um pesadelo
ditatorial de uniformização da
sensaboria.

A sardinha para ser boa tem
que ser comida a sair da água.
Ainda bem que longe vai o tempo em que se comiam poucas e
sarnosas, depois de meses em sal.
Passamos junto à banca de
peixe. Escolhemos e ele salta
para a grelha.
Instalamo-nos à janela com
o mar por vista e companhia.
Começamos com ameijoas à Bulhão Pato. Boas. Gordas. Muito
frescas. Alho de qualidade e levemente torrado. Como deve ser. O
alho é importantíssimo no molho
à Bulhão Pato. Aqueles alhos muito grossos, vindos sabe-se lá de
onde – dizem que da China – dão
péssimo sabor.
Os coentros estavam inteiros.
Gosto mais quando vêm cortados, de preferência à mão, para
melhor os poder comer. Acom-

panhou um Bucelas branco Prova Régia 2015, que teve aplauso
geral.
O ensopado de robalo – na realidade era uma caldeirada com
duas fatias de pão – estava saboroso, caldoso, com muito peixe.
Batatas firmes e gostosas que
também deram muito boa nota,
assadas com pele, a acompanhar
as sardinhas e o robalo grelhado.
Apesar de não ser a época, provou-se. Assadura competente,
mas como era de esperar, estava
magro. Notava-se muito na textura, ao contrário do ensopado que
o caldo amaciou.
As sardinhas foram, de facto,
as estrelas da companhia. Bem
assadas, ou seja, no ponto, para
não virem em sangue, nem secas.
Vinham a pingar. As migas de
couve de horto estavam boas,
mas eram feitas com feijão-frade
que é excelente a acompanhar
nabos, mas que perde para o
“feijão da velha” que é aquele
cinzento com riscas que cresce
dentro do milho, e até para o feijão vermelho.
Na falta dos vinhos acima referidos, optou-se por um Douro
CARM reserva 2014 de grande
gabarito. Encorpado e com boa
acidez, casou bem com o ensopado e com as sardinhas.
No capítulo das sobremesas,
imperam os gelados.
Saliente-se, no entanto, o bolo
de bolacha. Muito bem feito. Fresco, fofo, com bons ingredientes,
teve aclamação.
O serviço esteve a cargo de
Joana, simpática e eficiente jovem que merece ter o nome nesta
crónica.
O Quebra Mar é um dos poucos bons restaurantes de praia
do país e, por isso, está aberto
o ano inteiro e sempre bem frequentado.

Restaurante Quebra Mar
Restaurante de Praia. Serve, todo o ano peixe do mar, fresco e bem confeccionado.
Morada Praia do Pedrógão Tel. 244 111 758 Folga Não tem Facebook Restaurante
Esplanada Quebra Mar

A minha classificação
Cozinha
Sala
Vinhos
Atendimento

José Pereira dos Santos

Mau
Bom

Médio
Excelente
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Guia
Restaurantes
Batalha

Restaurante
Elsa e Filomena, Lda
Especialidades Cozido à Portuguesa,
Bacalhau cozido com grão, Ensopado
de Borrego e Pato no Forno Sobremesa Doce de Bolacha. Folga domingo. Tel. 244 765 324 Santo Antão.
Restaurante Vintage
Uma seleção de pratos tradicionais
portugueses e de inspiração nas melhores cozinhas europeias pode ser saboreada no conforto interior do nosso
restaurante ou na esplanada em que o
Mosteiro é o cenário de fundo. Edifício
do Hotel Mestre Afonso Domingues
Folga domingo à noite.
Tel. 244 765 260 email
hotel@mestreafonsodomingues.pt
www.hotel.mestreafonsodomingues.pt

Fátima
O Ti Miguel - Restaurante Pizzaria
Especialidades Pizzas, Lasanhas,
Bife de Cavalo, Picanha, Bifinhos de
Veado, Cabrito Assado, Peixe Fresco.
Folga 4ª feira. Tel. 244 741 740
Loureira.

Leiria
Restaurante Desassossego
Todos os dias, menus/almoço a 7,50€,
com bebida e café incluído.4ªfeiras
temos Cozido à Portuguesa. 6ª feiras
com eventos temáticos e culturais,
Fado aos sábados. Serviço de
TAKE AWAY. Av. 22 de Maio, Praça
Nova Leiria, 1º andar, Lj 26-B. Folga
Domingo Tel. 912 844 512
facebook@desassossegoLeiria
Prato Voador
Café, Restaurante, Cozinha do Norte. Bacalhau à Lagareiro; Francesinha simples, especial e vegetariana.
Vitela, Rojões à Minhota. Petiscos e
jantares para grupo. Diária 6€. Aberto Segunda a sábado. Marrazes. Tel.
244 096 031.
Taverna do Alberto
Petiscos tradicionais. Diárias
a 8 €. Venha experimentar as nossas
especialidades. Rua Dr. Correia
Mateus, nº 54-58, junto ao Mercado
Santana. Tel. 913 245 779
Facebook/ tavernalbertoluis_trindade2004@hotmail.com
Cervejaria Armando
Especialidades Marisco vivo, sapateiras, percebes, amêijoa, berbigão
e outros petiscos. Folga 4ª feira.
Estamos abertos das 9 horas às 2
horas da manhã. Guimarota. Tel. 244
836 153.
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Para a inclusão de novos restaurantes neste guia, consulte-nos através do telefone 244 819 950.

Leitão Assado

Restaurante Pérola do Fétal
Especialidades Arroz de Pato Escondido; Polvo à Lagareiro; Lombinhos
de Cherne com Açorda de Marisco.
Folga Domingo ao jantar
e 2ª feira. Tel. 244 705 689.
Restaurante Piadussa
Especialidades Chanfana todos os
dias; Naco na Pedra; Secretos de Porco Preto Ibérico; Feijoada de Gambas;
Sopas de Bacalhau. Pia do Urso, S.
Mamede. Tel. 244 703 219.

Receita
Encerra
à 2ª feira

249 538 120
913 545 992
Est. da Batalha, 6 Lj D
Rotunda Norte
FÁTIMA

Sabores de Infância
Restaurante e TAKE AWAY
Espaço simpático e acolhedor, serve
comida tradicional portuguesa. De 3ª
a domingo com 4 pratos diários a preço económico. O ideal para uma refeição rápida e saborosa. Aos domingos
preparamos para os nossos clientes
o tradicional Cozido à Portuguesa,
assim como o Bacalhau à Casa Pota à
Lagareiro. Folga 2ªfeira.
Tel. 244 049 147. Estrada da Estação, 12.
Restaurante Kasa dos Frangos
Churrasqueira TAKE AWAY
Prato do dia (c/ bebida + café) 6,50€
Especialidades Frango, entrecosto,
picanha, bacalhau na brasa.
Sopa da pedra. Preço especial para
grupos. Horário 11h00 às 15h0018h00 às 22h00 Folga 3ª feira. Rua
Francisco Clemente, lt 7 r/c. Frente ao
portão principal Escola Secundária.
Gândara dos Olivais. A nossa maior
especialidade é servir bem os nossos
clientes.
Restaurante Indiano Coconuts
Comida Goesa e indiana, caseiras.
Especialidades Caril de Gambas e
Asia Wok de frango ou camarão. Pratos vegetarianos. Pratos a partir de
6€. Aberto de terça a sábado das 12
às 15 horas e das 19 às 22 horas. Sexta
e sábado até às 23 horas. Domingos
das 12 às 15 horas. Certificado de
Excelência em 2016. Rua Machado
Santos, nº 14, Edifício Labéria, 1º piso.
Tel. 960 064 126. Facebook.
Casinha dos Salgadinhos
Snack Bar Comida rápida tradicional
portuguesa. Almoços e jantares. Faça
a sua encomenda para a sua festa.
Confecionamos todo o tipo de salgados. Serviço de TAKE AWAY. Leiria.
Tel. 244 836 990 / 962 485 270 /
919 904 241.
casadossalgadinhos@iol.pt
Restaurante Degust’art
O Restaurante Degust’art surge da
arte de degustar bons pratos em
ambiente familiar num conceito de
cozinha portuguesa de fusão. Com
uma ementa diversificada, oferece
também aos seus clientes o serviço
de TAKE AWAY. Aberto de quarta
a segunda, das 12h-15h e 19h-22h30
na Rua da Associação Lote 80, Loja
C, Casal dos Matos. Tel. 914 858 507.
www.degust-art.pt - info@degust-art.
pt - https://www.facebook.com/degustart.restaurante
Papadoc
Especialidades Pizzas; Massas; Saltiboca à La Romana com Risotto; Bife
da Vazia c/ vários molhos.
Tel. 244 837 701
www.papadoccaffe.com
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Cassica Snack Bar
Menu 5 euros. Sexta-feira: Sopa da
Pedra, Petiscos variados. Especialidades Tostas e torradas em
Pão alentejano, cachorros, bifanas,
hamburger, pregos, moelas, chouriço
e morcela assada, francesinhas, pica-pau, kebab - prato, kebab - pão pita.
Av. Dr. Sá Carneiro, 261, r/c Quinta de
Santo António.
Tel. 244 856 045, 913 438 259.
Restaurante
Mata Bicho | Real Taverna
A Taverna Mata Bicho é um restaurante inspirado nas tradicionais tavernas portuguesas, com influências da
avozinha. Venha comer um petisco,
uma refeição completa ou uma pizza
cozida em forno de lenha. Relembre
tempos de outrora na decoração, leia
rimas de agora junto ao balcão, ou
aprecie um lugar com vista para o
castelo. Praça Rodrigues Lobo 3, Leiria. Tel. 244 821 723, www.matabicho.
com. Facebook
Restaurante A Lareira
Especialidades Lombo recheado no
forno, Arroz Cabidela, Arroz Polvo,
Grelhados Mistos, Caracóis.
Folga Domingo Tel. 244 822 858
(Cruz D’ Areia).
Snack Bar Nicola Sabores
Nova gerência, um novo desafio,
preservamos o atendimento e a
qualidade. Especialidades Tostas
várias em pão caseiro, baguetes,
bifanas, moelas e uma vasta gama de
pastelaria. Sopa fresca todos os dias.
Almoços e jantares. Aberto todos os
dias a partir das 8h00. Jardins do Lis,
Leiria. Tel. 918601434.
Restaurante Selva do Lena
Especialidades Massa de Robalo;
Peixe Frito; Cabrito à Selva; Bife à
Casa. Folga 3ª feira. Mourã, Barreira.
Tel. 244 827 708.
Matilde Noca
Especialidades Bacalhau na Telha,
Cabrito assado no forno, Arroz de
Tamboril. Sobremesas Farófias à
moda da Noca Aberto aos
domingos. Tel. 244 856 073.
Restaurante O Casarão (Azoia)
Especialidades Migas Bacalhau na
Côdea; Massinha de Robalo; Naco
Vitela Mirandesa à Lagareiro; Lombo
Pata Negra c/ Cilercas (Cogumelos
Silvestres) e Migas à Alentejana Obs.
Aberto todos os dias Tel. 244 871
080.info@ocasarao.pt www.ocasarao.pt Preço médio refeição 22,50€
Restaurante “O Manel”
Especialidades Peixes Frescos, Bacalhau e Carnes grelhados no carvão.
Massas de Bacalhau e Arroz e Massa
de Peixe. Carnes: Chuletón de Boi,
Bifes na Frigideira, Iscas à Portuguesa. Rua Dr. Correia Mateus , 50, Leiria.
Folga Domingo. Tel. 244 832 132 /
939 083 416.
Restaurante Gondesende
Especialidades Comidas de confeção caseira. Rua do Município, Lote B1
– Leiria. Folga domingos e feriados.
Tel. 244 812 140.

Restaurante O Sobreiro
Especialidades Cabrito e borrego no
forno, arroz de pato, feijoada de chocos, arroz de peixe, carne de porco à
Alentejana, cozido à Portuguesa, etc.
Sobremesas várias/caseiras. Folga
domingo, sábados ao jantar.
Tel. 244 824 388.

Panquecas de
limão e sementes
de chia

Pizzeria Rossini
Tel. 244 811 310.
Churrasqueira D. Duarte
Especialidades Frango e pato no
churrasco Sobremesas Bolo de bolacha, entre outros. Folga 5ª feira. Tem
serviço de TAKE AWAY.
Tel. 244 824 695 www.dduarte.com
Restaurante Saloon
- Quinta do Paúl
Especialidades Excelência do Serviço e da Cozinha Tradicional Folga
Não tem. Tel. 244 613 438
info@quintadopaul.com
www.quintadopaul.com
Pizzaria Manjerona
Restaurante e serviço de TAKE
AWAY. Pizzas, massas e saladas.
Especialidades Sangria, pizzas
“Transmontana”, massas “chef”,
saladas “tropical”, pratos do dia. Consulte ementa no facebook:pizzaria.
manjerona@gmail.com. Encomendas
das 11h às 23h Folga Domingo. Leiria,
Bairro Capuchos
Tel. 244 892 044. Gândara,
Rêgo d’ Água Tel. 244 835 205.
A Grelha Restaurante
Especialidades Frango à Grelha,
Bacalhau à Lagareiro, Camarão à
Grelha. Serviço de Buffet de 2ª a 6ª +
Sábado ao almoço - 9,90€ + bebidas.
Serviço de Buffet sábado ao jantar
– 10,90€ + bebida. Serviço de Buffet
Domingo – 12,50€ + bebidas. Encerra
ao domingo à noite. Sala para grupos
Tel. 244 828 781/ 919 842 813
info@restauranteagrelha.com
Restaurante Vitória
Especialidades Diárias de segunda
a sexta-feira, 7,50€ sem sobremesa,
8,50€ com sobremesa. Bacalhau à
casa/Bacalhau à Lagareiro; Borrego
à Padeiro; Bife à Casa; Francesinha;
Sopa da Pedra; Folga domingo todo o
dia. Ponte das Mestras, Leiria.
Tel. 244 825 609.

Monte Real
Restaurante Ângulo Real
Especialidades Robalo e Arroz malandrinho à Ângulo Real, Real Açorda
e Arroz de mariscos, Enguias fritas
de ensopado e grelhadas, Cabidelas
do Avô Júnior e Cabrito à Monte Real.
Dose económica: 4,50€. Dose de
requinte: 5.80€ a 8.50€.
Folga Não tem. Tel. 244 611 145.

Ingredientes

. 1/2 chávena de chá de leite
. 1 colher de sopa de sumo
de limão
. 1 chávena de chá de farinha
. 1 colher de chá de fermento
em pó
. 1 ovo
. Raspa de limão q.b.
. 1 colher de sopa de sementes
de chia

Preparação
Misturar o leite com o sumo
de limão e reservar durante 5
minutos.
Numa tigela misturar a farinha e
o fermento.
Adicionar o leite e o ovo, e
bater bem até ficar uma massa
homogénea.
Incorporar a raspa de limão e as
sementes de chia.
Untar uma frigideira antiaderente com um pouco de óleo
com a ajuda de uma folha de
papel.
Colocar uma concha de massa
na frigideira, e cozinhar dos dois
lados.
Repetir até a massa terminar.
Servir as panquecas com
iogurte grego, mel e fruta ou
compotas.

Pombal
Pedro’s Restaurante e Gourmet
Especialidades Naco na Pedra;
Picanha na Pedra; Arroz de Marisco e
Posta Mirandesa Folga 2ª feira.
Tel. 236 218 189
www.restaurantepedros.com

Partilhe connosco
os seus dotes de culinária.
Envie-nos uma receita com foto para:
redacao@regiaodeleiria.pt
e veja-a publicada neste espaço

Cantinho dos bichos
Acolhimento temporário urgente
A associação Desprotegidos, localizada em Azabucho, Pousos, Leiria, está à procura de FAT (Família de
Acolhimento Temporário) com muita urgência para
as próximas semanas. “Gosta de animais? Seja família
temporária de um. Temos muitos animais para resgatar e não temos espaço para todos”, apela a associação
que entrega a ração necessária e paga todas as despesas veterinárias que o animal precisar (912 533 778).

Vespa mamute aparece na região
e é confundida com asiática

Perdidos & Achados

01

02

03

04

05

06

07

08

01 Par Somos dois cães de porte médio que andavam em Gândara dos Olivais, Leiria, na semana passada. Alguém nos conhece? Estamos com a associação Desprotegidos, em Leiria
(912 533 778).
02 Encontrado Apareci na Moita, concelho da Marinha Grande, há uns dias. Tenho um ar bem cuidado e julgo que me
perdi. Pelo menos, assim espero. Alguém me conhece ou
sabe a quem é que eu pertenço? Os voluntários da APAMG
gostavam de me entregar ao meu dono (919 737 733).
03 Pessoa Tenho nome de escritor e adoro passear e brincar,
seja com sol, seja com calor, afinal todos os dias são dias disso! Sou um cão jovem e estou para adoção responsável no
canil da Nazaré (913 337 539).
04 Nina Fui encontrada na rua Santa Luzia, em Pombal, perdida. Sou muito dócil e meiga e devo ter cerca de dois meses.
Sei ir ao caixote e sou uma ótima companhia. O casal que me
acolheu precisa de me entregar a uma família adotante. Conhecem alguém (917 500 980)?
05 Simpático Andava a passear no meio da estrada na zona do
jardim de Porto de Mós, correndo o risco de ser atropelado.
Fui recolhido e, como sou bastante dócil, devo ter dono. Consegue ajudar-me a encontrar a minha casa? (911 516 113)
06 Gato Sou tigrado e bonito que dói. Além de ter umas orelhas
bonitas e uns bigodes gigantes. Estou ao cuidado da associação Desprotegidos e procuro uma casa para mim. Quem me
adotar não se vai arrepender! (912 533 778).

é amarela no topo e tem 4 zonas
amarelas sem pelos no abdómen.
É uma parasita das larvas dos
coleópteros, como a melolonta.
Dado o elevado número de
avistamentos, este parece ser um
ano favorável para a sua existência, provavelmente devido às condições climatéricas e consequentemente alimentares existentes
na região.
Além da vespa asiática, existe
outra espécie invasora em Portugal, e em maior número que a
asiática,a vespa cabro (vespa europeia). Tem o abdómen predominantemente amarelo pálido, com
faixas pretas. A cabeça é amarela
vista de frente e vermelha vista de
cima. O tórax e patas são pretas e
encarnadas. As vespas obreiras
medem entre 18 e 23mm e as rainhas entre 25 e 35mm.
Tanto a crabro como a invasora velutina, alimentam-se de
outros insetos, nomeadamente
abelhas podendo a invasora ter
um impacto negativo na produção
de mel, motivo que gera a preocupação aos ambientalistas, criadores e produtores. MG

Características
Vespa Mamute
Nome científico Megascolia
maculata flavifrons
Tamanho A fêmea pode
atingir os seis centímetros de
comprimento e é maior do que
o macho
Alimentação Néctar e pólen das
flores
Cores A cabeça da fêmea
é amarela ou alaranjada,
enquanto que a do macho é
negra ou de cor escura

07 Gato Fui encontrado na zona da Nazaré. Estava com fome
e a precisar de mimos e um banho! Foi tudo resolvido mas
agora preciso de encontrar uma família para mim. Será que
têm um espaço que eu possa ocupar (966 549 305)?
08 Cachorro Mais uma vez aconteceu e desta vez comigo. Fui
deixado numa caixa de cartão junto a um caixote do lixo em
Pataias. Sim dentro de uma caixa, junto ao lixo! O abandono
é crime, pelo que a APAMG vai tentar averiguar quem o fez,
de forma a poder denunciar este abandono, punível por lei.
Até lá, os voluntários procuram alguém que me possa adotar. Vou ter porte médio e um comportamento cinco estrelas!
Procuro alguém que saiba que um animal é para a vida e merece ser tratado como um membro da família (919 737 733).
PUBLICIDADE

É um gigante voador e tem despertado a curiosidade de alguns
leirienses. Trata-se de uma vespa de grandes proporções, denominada vespa mamute, sendo a
maior da Europa. Pode chegar aos
seis centímetros de comprimento,
no caso das fêmeas.
A curiosidade tem surgido
porque devido ao seu tamanho, o
insecto é, por vezes, confundido
com a vespa asiática (Vespa velutina), a maior vespa do mundo e
considerada como uma espécie
invasora que, devido ao seu comportamento predador, pode pôr
em perigo as abelhas autóctones.
Por agora, os registos da distribuição da vespa asiática em
Portugal estão concentrados no
litoral norte, segundo o Instituto
de Conservação da Natureza e
Floresta (ICNF). Ainda assim, é
possível que existam exemplares
da vespa asiática na região.
No caso da vespa mamute,
cujo nome científico é Megascolia maculata flavifrons, o insecto,
autóctone, está coberto por uma
densa camada de pelos e tem um
corpo preto brilhante. A cabeça

Corpo Está coberto por uma
densa camada de pelos e tem
um corpo preto brilhante. Não
tem pelos no abdómen.
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Guia
Cinemas
Leiria

Guia
Astrológico
Bailarina M/6 anos. Sábado 15 e Domingo 16:
11h50 (1) . Versão Portuguesa.

Teatro José Lúcio da Silva 244 823 600
Jardim da Vala Real
Cegonhas Realizado por Nicholas Stoller / Doug
Sweetland. M/3 anos. Sábado 15: 21h30.
Teatro Miguel Franco 244 860 480
Ozzy Realizado por Alberto Rodríguez. M/6 anos.
Segunda 17: 10h30.
Cinema City 244 845 071
Gru - O Maldisposto 3 M/6 anos. Quinta 13 a Quarta 19: 14h00 (1), 16h30 e 18h30. Versão Portuguesa.
Gru - O Maldisposto 3 M/6 anos. Quinta 13 a Quarta 19: 11h30 (1), 13h30 (1), 15h30, 17h30, 19h30, 21h40
e 23h45 (2) . Versão Portuguesa.
Capitão Cuecas: O Filme M/6 anos. Quinta 13
a Quarta 19: 11h45 (1), 13h45 (1) e 15h45. Versão
Portuguesa.
Homem - Aranha: Regresso a Casa M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 11h40 (1), 15h40, 18h35, 21h20
e 00h05 (2) .
Homem - Aranha: Regresso a Casa M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 17h45 e 21h45.
Overdrive - Os Profissionais M/12 anos. Quinta 13
a Quarta 19: 15h45, 19h50 e 21h55.
Overdrive - Os Profissionais M/12 anos. Sexta 14 e
Sábado 15: 00h30 (2) .
Planeta dos Macacos: A Guerra M/12 anos. Quinta 13 a Quarta 19: 17h50.
Planeta dos Macacos: A Guerra M/12 anos. Quinta 13 a Quarta 19: 21h50.
Planeta dos Macacos: A Guerra M/12 anos. Quinta 13 a Quarta 19: 13h00 (1), 15h50, 18h40, 21h30 e
00h20 (2) .
Boss Baby M/6 anos. Sábado 15 e Domingo 16:
11h25 (1) e 13h35 (1) . Versão Portuguesa.
Bleeder - O Verdadeiro Campeão Realizado por
Philippe Falardeau, com Elisabeth Moss, Naomi
Watts, Ron Perlman, Liev Schreiber. M/16 anos.
Sexta 14 e Sábado 15: 00h40 (2) .
Bleeder - O Verdadeiro Campeão M/16 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 11h35 (1), 13h35 (1), 15h35 e
21h35.
Bleeder - O Verdadeiro Campeão M/16 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 17h50.
Transformers - O Último Cavaleiro M/12 anos.
Sexta 14 e Sábado 15: 00h00 (2) .
Piratas das Caraibas: Homens Mortos Não
Contam Histórias M/12 anos. Sexta 14 e Sábado
15: 23h50 (2) .

Cineplace LeiriaShopping 244 826 516
Planeta dos Macacos: A Guerra 2D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 13h00, 15h50, 21h30 e
00h20.
Planeta dos Macacos: A Guerra 3D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 18h40.
Gru - O Maldisposto 3 2D. M/6 anos. Quinta
13 a Quarta 19: 13h40, 15h40 e 17h50. Versão
Portuguesa.
Gru - O Maldisposto 3 3D. M/6 anos. Quinta 13 a
Quarta 19: 19h50. Versão Portuguesa.
Homem-aranha: Regresso a Casa 2D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 21h50.
Homem-aranha: Regresso a Casa 2D. M/12
anos. Quinta 13 a Quarta 19: 13h20, 16h00, 21h20
e 00h00.
Homem-aranha: Regresso a Casa 3D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 18h40.
Paris Pode Esperar 2D. M/12 anos. Quinta 13 a
Quarta 19: 19h40.
Wakefield - A Vida em Espera 2D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 21h40 e 23h55.
Transformers: O Último Cavaleiro 2D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 13h30 e 16h40.
Gru - O Maldisposto 3 2D. M/6 anos. Quinta 13 a
Quarta 19: 14h30 e 16h30. Versão Portuguesa.
Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias 2D. M/12 anos. Quinta 13 a Quarta
19: 18h30, 21h20 e 00h05.
The Boss Baby 2D. M/6 anos. Quinta 13 a Quarta
19: 13h10. Versão Portuguesa.
Capitão Cuecas - O Filme 2D. M/6 anos. Quinta 13
a Quarta 19: 15h20 e 17h20. Versão Portuguesa.

Biblioteca Municipal 244 573 322
A Viagem de Popeye M/4 anos. Quarta 19: 14h40.
Versão Portuguesa.
O Príncipe e Eu M/12 anos. Quarta 19: 14h30.

Nazaré
Cine-Teatro 262 187 750

Caldas da Rainha
Centro Cultural e de Congressos 262 889 650
Orient Cineplace - C. C. La Ville 262 845 043
Gru: O Maldisposto 3 2D. M/6 anos. Quinta 13 a
Quarta 19: 13h20, 15h20, 17h20 e 19h20. Versão
Portuguesa.
Mulher Maravilha 2D. M/12 anos. Quinta 13 a
Quarta 19: 21h20 e 00h10.
Homem-Aranha: Regresso a Casa 2D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 13h40, 16h20, 19h00, 21h40
e 00h15.
Planeta dos Macacos: A Guerra 2D. Realizado por
Matt Reeves, com Andy Serkis, Steve Zahn, Woody
Harrelson. M/12 anos. Quinta 13 a Quarta 19: 13h00,
15h50, 21h30 e 00h20.
Planeta dos Macacos: A Guerra 3D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 18h40.
Capitão Cuecas - O Filme 2D. M/6 anos. Quinta
13 a Quarta 19: 12h40, 14h40 e 16h40. Versão
Portuguesa.
Piratas das Caraíbas: Homens Mortos não Contam Histórias 2D. M/12 anos. Quinta 13 a Quarta 19:
18h40, 21h20 e 00h00.

cados numa iniciativa profissional produzirão em breve resultados. Domine a impaciência e evite precipitações suscetíveis de deitar tudo em terra. Alegria e capacidade
de comunicar no quotidiano amoroso.

Touro (21/4 a 21/5) // Nada na vida pode definir-se como totalmente fácil, mas a semana profissional não apresentará problemas de maior, caso não atribua demasiada
importância a detalhes. Suscetibilidade e marcada influência da faceta emotiva do seu
temperamento durante a semana.

Gémeos (22/5 a 21/6) // Algumas questões profissionais serão resolvidas da melhor
forma ao longo desta semana, se souber agarrar devidamente as oportunidades e basear-se na experiência de terceiros. O orgulho e o amor próprio em excesso podem revelar-se negativos no quotidiano sentimental.

Caranguejo (22/6 a 22/7) // Entusiasta e ambicioso, conseguirá tornear da forma
mais indicada quaisquer obstáculos surgidos no âmbito profissional ou da sua vida
privada. Uma proposta financeira deve ser analisada em pormenor. Um romance desenha-se no horizonte, para os descomprometidos.

Leão (23/7 a 23/8) // Mostrar-se-á à altura de solucionar problemas relacionados com
o trabalho e que implicam um marcado espírito diplomático e igual perspicácia. As finanças e questões pessoais serão tratadas com algum irrealismo. Alguma tranquilidade no quotidiano amoroso.

Virgem (24/8 a 23/9) // Mudanças profissionais em especial para os nativos do terceiro decanato necessitam ser encaradas com a habitual eficiência e perseverança.
Muitos nativos estão a atravessar uma fase de complicações amorosas, mas trata-se
de um percurso necessário.

Balança (24/9 a 23/10) // Otimismo e alegria resultantes de entradas de dinheiro
no começo da semana. Mudanças profissionais. As modificações ocorridas no sector
amoroso podem inicialmente perturbá-lo um pouco, mas acabará por entender toda a
força e renovação originadas nessa base.

Escorpião (24/10 a 22/11) // Possível reconhecimento de capacidades ou compensações rentáveis ligadas ao quotidiano de trabalho. Viagens extremamente beneficiadas, em particular a meio da semana. Finanças regulares, mas com perspetivas de um
fecho de negócio ou de investimentos.

Sagitário (23/10 a 20/12) // Dinamismo e capacidade de resolver as dificuldades sur-

Múmia 2D. M/14 anos. Quinta 13 a Quarta 19: 16h30
e 21h50.

gidas no âmbito profissional ou da vida privada. Risco de perda de objeto de estimação e despesas inesperadas mas não preocupantes. Os nativos do segundo decanato
terão alguns problemas no capítulo sentimental.

Transformers: O Último Cavaleiro 2D. M/12 anos.
Quinta 13 a Quarta 19: 13h30, 18h50 e 00h05.

Capricórnio (21/12 a 20/1) // É possível que se veja interessado num projeto profis-

Alcobaça

sional de responsabilidade, que constituirá o desafio necessário nesta fase um tanto
morna de atividade. Gastos excessivos devem ser evitados para conseguir equilibrar
orçamentos. Compromisso amoroso à vista.

Cine-Teatro 262 580 890 / 892

Aquário (21/1 a 19/2) // Pode contar com o apoio e influência positiva dos que o ro-

Vieira de Leiria

Ourém

deiam, levando por diante projetos e iniciativas aparentemente muito ousados e plenos de dificuldades. Romance facilitado para os que pertencem ao terceiro decanato.
A sua vida social está mais agitada.

Cine-Teatro Actor Álvaro 244 697 570
Gru - O Maldisposto 3 Realizado por Kyle Balda,
Pierre Coffin. M/6 anos. Quinta 13 a Segunda 17:
21h30 e Domingo 16: 16h30 e 21h30.

Cine-Teatro 249 543 666/249 544 315

A Múmia 2D. M/14 anos. Quinta 13 a Quarta 19:
19h20, 21h40 e 00h10.

Marinha Grande
Casa da Cultura - Teatro Stephens
244 573 300 / 244 573 377
Overdrive - Os Profissionais Realizado por
Antonio Negret, com Ana De Armas, Gaia Weiss,
Scott Eastwood. M/12 anos. Quinta 13 e Sábado 15 e
a Quarta 19: 21h30 e Domingo 16: 17h30 e 21h30.

Figueiró dos Vinhos
Casa da Cultura 236 559 600

César e os seus companheiros são forçados a um
conflito mortal com um exército de seres humanos.
Depois de sofrer perdas inimagináveis, César luta
com os seus instintos mais obscuros para vingar a
sua espécie. À medida que a viagem chega ao fim,
César e o Coronel confrontam-se numa batalha
épica que determinará o destino de suas espécies e
do futuro do planeta. Cinema City, Cineplace e Orient Cineplace

Teatro-Cine de Pombal 236 210 540
(1)

Exibe Sábado 15 e Domingo 16. (2) Exibe Sexta 14
e Sábado 15.

tizar projetos de trabalho significativos. Lucros inesperados no começo da semana,
mas não atue com excessivo otimismo. Expansividade e poder de comunicação em todos os assuntos sociais e amorosos.

Jogos de sorte
Euromilhões

Totoloto

1 1-2 0 -3 5 -37- 4 5 + 3 - 6

5 -17-24 -2 6 -3 9 + 1 1

Sorteio nº 54/2017 - Sexta-Feira

Sorteio nº 54/2017 - Sábado

M1lhão

Euromilhões

Sorteio nº 27/2017 - Sexta-Feira

Sorteio nº 55/2017 - Terça-Feira

W BW 18 818

14 -22-26 - 42- 50 + 8-10

Joker

Totobola

Sorteio nº 28/2017 - Domingo

Concurso dos órgãos de informação
nº 30 de 23 de julho de 2017
Prognóstico do REGIÃO DE LEIRIA

1 3 2 37 17

Totobola

Sorteio nº 28/2017 - Domingo

“O Planeta dos Macacos: A Guerra”

Bleeder - O Verdadeiro Campeão
Realizado por Philippe Falardeau
Com Elisabeth Moss, Naomi Watts, Ron Perlman

Ozzy
Realizado por Alberto Rodríguez

Baseado numa história verídica, Chuck Wepner era
o orgulho de Bayonne, Nova Jérsia: um homem que
lutou durante quinze rondas contra Muhammad Ali
e que foi a inspiração para a personagem de Rocky
Balboa. No entanto, antes, Chuck Wepner era apenas
um pai que trabalhava numa loja de bebidas. Mas o
que é que acontece quando os nossos quinze minutos
de fama acabam? Cinema City

Ozzy é um jovem beagle que sempre viveu feliz com
a sua família humana. Mas, quando estes ganham
uma viagem ao Japão e não podem levar Ozzy, vão
ter optar por inscrevê-lo no Blue Creek, um spa para
cães que se assemelha ao paraíso (canino, claro).
Mas o que Ozzy descobre assim que os donos viram
costas é aterrador: afinal, Blue Creek é uma prisão
gerida pelo terrível Sr. Silva... Teatro Miguel Franco

Região de Leiria — 13 julho, 2017

Peixes (20/2 a 20/3) // Possuirá a determinação e realismo necessários para concre-

Pombal

O Planeta dos Macacos: A Guerra
Realizado por Matt Reeves
Com Andy Serkis, Steve Zahn, Woody Harrelson

46

Carneiro (21/3 a 20/4) // Ao longo de toda a semana irá sentir que os esforços colo-

1. Corinthians - Ponte Preta
2. Atlético GO - Vitória
3. Chapecoense - Atlético PR
4. Botafogo - Atlético MG
5. Bahia - Fluminense
6. Cruzeiro - Palmeiras
7. Figueirense - Ceará
8. Internacional - Criciúma
9. Juventude - Guarani
10. Oeste - Vila Nova
11. Boa MG - CRB AL
12. Hammarby - Orebro
13. Hacken - Malmo
Super 14.
Vasco da Gama - Flamengo

1
2
X
X
X
1
2
X
1
X
X
1
2
0:1

1. Santos - Bahia
2. Vitória - Chapecoense
3. Flamengo - Coritiba
4. Atlético-Pr - Ponte Preta
5. Sport-Pe - Palmeiras
6. Avaí - Cruzeiro
7. Atlético-Go - Botafogo
8. Vila Nova - Internacional
9. Londrina - Náutico
10. Criciúma - Abc
11. Crb-Al - Guarani
12. Oeste - Juventude
13. Brasil-Rs - Paysandu

1
1
X
1
X
X
1
1
1
2
2
1
1

O resultado do Totoloto da última quarta-feira
não é publicado, uma vez que o sorteio acontece
depois da hora de fecho desta edição.
Estes resultados não dispensam a consulta da
lista oficial do Departamento de Jogos da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa.

Guia
Televisão
Domingo

06:30 Bom Dia Portugal
(Direto)
10:00 A Praça (Direto)
12:13 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua
13:00 Jornal da Tarde
(Direto)
14:00 O Sábio
14:30 Ciclismo: Volta a França
2017 (Direto)
16:30 Agora Nós (Direto)
18:00 Portugal em Direto
(Direto)
18:45 Fatura da Sorte
19:00 O Preço Certo
20:00 Telejornal (Direto)
21:00 Fabrico Nacional
21:30 Brainstorm
22:30 5 Para a Meia-Noite
(Direto)
00:00 Terapia
00:30 O Sábio (Repetição)
01:00 Gotham
01:45 Ciclismo: Volta a França
2017 - Resumos
02:15 Agora Nós (Repetição)
03:30 Televendas
05:46 Hora dos Portugueses
(Diário)
05:59 Manchetes 3

06:30 Bom Dia Portugal
(Direto)
10:00 A Praça (Direto)
12:15 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua
13:00 Jornal da Tarde
(Direto)
14:00 O Sábio
14:30 Ciclismo: Volta a França
2017 (Direto)
16:45 Agora Nós
18:00 Portugal em Direto
(Direto)
19:00 O Preço Certo
19:59 Telejornal
(Direto)
21:00 Sexta às 9 (Direto)
22:00 Brainstorm
23:00 Portugueses pelo Mundo
23:45 Terapia
00:15 MEO Marés Vivas (Direto)
02:15 O Sábio (Repetição)
02:45 Ciclismo: Volta a França
2017 - Resumos
03:15 O Princípio da Incerteza
04:15 Agora Nós
(Repetição)
05:15 Televendas
06:00 Arq 3
06:15 Volta ao Mundo

06:30 Espaço Animação
08:00 Bom Dia Portugal Fim de
Semana (Direto)
10:00 A Praça
10:45 O Avô Fugiu de Casa
12:05 Nutriciência: Jogar,
Cozinhar, Aprender
12:15 Diga Doutor
13:00 Jornal da Tarde
(Direto)
14:15 Voz do Cidadão
14:30 Ciclismo: Volta a França
2017 (Direto)
17:00 Aqui Portugal (Direto)
19:59 Telejornal
(Direto)
20:45 Linha da Frente
21:15 A Capella
22:15 Donos Disto Tudo
23:15 Medici: Masters of
Florence
(Estreia)
00:15 MEO Marés Vivas
(Direto)
02:15 Ciclismo: Volta a França
2017 - Resumos
02:45 A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
03:45 Televendas
06:00 Todas as Palavras

07:00 Espaço Animação
11:35 Drama Total Ilha Pahkitew
12:00 A Casa de Dani
12:30 Desalinhado
12:31 Vamos À Descoberta
13:00 Uma Aldeia Francesa
14:00 Bem-Vindo
14:45 ABC Direito
14:57 A Fé dos Homens
15:30 Euronews (Direto)
16:30 O Circo No Mundo
17:00 Espaço Animação
21:00 Vamos À Descoberta
21:30 Jornal 2
(Direto)
22:12 Amor em Berlim
(Estreia)
23:12 AGFA 1939 - Journey Into
War (Estreia)
23:55 Girls
00:25 Fios Bem Ligados
00:55 Afinidades
01:40 Bem-Vindo
02:40 Visita Guiada
03:25 SMS - Ser Mais Sabedor
03:55 Concerto Gulbenkian - 60
Anos
05:00 Aqui Há Terra - Faroleiras
nos Açores
06:00 Euronews
(Direto)
06:32 Repórter África - 2ª Edição

07:00 Espaço Animação
11:35 Drama Total Ilha Pahkitew
12:00 A Casa de Dani
12:30 Desalinhado
12:31 Vamos À Descoberta
13:00 Uma Aldeia Francesa
14:00 Bem-Vindo
14:57 A Fé dos Homens
15:30 Euronews
(Direto)
16:30 O Circo No Mundo
17:00 Espaço Animação
21:00 Vamos
À Descoberta
21:30 Jornal 2
(Direto)
22:12 Amor em Berlim
23:12 Morangos Silvestres
Preto e Branco
00:40 A Fraude
01:35 Bem-Vindo
02:35 Visita Guiada
03:25 SMS
- Ser Mais Sabedor
03:55 Orquestra Barroca Casa
da Música - Concertos
Brandeburgueses I
04:55 Nas Ilhas
das Especiarias
05:50 Euronews
(Direto)
06:32 Repórter África - 2ª Edição

07:00 Euronews
(Direto)
08:00 Espaço Animação
13:10 Arthur
e George
14:00 Pais Desesperados
15:00 Desporto 2
17:00 Desalinhado
17:01 Wru?
17:10 #Hashtag
17:15 O Bairro
17:45 Videos Vencedores
Film4Climate
17:55 As Asas do Vento
(Estreia)
20:00 Esec-Tv
20:40 Pais
Desesperados
21:25 É um Clássico
21:30 Jornal 2
(Direto)
22:05 Festival ao Largo 2017
(Direto)
23:30 Sem Sombra de Pecado
01:10 Afinidades
01:55 Biosfera
02:25 Entre Canibais
03:10 AGFA 1939 - Journey Into
War
04:05 A Fraude
05:05 Euronews
(Direto)

06:30 Espaço Animação
08:00 Bom Dia Portugal Fim de
1
Semana (Direto)
10:30 Eucaristia Dominical
2
(Direto)
11:30 7 Maravilhas de Portugal 3
Aldeias (Direto)
13:00 Jornal da Tarde
4
(Direto)
14:30 Ciclismo: Volta a França
2017 (Direto)
5
17:15 7 Maravilhas de Portugal Aldeias (Direto)
6
19:59 Telejornal
VERTICAIS
(Direto)
1-Refinação. 2-Olmeiro. Tornar a
7
21:10 Hora da Sorte: Sorteio do
moer. 3-Criminosa. Clamaria em voz
alta. 4-Queimado, enegrecido pelo
Joker
8
calor. Oceano. 5-Amarrar com fio ou
21:15 7 Maravilhas de Portugal
SUDOKU
N.71para outro dia. 6-Fui,
corda. Transfere
- Aldeias - Galas Pré9
abalei. Pomar, horta (Prov.). 7-Assunto,
Finalistas (Direto)
tema. Passados. 8-O m. q. raer. Planta
23:30 MEO Marés Vivas
10
euforbiácea de que se extrai um óleo
(Direto)
fortemente purgativo. 9-Chamaria
01:30 Ciclismo: Volta a França
Nível de
Dificuldade : FÁCIL
a si. Indio (s.q.). 10-Ligara pelo
11
2017 - Resumos
casamento. Que possui muitos bens.
02:00 Parlamento
© PUZ 2017 11-Afastaríamos. ©
02:45 Documentário a designar
03:45 Televendas
HORIZONTAIS
05:46 Hora dos Portugueses
(Diário)
1-Grande quantidade. Mostrei-me. 2-Prosélito de Zenão de Eleia. Nome de mulher (pl.).
05:59 Manchetes 3
3-Frequência Modelada (abrev.). Relativo a dartro. 4-Coalhada de leite à qual se misturam os
GRAU
fermentos. Óxi
do de DE
cálcio. 5-Réis (abrev.). Pusera a isca no anzol. 6-Árvore do Brasil. Enga07:00 Euronews (Direto)
nar-se. 7-Ordem
pedagógica na educação. Interjeição brasileira que exprime espanto.
DIFICULDADE
08:00 Espaço Animação
8-Espécie de avestruz. Fizera à semelhança. 9-Diz-se de certa raça cavalar e também bovi12:45 Voz do Cidadão
na. Sufixo, o m. q. ino. 10-Rede feita pela aranha. O m. q. Jónico. 11-Rezarias. As nossas
13:00 Caminhos
pessoas.
13:30 70x7
14:00 Nina
VERTICAIS
15:00 Desporto 2
17:00 Desalinhado
1-Refinação. 2-Olmeiro. Tornar a moer. 3-Criminosa. Clamaria em voz alta. 4-Queimado,
17:01 Wru?
enegrecido pelo calor. Oceano. 5-Amarrar com fio ou corda. Transfere para outro dia. 6-Fui,
17:10 #Hashtag
abalei. Pomar, horta (Prov.). 7-Assunto, tema. Passados. 8-O m. q. raer. Planta euforbiácea
17:25 O Bairro
17:50 Videos Film4Climate de que se extrai um óleo fortemente purgativo. 9-Chamaria a si. Indio (s.q.). 10-Ligara pelo
17:55 O Castelo No Céu (Estreia)
casamento. Que possui muitos bens. 11-Afastaríamos. ©
20:00 E2 - Escola Superior de
Comunicação Social
SOPA DE LETRAS N.82
20:30 Vinte Obras-Primas da
Natureza
21:00 À Grande e à Inglesa
ANILINA
EPIDEMIA
PODEROSAS
21:25 É um Clássico
© PUZ 2017
AZOIA
FRANCESA
PROÍBEM
21:30 Jornal 2 (Direto)
22:05 Príncipe
BARATEIRA
MEMORIAIS
RECICLO
23:20 O Berço da Máfia de Nova
BARROCAS
NARIZ
SALTEADOR
Iorque
00:05 Whats Up - Olhar a Moda
EMULO
NEUROSE
SANTUÁRIO
00:35 Motxi de Obô, A Morte da
Floresta (Estreia)
ANILINA
I I C B A E S B R A B A R R O C A S L MO
01:30 Prémio Jovens Músicos
2016
R E L S I N A D D OM E F O A S S N I U S
AZOIA
02:25 Jóia
N A I R R R I E R O R B E S C C A A S E S
03:20 Nina (Repetição)
BARATEIRA
04:20 No Trilho dos Naturalistas
T S S R A A I E I O A A O E NM L R O S S
04:55 Euronews (Direto)

06:15 Edição da Manhã
08:45 A Vida nas Cartas
- O Dilema
10:00 Queridas Manhãs
(Direto)
13:00 Primeiro
Jornal
14:30 Laços de Sangue
15:45 Juntos à Tarde
(Direto)
18:45 A Família Mata
20:00 Jornal
da Noite
21:30 Amor Maior
22:45 Espelho d’Água
23:45 A Força
do Querer
00:45 Novo Mundo
01:45 Cartaz
Cultural
02:30 Footbrazil
03:00 Perfeito Coração

06:15 Edição da Manhã
08:45 A Vida nas Cartas
- O Dilema
10:00 Queridas Manhãs
(Direto)
13:00 Primeiro
Jornal
14:30 Laços
de Sangue
15:45 Juntos à Tarde (Direto)
20:00 Jornal
da Noite
21:30 Amor Maior
22:45 Espelho d’Água
23:45 A Força
do Querer
00:45 Novo
Mundo
01:45 O Contra-Ataque
02:30 Volante
03:00 Perfeito Coração

06:15 Etnias
07:00 Animação
09:45 Aliados
10:30 Lua Vermelha
11:00 Nosso Mundo: Returning
To The Wild
12:00 E Agora o que é que eu
Faço?
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Alta Definição
15:00 E-Especial
15:45 Filme a Designar
17:45 Filme a Designar
20:00 Jornal
Da Noite
Perdidos e Achados
21:30 Amor Maior
22:45 Espelho d’Água
23:45 Tudo Incluído
00:30 Novo Mundo
01:30 Cinderella Man (Filme)
03:30 Perfeito Coração

06:15 Uma Aventura
07:00 Animação
09:45 Aliados
10:30 Barbie No Mundo Dos
Jogos (Filme)
12:00 Vida Selvagem
Wild Patagonia
13:00 Primeiro
Jornal
14:15 Fama Show
15:00 Filme
a Designar
17:30 Filme
a Designar
20:00 Jornal
Da Noite
21:45 Não Há Crise!
22:45 Espelho de Água
23:45 A Força do Querer
00:45 Férias (Filme)
02:45 Os Europeus
03:15 Perfeito Coração
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BARROCAS
EMULO
EPIDEMIA
FRANCESA

MEMORIAIS
NARIZ
NEUROSE

PODEROSAS
PROÍBEM
RECICLO

SALTEADOR
SANTUÁRIO
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SOLUÇÃO SUDOKU N. 72

SOLUÇÕES:

Nota: são possíveis todos os
sentidos para as palavras

SOLUÇÃO SOPA DE LETRAS N. 83
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SOLUÇÃO SUDOKU N. 71
SOLUÇÃO
Sopa deSOPA
LetrasDE LETRAS N. 82 Sudoku
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Palavras cruzadas

06:15 Os Batanetes
06:30 Curious George / Winx
08:38 Campeões e Detectives
09:23 Portal do Tempo
10:02 Querido, Mudei a Casa!
11:10 Missa
12:27 Somos Portugal
13:00 Jornal da Uma
14:01 Somos Portugal
19:58 Jornal das 8
21:02 Inspetor Max
22:00 Masterchef Celebridades
00:16 Querido, Mudei a Casa!
01:13 Love on Top
01:40 Super Quiz
02:58 Tempo de Viver
04:30 TV Shop
06:00 Todos Iguais
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06:30 Curious George
07:30 Winx / Winx
09:00 I Love It
10:00 Inspetor Max
13:00 Jornal da Uma
14:00 Câmara Exclusiva
14:30 G.I. Joe: O Ataque dos
Cobra
16:30 Pesadelo na cozinha
18:15 Apanha se puderes
19:58 Jornal das 8
21:30 Ouro Verde
22:45 Programa a definir
00:00 A Night at the Museum
02:00 GTI
02:15 Super Quiz
03:30 Tempo de Viver
04:45 TV Shop
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06:30 Diário da Manhã
10:10 Você na TV!
13:00 Jornal da Uma
14:43 Espírito Indomável
15:30 Deixa Que Te Leve
16:00 A Tarde é Sua
19:58 Jornal das 8
21:30 Ouro Verde
22:45 A Impostora
00:00 Love on Top
02:00 Super Quiz
03:15 Grimm
04:30 Tempo de Viver
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HORIZONTAIS
1-Grande quantidade. Mostreime. 2-Prosélito de Zenão de Eleia.
Nome de mulher (pl.). 3-Frequência
Modelada (abrev.). Relativo a
dartro. 4-Coalhada de leite à qual se
misturam os fermentos. Óxido de
cálcio. 5-Réis (abrev.). Pusera a isca no
anzol. 6-Árvore do Brasil. Enganar-se.
7-Ordem pedagógica na educação.
Interjeição brasileira que exprime
espanto. 8-Espécie de avestruz. Fizera
à semelhança. 9-Diz-se de certa raça
cavalar e também bovina. Sufixo, o
m. q. ino. 10-Rede feita pela aranha.
O m. q. Jónico. 11-Rezarias. As nossas
pessoas.
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06:30 Diário da Manhã
10:10 Você na TV!
13:00 Jornal da Uma
14:43 Espírito Indomável
15:30 Deixa Que Te Leve
16:00 A Tarde é Sua
19:00 Apanha se puderes
19:58 Jornal das 8
21:30 Ouro Verde
22:45 A Impostora
00:00 Love on Top
01:15 Autores
02:15 Super Quiz
03:30 Grimm
04:30 Tempo de Viver
05:00 TV Shop

PALAVRAScruzadas
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José Vitorino Guerra

Tempo incerto
Segurança e bem-estar
colectivo

O

José Frade, diretor comercial digital da Cofina, foi um dos dois oradores portugueses no evento da Google

Projeto do REGIÃO DE LEIRIA
conquista fundo da Google
O REGIÃO DE LEIRIA foi o único jornal
regional português contemplado com o
fundo da Google destinado a projetos de
jornalismo digital inovadores: o Digital
News Initiative Fund. O jornal apresentou-se à terceira ronda de financiamento, na categoria de projetos protótipo,
suportados a 100% num montante até
50 mil euros. Até à data, o REGIÃO DE
LEIRIA foi o único título da imprensa
regional portuguesa a ser contemplado
com o DNI Fund.
O projeto apresentado a concurso foi
trabalhado em parceria com a ESTG Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Leiria e adota
o nome da secção da última página do
jornal: “Há uma região que nos une”.
Nesta rubrica semanal, é alternada a
história de cidadãos estrangeiros que
escolheram a região de Leiria para viver
com a de leirienses que decidiram emi-

grar. A “região que une” tem, então, a
dupla leitura de área geográfica e jornal.
A ideia agora apresentada à Google
recupera esse duplo sentido. O projeto
prevê a criação de uma plataforma digital que agiliza e incentiva a troca de
informação entre os leirienses residentes nesta região e os que se encontram
a viver no estrangeiro.
Paralelamente, o projeto prevê o desenvolvimento de uma aplicação móvel
designada “Repórter no mundo” que
permite partilhar texto, imagem ou
vídeo de forma aproximada à de um
conteúdo jornalístico.
A Google anunciou os resultados da
terceira ronda do DNI Fund no passado
dia 6 de julho, tendo sido atribuídos 21,9
milhões de euros a 107 projetos de 27
países europeus. Desse montante, 1,26
milhões destinam-se a empresas de media portuguesas. Foram contemplados

com o DNI Fund, na categoria de grandes projetos, o jornal Público, a Cofina
(proprietária do Correio da Manhã, do
Negócios e da Sábado) e a Impresa (que
detém o Expresso, a Visão e a SIC). Na
categoria de protótipo, além do REGIÃO
DE LEIRIA, também a associação Visapress foi contemplada.
Pela primeira vez, a Google promoveu um evento para anunciar os resultados do DNI Fund. Nos dias 5 e 6 de
julho, responsáveis de vários órgãos de
informação europeus, com projetos vencedores nas edições anteriores do DNI
Fund, reuniram-se em Amesterdão, na
Holanda, para refletir e debater o sector.
Entre os oradores estiveram José Frade,
responsável pela área comercial digital
da Cofina, e Diogo Queiroz de Andrade,
diretor-adjunto do Público. O REGIÃO
DE LEIRIA também esteve presente.

s acontecimentos dos últimos tempos mostraram que o país não está
preparado para enfrentar situações
anómalas extremas.
O poder político, de há décadas,
não tem sido capaz de fomentar uma cultura de
segurança. E se não fosse a acção do Presidente
da República, o vazio político, a crispação no
Exército e a aparente paralisia dos órgãos de
Estado seriam, ainda, mais acentuados.
Os problemas do Exército não devem ser
menosprezados. Nos últimos dois anos, demitiram-se, em divergência com o poder político,
três generais, um dos quais era Chefe do Estado
Maior do Exército (CEME) e um grupo de oficiais
na reserva pretendeu desencadear um movimento para a “entrega das espadas”, como “aviso ao
poder político”, na sequência da “exoneração” de
cinco comandantes pelo actual CEME.
Tendo em conta os códigos de conduta e o sentido de hierarquia que regem a instituição militar, não pode ser considerado normal ver oficiais
em rota de colisão com o poder político, a não
ser quando um mal-estar interno está instalado.
Aliás, o general Faria de Menezes, um dos agora
demissionários, já discordara, publicamente, do
poder político, quando criticou o fim da presença
militar portuguesa no Kosovo.
O ocorrido em Tancos revela falhas graves de
segurança e a subavaliação dos riscos, mas isso
não é razão para impedir a análise dos problemas que afectam as Forças Armadas e, no caso
em apreço, do Exército. A Tropa pode queixar-se
da escassez de meios, de pessoal e de equipamentos, para as missões que lhe estão atribuídas e,
ainda, de falta de atenção e de sensibilidade do
poder político para lidar com a instituição militar
e acautelar a coesão interna.
O poder político tem-se esquecido de que os
militares são fundamentais para assegurarem
a defesa nacional, a representação externa do
Estado nas missões de paz e junto dos nossos
aliados e a soberania do Estado. Das medidas que
têm sido tomadas, como o fim do serviço militar
obrigatório ou a compra de certos equipamentos,
muitas parecem, apenas, resultar de uma visão
de curto prazo.
O Primeiro-Ministro é o principal responsável
pela segurança nacional. Espera-se a adopção de
decisões que permitam resolver os problemas,
em nome da tranquilidade dos cidadãos e do
bem-estar colectivo.
Escrito de acordo com a antiga ortografia

Tome nota

Tempo
quinta-feira

Máxima 27º
Mínima 14º

sexta-feira

Máxima 27º
Mínima 13º

sábado

Máxima 27º
Mínima 13º

domingo

Máxima 27º
Mínima 13º

segunda-feira terça-feira
Máxima 26º
Mínima 14º

Máxima 25º
Mínima 14º

quarta-feira

Máxima 24º
Mínima 14º

A Sociedade Artística e Musical da
Bajouca atua esta sexta-feira, dia 14
de julho, nos Concertos de Verão
de Leiria, a partir das 22 horas, no
Jardim Luís de Camões.

