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NÓS E AS ÁRVORES
As árvores somos nós…
E nós somos como as árvores (em parte).
As árvores no seu sítio
E nós em busca de um poiso certo.

As árvores agarradas, fixas, sedentas
Na busca competitiva de mais um pedaço de solo
E de mais uma nesga de luz.

Nós, agarrados ao nosso chão, presos aos nossos limites,
Sedentarizados às nossas raízes;
Num mundo civilizacional condicionado quanto baste
E competitivo até dizer chega.

As árvores protegendo, dando e compondo para nós livremente em
espaço aberto.
E nós, fechados no nosso mundo, desvalorizamos demais o seu papel,
Destituindo-nos do seu (nosso) próprio prazer conjugal.

NÓS E A FLORESTA
Se é verdade que uma árvore não faz a floresta, também não deixa de
ser menos verdade, que uma árvore pode representar muito mais do
que Km’s seguidos de floresta. E que até pode ser da própria floresta
a que ela pertence.

Basta ser particularmente diferente e/ou mais invulgar.

Basta ser significativamente maior e/ou mais bela.

Basta, tão pura e simplesmente, ter sido… plantada por nós!

COMPOSIÇÕES
E ABSTRACÇÕES

Vamona Ananta Sinai Navelcar é o
nome de um ilustre artista de quem
tenho a honra de receber notícias por
carta acompanhadas de desenhos
(como acima se vê) que só
comprovam o seu talento singular.

Vive actualmente em Goa, onde
nasceu. Já viveu em Moçambique
onde foi professor dos meus filhos.

Além de outras graduações,
licenciou-se em Lisboa, na Escola
Superior de Belas Artes, e em Londres

R   ÍZES
MARIA ELVIRA PIRES-TEIXEIRA

Professor Vamona
fez o curso de psicologia da criança
através do desenho. Tem sido
distinguido, em vários países, com
vários prémios e galardões. Na Grã-
Bretanha por exemplo somou muitos
prémios, entre eles um atribuído pela
Rainha Isabel II. Têm sido inúmeras
as exposições que tem feito, a convite,
em várias coordenadas geográficas.
Em Portugal, a última exposição teve
lugar nas Caldas da Rainha, por
impulso (gratificações do destino) de

um conterrâneo nosso, o escultor
Antonino Mendes, que a comissa-
riou – mas que infelizmente só dela
tive conhecimento posteriormente,
através da brochura da exposição que
este nos ofertou.

Muito fica por dizer àcerca desta
personalidade ímpar  e não serei eu,
com a modéstia dos meus escritos,
que a poderei fazer com a elevação,
competência e profundidade que o
Professor Vamona merece. Pretendo
tão só com a humildade do meu texto
deixar aqui o testemunho da minha

admiração e o agra-
decimento pelas
suas palavras e de-
senhos, tão bem
vindos, assim co-
mo pela fotografia
que me enviou do
meu filho Henrique
– uma ilustração
que mostra o con-
vívio racial existen-
te em Moçambi-
que.

Telef.: 236 552 360 *  236 552 340 *
MAIL: residencial.malhoa@sapo.pt

Todos os quartos c/ Casa de Banho Privativa,
Aquecimento Central, TV e Telefone

Rua Major Neutel de Abreu, 155
Apartado 1 * 3260 Figueiró dos Vinhos
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7 Maravilhas de Origem
Portuguesa no Mundo

Passados quase dois anos desde o sucesso da eleição das novas 7
Maravilhas do Mundo e das 7 Maravilhas de Portugal, surge a iniciativa
para a eleição das 7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo.

No dia 10 de Dezembro iniciou-se a votação dos 22 monumentos de
origem portuguesa espalhados por África, Ásia e América do Sul, que
estão classificados pela UNESCO, sendo Portugal o país que deixou
mais património com maior diversidade geográfica e o segundo país
com maior número de monumentos, estando a vizinha Espanha no
topo da lista.

No Brasil encontram-se 7 das 22 Maravilhas Portuguesas em eleição,
estando as restantes divididas por Etiópia, Gamba, Gana, Marrocos,
Moçambique, Senegal, Tanzânia, Argentina, Paraguai, Uraguai,
Bahrain, China, Índia, Sri Lanka e Malásia, mostrando a presença dos
portugueses nos quatro cantos do Globo.

Esta iniciativa da empresa New 7 Wonders Portugal, contando com
o apoio de várias entidades públicas (nomeadamente o Ministério da
Cultura) e privadas, têm como principal objectivo mostrar e divulgar o
que são estes monumentos e que os portugueses tiveram um papel
fundamental na formação do mundo contemporâneo, resgatando o
orgulho na sua história.

O processo de votação decorrerá através da Internet ou por SMS,
a exemplo do que já foi aplicado na eleição das 7 Maravilhas de Por-
tugal, que mobilizou a participação de 350 mil pessoas. Os resultados
deste novo concurso serão revelados no dia 10 de Junho de 2009, Dia
de Portugal.

Ruben da Costa
BIR

DIVULGAÇÃO
Maravolhas Portuguesas no Mundo
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Devido à redução de enco-
mendas a maior empresa em-
pregadora do concelho de Fi-
gueiró dos Vinhos, a Crialme
Donna, que dá trabalho a 155
mulheres, vai entrar em “lay
off”, confirmou fonte da uni-
dade de confecção.

“As funcionárias já não se
encontram a trabalhar”, disse
o empresário António Alves,
acrescentando que o processo
para desencadear o “lay off”
não está ainda concluído.

Segundo António Alves, es-
ta decisão deve-se à “redução
de encomendas”, mas também
“ao atraso na entrega de teci-
dos”, prevendo-se que a situa-
ção esteja normalizada “entre
Abril e Maio”.

O empresário desvaloriza a
situação de “lay off”, sublin-
hando que se repete “todos os
anos” e que “a empresa, que
fabrica roupa clássica para mul-
heres, não deve nada aos em-
pregados”.

Já o Vereador com o pelouro
da actividade económica e Vice-
presidente da Câmara Munici-
pal de Figueiró dos Vinhos, Álvaro
Gonçalves, disse que a empresa

CRISE CHEGOU AO NORTE DO DISTRITO DE LEIRIA...
MAIOR EMPRESA EMPREGADORA DO CONCELHO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS ENTRA EM “LAY OFF”

comunicou ao Executivo muni-
cipal que devido a “dificulda-
des de encomendas iria entrar
em suspensão dos postos de
trabalho até 8 de Maio”.

Álvaro Gonçalves admitiu
que “a situação preocupa a
autarquia”, tanto mais porque
o “lay off” pode vir a ser “apro-
veitado para o encerramento
da empresa”.

“Solicitámos uma reunião

com os responsáveis da Crial-
me Donna, o que vai acontecer
em Paços do Ferreira, no sen-
tido de analisar a situação e
apelar à sensibilidade”, acres-
centou o Vereador.

Para o Vice-presidente, estão
em causa 155 postos de tra-
balho, “cerca de 120 dos quais
são de mulheres que residem
no concelho de Figueiró dos
Vinhos, o que representa mui-

tas famílias”.

Sonuma também em
“lay off”

Ainda no concelho de Figuei-
ró dos Vinhos, uma outra em-
presa, a Sonuma, que se dedica
à recauchutagem de pneus,
também está em “lay off”, re-
velou uma das gerentes da em-
presa, frisando que se trata de

uma decisão que não atinge
todos os trabalhadores.

Segundo o coordenador de Lei-
ria do Sindicato dos Trabalhado-
res da Química, Farmacêutica, Pe-
tróleo e Gás do Centro, Sul e Ilhas,
Raul Teixeira, adiantou que o “lay
off” parcial atinge “7 trabalhado-
res” de um total de 23, por um
período de seis meses, que se es-
tende até 18 de Agosto. Ainda se-
gundo este sindicalista, no caso
desta empresa a situação é mais
grave porque “existem salários
por pagar desde 2005”.

“Os funcionários não têm
dinheiro. É uma situação mes-
mo preocupante”, alertou Raul
Teixeira.

Recordamos que, em Novem-
bro, vinte e cinco trabalhadores
da empresa de recauchutagem
de pneus Sonuma protestaram
em frente à Segurança Social
de Leiria, exigindo o pagamen-
to de salários e subsídios em
atraso, conforme na oportuni-
dade “A Comarca” informou.

Serrações também não
resistem à crise

Depois de já há algum tempo

Figueiró dos Vinhos assistir ao
encerramento das suas últimas 3
serrações de madeira - já nessa
altura devido à crise do sector
- colocando no desemprego algu-
mas dezenas de empregados,
foi agora a vez de Castanheira
de Pera ver no passado dia 1 de
Fevereiro a sua última serração
ainda a laborar - a Serração
Progresso Castanheirense, Ldª
- também encerrar, colocando
no desemprego algumas deze-
nas de empregados. De realçar
que Castanheira de Pera também
chegou a ter três serrações em
pleno funcionamento.

Na comarca, Pedrógão Grande
é o único concelho que mantém
esta actividade, embora apenas
com a Serração da Derreada  a funci-
onar. No entanto, também este
concelho foi atingido pela crise
no sector, já que no passado
dia 1 de Fevereiro, encerraram
as outras duas existentes na-
quele concelho: António Mar-
ques & Filhos, Ldª, com sede
no Pranzel e a Insermad - In-
dústria de Serração de Madei-
ras, Ldª, com sede no Outão -
Graça.

C S
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Com o incondicional apoio
do Município de Pampilhosa
da Serra e numa organização
do Rancho Folclórico de
Pampilhosa da Serra, envol-
vendo todas as Instituições
Locais e que mobilizou tam-
bém toda a população, reali-
zou-se no passado dia 22 de
Fevereiro, pelas 14.00h, o já
tradicional Corso Carnavales-
co, pelas ruas da Pampilhosa
da Serra.

Desfilaram neste magnífico
Corso Carnavalesco diversos
grupos, tais como, os Bom-
bos do Sobral de Baixo, os
Cabeçudos, o Grupo Musical
Fraternidade Pampilhosense,
a Bandeira, a Santa Casa da
Misericórdia de Pampilhosa
da Serra – Lar e Casa da Crian-
ça, Ludoteca /Biblioteca
“Pampilho”/componente de
Apoio à Família, ATL/COJ, as
Can Can, as Seringas, os “Mi-
galhães”, as Noivas de S.to
António, os Coelhinhos,
Rancho Folclórico de Pampil-
hosa da Serra, Outros Partici-
pantes/Fantasias, e ainda os
Reis do Carnaval. Este Cortejo
que teve uma grande partici-
pação, contou com cerca de
duas centenas de fantasiados
e com várias centenas de pes-
soas a assistir a este extraor-
dinário espectáculo.

No final do Desfile houve um

DESFILE ENCHEU DE COR RUAS DA VILA
CARNAVAL 2009

grande convívio entre todos os
participantes com um lanche
que foi servido no Pavilhão
dos Bombeiros Voluntários.

Na oportunidade, e aprivei-
tando este espaço em “A Co-

marca”, o Município de Pam-
pilhosa da Serra fez questão
de agradecer a “todos quantos
participaram neste evento, que
proporcionaram aos presentes
momentos de pura diversão”.

O Projecto Trilhos Com_
Sentido, promovido pelo Mu-
nicípio de Pampilhosa da
Serra, dinamizou em parceria
com a Caritas Diocesana de
Coimbra, entidade parceira
deste Projecto, uma sessão
sobre o tema “Manusea-
mento de alimentos”, inserida
na actividade Inscrições em
diferentes forma formações,
aos alunos do curso de
educação formação na área de
Empregado de Mesa.

Esta sessão foi orientada
pela nutricionista da Caritas,
Dra. Augusta Carvalho, que
abordou os seguintes temas,
higiene pessoal, desinfecção,
regras básicas de mani-
pulação de alimentos, con-
servação, empratamento,
etc... .

TRILHOS COM_SENTIDO PROMOVE SESSÃO
MANUSEAMENTO DE ALIMENTOS

Foi com certeza uma mais
valia para estes formandos,
que puderam ver esclarecidas
algumas dúvidas e adquiriram

novos conhecimentos na área
em que irão trabalhar, mostrou
ser uma acção importante para
a sua prática profissional.

Promovido pela
Autarquia da

Pampilhosa da Serra

Workshops de
rua e animação

animam
Dia da Mulher

No âmbito da
comemoração do Dia

Internacional da Mulher, o
Município de Pampilhosa

da Serra organizou um
programa de

comemorações dirigido a
todas as mulheres
Pampilhosenses e

respectivas famílias, que
contou com a dinamização

de workshop’s de dança,
desde o Ronk’n Roll,

passando para as danças
Africanas e terminando na

Dance Fushion e, ainda,
uma tarde de animação de

rua.

O Município de
Pampilhosa da Serra

pretendeu com esta
actividade promover uma
tarde de animação não só

para as mulheres como
também para as suas

famílias, homenageando as
que morreram na luta pelos

seus direitos, bem como
todas as mulheres

pampilhosenses pelo papel
que possuem na sociedade

como mães, esposas e
profissionais.

Em termos históricos, o
dia 8 de Março assinala o
dia em que 130 mulheres

morreram queimadas
depois de terem sido

trancadas, apenas porque
resolveram reivindicar o

horário de trabalho de 16
horas diárias e o salário

que era inferior a um terço
do que os homens

auferiram.

Em 1910, foi instituído
que em homenagem às

mulheres que morreram, o
dia 8 de Março passaria a

ser comemorado.

O Projecto Trilhos Com-Sentido, promovido pelo Município
de Pampilhosa da Serra, participou no dia 1 de Março no torneio
da Taça Coca-cola, em Coimbra, tal como tem vindo a acontecer
nos últimos anos. Este torneio, contou com a participação de
duas equipas de futebol, uma masculina e outra feminina.

Com esta actividade pretendeu-se promover o espírito de
equipa, a motivação e participação em actividades desportivas,
bem como fomen-
tar o relaciona-
mento entre-pares.

Esta acção teve
uma boa adesão
dos jovens, tendo
em conta que par-
ticiparam 40 jo-
vens, entre joga-
dores e claque de
apoio.

PAMPILHOSA DA SERRA

PAMPILHOSA PRESENTE
TAÇA COCA-COLA

Junta constrói Restaurante
com vista para o rio

FREGUESIA DE ÁLVARO

A Junta de Freguesia de Álvaro está a construir um restaurante
junto às piscinas fluviais de Álvaro, em plena Albufeira do Rio
Zêzere com uma vista deslumbrante para aquele rio.

As obras de construção do restaurante já se iniciaram. A nova
estrutura, da responsabilidade da Junta de Freguesia, fica situada
por cima do pavilhão multiusos, inaugurado vai para três anos e
com capacidade para 250 pessoas, ocupando uma área superior
a 200 metros quadrados.

De acordo com o presidente da Junta, António Correia, esta
obra representa um investimento de 100 mil euros, totalmente
suportados pela Junta de Freguesia, “com verbas provenientes
dos parques eólicos.

O Autarca considera que a aposta nestes espaços é
importante para o dinamismo daquele território, mas não esquece
que há outras obras importantes que importa referir e que
contribuíram para melhorar a qualidade de vida das populações,
como a pavimentação de estradas e a água ao domicílio.

Além disso, a aldeia de Álvaro integra a rede das Aldeias de
Xisto, o que lhe permitiu recuperar alguns monumentos da aldeia.

Com cerca de 300 habitantes, a - agora - freguesia de Álvaro já
foi sede de concelho e continua a ser, pela sua história, uma das
mais emblemáticas do concelho de Oleiros.
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EX-MARIDO ESFAQUEIA MULHER ATÉ À MORTE
“É A MINHA MULHER, SAIA DAQUI SENÃO MATO-A A SEGUIR”

REGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃO

Maria Manuela Reis Antu-
nes Margarido foi morta Quin-
ta-feira, dia 5 de Março, de
manhã, no interior da sua via-
tura, em Cabeças, na metade
da pequena aldeia pertencente
ao concelho de Alvaiázere.

Sucessivas facadas, na zona
do tórax, pescoço e rosto, aca-
baram por tirar a vida a Man-
uela Antunes, de 49 anos, natu-
ral de Casais de Arega - Figuei-
ró dos Vinhos. O autor foi o ex-
marido da vítima.

O casal estava separado há
cerca de um ano e, nesse mes-
mo dia, deveria ter lugar a pri-
meira audiência do processo de
divórcio.

Tudo indica que o autor do
homicídio, João Fernando Mar-
garido, de 53 anos, não “se deu
por vencido” relativamente à
separação. Quinta-feira “ajus-
tou contas” e fê-lo da pior
forma. O ex-marido de Manuela
Antunes terá pernoitado na
zona e de manhã, quando a ex-
mulher se encaminhava para o
seu local de trabalho, perse-
guiu-a, “encurralando-a” na
localidade de Cabeças, onde
acabou por a matar, com 16
facadas distribuídas pela zona
do tórax, pescoço e face. Terá
sido também ele quem, alega-
damente, alertou o Centro de
Orientação de Doentes urgen-
tes (CODU) para a existência
de um «acidente de viação»,
na localidade de Cabeças, lo-
calidade até perseguiu a ex-
mulher e onde acabou por lhe
tirar a vida.

Todavia, esse contacto, que
imediatamente foi transferido
para os Bombeiros de Alvai-
ázere, não indiciava qualquer
tipo de crime. Pelo contrário.
De acordo com o comandante
dos Bombeiros Voluntários de
Alvaiázere, a informação rece-
bida, às 9h31 da manhã de
ontem, alertava para «um aci-
dente de viação, (despiste),
com uma vítima encarcerada e
inconsciente», na localidade de
Cabeças, freguesia de Maçãs
de D. Maria.

Com base nesta informação,
foram mobilizados para o local
do acidente uma ambulância e
uma viatura de desencarcera-

mento. Todavia, chegada ao
local, a equipa de socorro de-
parou-se com um “filme de ter-
ror” e não com o cenário de
um despiste de uma viatura
ligeira. A viatura, é certo, exis-
tia, um Opel Corsa de cor bran-
ca, que se encontrava “meio
atravessado” na estrada. No
interior, no banco da frente, ao
lado do condutor, estava a
vítima que, ao invés de encar-
cerada apresentava múltiplos
cortes efectuados com uma
arma branca.

«A vítima estava deitada no
banco da frente da viatura, com
múltiplas perfurações no tórax,
pescoço e face», afirmou o
comandante dos Voluntários
de Alvaiázere, acrescentando
que a senhora, aparentando
entre 40 a 50 anos, «não apre-
sentava quaisquer sinais
vitais». Ainda de acordo com
informação dos Bombeiros, a
viatura estava com o motor a
trabalhar, e também tinha a fun-
cionar os limpa-vidros trasei-
ros.

O agressor perseguiu a ex-
mulher, apanhando-a num
beco sem saída. A forma como
o Opel Corsa se encontrava,
meio atravessado na estrada,
meio dentro do acesso a uma
casa, poderá indicar que a
vítima terá tentado fazer ali
uma manobra de inversão de
marcha, tentando fugir ao seu
perseguidor.

Delfina Lopes - moradora em
Cabeças - apercebeu-se de
uma viatura a parar na entrada
da sua casa. «Pensei que fosse
o carteiro e fui à janela. Depois
vi outra viatura, onde vinha um
homem», contou à Agência
Lusa. A mulher, de 61 anos, que
será uma das principais
testemunhas do crime, saiu de
casa e já viu o homem «ajoelh-
ado sobre a mulher», que
estava «deitada na viatura, do
lado do ocupante, a ser
esfaqueada».

«Agarrei-o pelo braço,
pedindo-lhe que parasse de a
esfaquear», disse ainda Deo-
linda Lopes, provocando a
fúria do agressor, que a
ameaçou. «Ele virou-se, com a
navalha, e disse-me: “Ela é

minha mulher. Solte-me que
senão mato-a”», contou a
moradora da localidade de Ca-
beças, que acabou por aban-
donar o local do crime com o
objectivo de alertar uma prima
para que esta pedisse ajuda.
«Fui pedir ajuda e quando
cheguei ela já estava morta»,
lamentou a mulher, acrescen-
tando que o agressor também
se pôs imediatamente em fuga.

Para o local do crime foi
encaminhada uma patrulha de
zona da GNR, enquanto as
patrulhas de toda a zona en-
volvente foram colocadas no
terreno, com o objectivo de
localizar indícios da presença
do agressor. Para a localidade
de Cabeças foram ainda mo-
bilizadas equipas de investi-
gação criminal da GNR e da PJ,
estando a investigação, dado
os contornos violentos do
crime, entregue à Polícia
Judiciária, através da Directoria
do Centro.

A vítima deste crime pas-
sional, Maria Manuela Reis
Antunes Margarido, de 49
anos, viveu durante muitos
anos com o marido, em Vila
Nova da Barquinha, de quem
tinha um filho, já maior. Em
termos profissionais, trabalhou
numa repartição pública,
durante praticamente toda a
sua vida de casada, naquela
mesma localidade, até que os
sucessivos e crescentes maus-
tratos do marido, tê-la-ão feito
tomar a decisão de mudar o
rumo à sua vida.

Despediu-se do emprego,
separou-se dessa vida de sofri-
mento e do marido e refugiou-
se em casa dos pais, em Casal
de Arega, freguesia de Arega,
concelho de Figueiró dos
Vinhos. Entretanto, arranjou
um emprego numa instituição,
em Alvaiázere. No entanto, nem
com a separação Manuela se
conseguiu ver livre do ex-ma-
rido. Segundo fontes ligadas à
família e vizinhos, o indivíduo,
residente em Vila Nova da Bar-
quinha, continuaria a persegui-
la o que levou a vitima a despe-
dir-se do emprego em Alvaiá-
zere com medo dessas inves-
tidas, uma vez que todos os

dias tinha que fazer uma viagem
razoável rumo a Casal de Arega
e várias vezes terá sido intimi-
dada com a presença do ex-
marido. Entretanto, mais recen-
temente, acabou por arranjar
novo trabalho, desta feita num
restaurante em Figueiró dos
Vinhos, mais perto da casa dos
pais. Mas nem isso lhe deu
mais segurança.

João Fernando Margarido
foi detido, na sexta-feira à
tarde, pela GNR de Vila Nova
da Barquinha. Ao longo da
tarde de sábado foi submetido
a interrogatório judicial, no
Tribunal de Soure. O juiz de
turno aplicou-lhe a prisão
preventiva.

O homicida, após o bárbatro
acto, andou em parte incerta, e
terá regressado a casa, na Ata-
laia, já de madrugada, de acor-
do com os vizinhos. A seguir
ao almoço, deslocou-se ao café
onde passava grande parte dos
seus dias.Os clientes do Café
Monteiro, em Atalaia, Vila No-
va da Barquinha, ficaram sem
palavras quando o viram entrar
à tarde. “Entrou, pediu um café
e ficou ao balcão como se nada
se tivesse passado”. Não con-
tava é que no estabelecimento
estivesse também um militar do
Núcleo de Investigação Crimi-
nal da GNR, que o reconheceu
e pediu o apoio imediato de
uma patrulha para o deter.

João Fernando Margarido,
entregou-se sem oferecer resis-
tência. Interrogado sobre o cri-
me por alguns amigos, desaba-
fou: “Não sei como aconte-
ceu”. De velha glória da União
Desportiva de Atalaia, onde
jogou como avançado, João
Margarido passou a ser mais
conhecido na terra pelo consu-
mo excessivo de álcool e pela
violência doméstica.

Centenas de familiares e
amigos prestaram Domingo (8
de Março) a última homena-
gem a Maria Manuela Antunes
Margarido. Em ambiente de dor,
lágrimas e grande consterna-
ção, o cortejo fúnebre seguiu
da igreja de Arega, Figueiró
dos Vinhos, para o cemitério
local.
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O Município de Figueiró dos Vinhos deliberou por unanimidade,
através dos seus órgãos autárquicos – Assembleia Municipal e Câmara
Municipal – manifestar aos órgãos competentes, a sua total
discordância sobre a junção da actual EB 1 / 2 de Figueiró dos Vinhos
e a Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos, num único órgão de
gestão.

Nesse sentido, aqueles órgãos aprovaram, na sua sessão de 23.02.09
e reunião de 25.02.09, respectivamente, umaa moção em que
manifestam unânime discordância

Saliente-se que a Câmara Municipal já em 25.06.08 havia aprovado,
por unanimidade, aquela deliberação, tendo a mesma sido enviada à
Directora Regional de Educação do Centro e posteriormente ao
Secretário de Estado da Educação, por deliberação unânime tomada
em reunião de Câmara de 14.01.09.

Segunto fonte do Município de Figueiró dos Vinhos, desde há muito
que este “tem assumido as suas responsabilidades em matéria educativa
existindo actualmente com o Agrupamento de Escolas uma parceria a
funcionar em perfeita consonância que envolve os Transportes
Escolares; confecção de refeições escolares; Actividades de
Enriquecimento Curricular, Desporto Escolar, Acção Social Escolar,
todas elas deficitárias para este Município, mas que naturalmente
acarinhamos em proveito dos nossos alunos.”

Ainda segundo aquele fonte, “A proposta apresentada não irá
melhorar este relacionamento perante uma estrutura mais pesada,
para um Município pequeno e com parcos recursos financeiros e
humanos, não podemos garantir a mesma qualidade nesta colaboração;
Preocupa-nos a poupança de recursos que inevitavelmente advirá da
referida junção. Recordamos, que num concelho do interior, sem
perspectivas de emprego a curto prazo, um simples aumento de mais
um desempregado é dramático na época que atravessamos;

Não podemos deixar de referir que, com a aprovação da Carta
Educativa do Concelho, seria este o documento orientador da rede
escolar. E por esta via, que o Município fosse sempre tido em conta
para qualquer alteração à mesma rede e que estas decisões fossem
partilhadas democraticamente, a não ser assim subvertem-se os
princípios apregoados pelo Ministério da Educação no processo de
Delegação de Competências neste sector.”.

Assim, avança a nossa fonte, “perante a falta de resposta dos
responsáveis, após a nossa última comunicação, que lamentamos, e
perante a comunicação da Sr.ª Directora Regional de Educação do
Centro indiciando uma decisão unilateral nesta matéria, a Câmara
Municipal na sua última Reunião, decidiu, por unanimidade não se
fazer representar num futuro Conselho Geral Transitório do
Agrupamento a constituir, caso este se venha a consumar”.

MUNICÍPIO CONTRA
NOVOS AGRUPAMENTOS

FIGUEIRÓ DOS VINHOS - EDUCAÇÃO



2009.03.086

N.R.: as cartas aqui publicadas são da
inteira responsabilidade dos autoresMAGNAS CARTASMAGNAS CARTAS

 DIREITO DE RESPOSTA

O Jornal Ribeira de Pera na sua edição de 15.01.2009, na
pessoa do seu Director, Fernando Correia Bernardo, e em
nome das empresas das quais este foi fundador, e com o
objectivo claro de “lavar” a sua imagem e imputar as suas
responsabilidades, pela promessa assumida publicamente
que não cumpriu, à AHBVCP (Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera), e
para clarificar os factos, venho expor o seguinte:

1 – No passado dia 2 de Agosto de 2008, a AHBVCP
procedeu à bênção de uma ambulância oferecida por uma
família que merece toda a minha admiração e gratidão pe-
lo nobre gesto que teve, estando presente o Sr. Director
do Jornal acima mencionado, convidado por mim, não só
para a festa, assim como também para lhe agradecer o
gesto que este teve juntamente com mais três sócios da
AHBVCP que suportaram a despesa de reparação dumas
mesas. Também agradeci à Junta de Freguesia de Castan-
heira de Pera, na pessoa do seu Presidente, pelo pagamen-
to da reparação de uma viatura de combate a incêndios e
requalificação total da célula da ambulância “Iveco”.
Aproveitei o facto para também, agradecer à D. Ema Mor-
gado pela sua disponibilidade financeira para com a
AHBVCP, assim como ao Conselho Directivo dos Baldios
da Freguesia do Coentral;

2 – Depois de todas as pessoas terem usado da palavra,
fui chamado pelo Sr. Director citado, e este comunicou-
me que queria oferecer 2.500 contos inseridos no peditório
que estava em curso para adquirir uma ambulância, tendo
eu interrogado: 2.500 contos ou 2.500 euros?! E este res-
pondeu prontamente, com a voz mais elevada – 2.500
contos! De seguida informei que a Direcção da AHBVCP
tinha-se comprometido com o Ex-Comandante Bebiano,
que a ambulância que fosse adquirida com o dinheiro
deste peditório, seria baptizada com o seu nome. Na altura
foi-me dito pelo Sr. Director que até era amigo dele, mas
devido ao que se passou não falava com ele, mas que
não tinha nada contra. É verdade que gostaria que a ma-
drinha fosse a sua neta, mas como não lhe é possível
comparticipar uma ambulância na totalidade, tudo bem!
Disse-lhe então que a AHBVCP só necessitava do din-
heiro para o mês de Dezembro de 2008, tendo eu ficado
descansado, pois como sou uma pessoa que cumpro com
a minha palavra, deduzo que as outras pessoas também o
fazem. Após este diálogo, denote-se que o Sr. Director
anunciou publicamente a sua promessa perante dezenas
de pessoas e imprensa presentes;

3- Como tal, no dia 08 de Dezembro fui falar, juntamente
com outro elemento da Direcção da AHBVCP - o vice-
presidente - com o Sr. Director citado, que após a nossa
abordagem nos respondeu de forma menos elegante, ar-
gumentando que não devíamos meter a carroça à frente
dos bois. Perante esta resposta, depois de tudo o descri-
to, se houve alguém que o fez, foi o Sr. Director.

4- No entanto, no dia 12 de Dezembro de 2008, num
acto de persistência, voltei a falar com ele telefonicamente,
tendo obtido a resposta de que a AHBVCP iria ser informa-
da por carta da sua posição – carta esta que nunca veio a
ser recebida. É importante salientar que nesta altura, ao
contrário do dito por V.ª Ex.ª a ambulância citada ainda
não estava totalmente encomendada;

5– Diz o Director citado, que eu não posso desconhecer
o contencioso que tem ou teve com o anterior Coman-
dante, actual Comandante do Quadro de Honra. Embora
não desconheça, até porque este fez questão que fosse
um assunto de domínio público, eu não misturo e jamais
misturarei os assuntos da AHBVCP, com as divergências
existentes entre um elemento da AHBVCP e o referido
director – sócio da AHBVCP;

6 – Relativamente ao facto, de eu conhecer ou descon-
hecer o esforço desenvolvido pelo Director referido, para
que estes órgãos sociais fossem eleitos, não tinha que

Carlos Tomás (Presidente da Direcção dos Bombeiros de Castanheira de Pera)

“responde” a Fernando Correia Bernardo
lhe fazer um agradecimento pessoal, mas sim em sede
própria, como o fiz aquando a minha tomada de posse,
onde agradeci a todos os sócios (onde este se inclui,
sendo só mais um) e bombeiros que de alguma forma es-
tiveram ligados ou envolvidos aquando das eleições e
colaboraram com a actual direcção da AHBVCP;

7 – Com referencia ao facto, de o actual Comandante
do Quadro de Honra, Bebiano Rosinha, ter deixado o
cargo de Comandante do Corpo Activo, informo que es-
te alteração é estritamente do domínio da AHBVCP, e foi
conduzida e decidida por esta, e não por mais nin-guém,
pois o Sr. Director, não tem assento, nem nunca teve,
nas reuniões de Direcção da AHBVCP, onde estas
decisões são tomadas;

8 – Enquanto eu, for Presidente da AHBVCP, não
existem adversários derrubados, existem sim pessoas
cumpridoras da sua palavra e que dão todo o apoio que
a AHBVCP merece, e outras que não o são;

9 – Quando é dito por vós que eu não sou empresário
– que é uma das únicas verdades que diz –, e como tal
que não sei que no mês de Dezembro tem de ser pagos
ordenados, décimo terceiro mês (ou será décimo quarto?),
IVA, IRC por conta (ou será pagamento por conta?) e li-
quidações a fornecedores, será que V.ª Ex.ª não se lem-
brou disto quando prometeu o donativo? Quando foi
avisado que a AHBVCP necessitava do seu donativo
em Dezembro? Ou será que surgiu como empresário só
nessa altura?

O Sr. Director sabe, que eu tenho a nível profissional
sob a minha responsabilidade cerca de 120 funcionários,
num departamento com uma dimensão muito superior
ao somatório das suas empresas, pelo que não sou
irresponsável nem leviano como quer fazer transparecer;

10 – No que se refere ao Presidente da Junta de Fregue-
sia, o Sr. Director não deveria ousar falar deste, pois tem
sido um apoio importante para AHBVCP, e que sempre
tem colaborado e preocupado com o bem-estar da popu-
lação da sua freguesia, prezando o cumprimento daquilo
que promete.

Mais uma vez V.ª Ex.ª não olha a meios para tentar jus-
tificar o que não é possível justificar, denotando um certo
descontrolo. Se a palavra “chulos” se refere à minha
pessoa só tenho uma resposta para o Sr. Director, eu não
sou um espelho. E refira-se, para mais uma vez repor a
verdade dos factos, que a ambulância ora adquirida, ain-
da não está totalmente liquidada, pois quem havia prome-
tido falhou! E por isso, é que continua a perdurar a anga-
riação de fundos com vista ao total pagamento desta;

11 – Enquanto eu, Carlos Tomas, for presidente da
AHBVCP não vai ser V.ª Ex.ª que me diz como deverei
proceder para a angariação de fundos ou tomada de
decisões. Informo-lhe que a conta bancária já está a muito
aberta, que os padrinhos ou madrinhas de viaturas serão
sempre da nossa responsabilidade, e que jamais aceitarei
conselhos duma pessoa que não sabe honrar os seus
compromissos e palavra.

Lamento que tenha sido obrigado a tomar esta atitude,
mas para notícias deste padrão e género sou obrigado a
resposta semelhante. As pessoas conhecem-me e sabem
que eu não tenho intuito de protagonismo, sendo o meu
único objectivo, enquanto Presidente da AHBVCP, dar a
credibilidade e respeito que tão ilustre Associação merece.

Friso que esta resposta é da minha única e inteira
responsabilidade, com vista a honrar o meu bom nome e
a reconstituir a verdade dos factos e não de contrariar
ou corromper os “mal-intencionados”, pois não posso
compactuar com a filosofia de vida de algumas pessoas,
que não olhando a meios, disparando em todas as
direcções e na maior parte das vezes para os próprios
pés, cada vez mais degradam a sua imagem.

Atenciosamente,
Carlos Manuel Correia Tomás
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CASTANHEIRA INSTALA
MINI-CAMPO DESPORTIVO

DESPORTO E TEMPOS LIVRES

O Motard Rodas do Zêzere vai re-
alizar a sua 2ªa Concentração Motar
entre 9 e 17 de Junho do corrente ano.

Para o efeito, a Câmara Municipal
de Pedrógão Grande autorizou já a
cedência do Parque Municipal de
Campismo entre 9 e 17 Junho, pelo
que o Parque estará encerrado ao
público durante este período.

A Câmara Municipal analisou este
pedido e tendo em consideração o
aspecto Turístico deste evento, deli-
berou por unanimidade ceder o

ENCONTRO MOTAR EM JUNHO
PEDRÓGÃO GRANDE

referido Parque de Campismo.
A primeira edição realizada em 2008

constituiu um grande sucesso,
“obrigando” à sua continuação, pelo
que a II Concentração Motard Ro-
das do Zêzere é aguardada com
grande expectativa, face aos ajustes
que o Grupo Motard Rodas do Zê-
zere, liderado pelo dinâmico Paulo
Pires, irão introduzir depois da
experiência e ensinamentos da 1ª
edição de onde se realça, desde já, a
antecipação em 2 semanas.

Castanheira de Pera foi contemplada com um Mini-Campo Desportivo no
âmbito de um protocolo assinado com o Secretário de Estado da Juventude
e Desporto. No distrito, foram ainda contemplados os municípios de Pombal
e Ansião

Os Municípios de Castanheira de
Pera, Pombal e Ansião foram con-
templados com um Mini-Campo
Desportivo, no âmbito de uma can-
didatura promovida pelo Instituto
de Desporto de Portugal e pela Fe-
deração Portuguesa de Futebol, em
parceria com as associações de fute-
bol e municípios da região Centro.

A assinatura dos protocolos de-
correu no dia 2 de Março em Viseu,
com a presença do Secretário de
Estado da Juventude e Desporto,
Laurentino Dias, bem como do pre-
sidente da Federação Portuguesa de
Futebol, Gilberto Madaíl, e o presi-
dente do Instituto de Desporto de
Portugal, Luís Sardinha.

Estes “Mini-Campos Desporti-
vos”, fazem parte de um conjunto
de mais de 100 infra-estruturas a ser
instaladas em todo o país (de recor-
dar que Figueiró dos Vinhos já tem o
seu equipamento instalado com assi-
nalável sucesso) destinadas ao fomen-
to da actividade desportiva infanto-
juvenil e à generalização da prática
do exercício físico, assim como con-

tribuir para a ocupação dos tempos
livres das crianças e dos jovens.

Os campos são dotados de um
relvado sintético, com as dimensões
aproximadas de 22x12m e permitem
a prática informal de futebol, ande-
bol, ginástica e basquetebol.

No caso de Castanheira de Pera, o Mini-
Campo será instalado no Fórum Activo.

Em Ansião será instalado na fre-
guesia de Avelar enquanto que em
Pombal o novo recinto desportivo
será construído no Jardim do Vale,
na Urbanização Senhora de Belém.

Entretanto no dia 3, Laurentino Dias
presidiu no Governo Civil de Coimbra,
à cerimónia de assinatura de contratos
de financiamento, relativos à instala-
ção de campos relvados sintéticos,
entre eles o de Pedrógão Grande.

Esta iniciativa tem como objectivo
apoiar a construção e instalação de
campos relvados sintéticos nos mu-
nicípios que na sua área de compe-
tência territorial não disponham de
nenhum equipamento desportivo
relvado com dimensões de um Gran-
de Campo de jogos.
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Após o grande sucesso que
constituiu os 1ºs Jogos Figuei-
r‘Olímpicos, a segunda edição está
já agendada para este mês de
Março e promete novidades.

A cerimónia de abertura terá lu-
gar no próximo dia 23, das 16 às
18 horas na Escola Secundária. A
Cerimónia de Encerramento terá
lugar dia 26 de Março, pelas 19H
30, junto à Câmara Municipal.

Durante os três dias de compe-
tição os alunos da Escola Secun-
dária de Figueiró dos Vinhos terão
oportunidade de mostrar as suas
habilidades nas modalidades de
Atletismo (várias disciplinas), An-
debol, Hóquei em Campo, Tram-
polim (várias disciplinas), Bas-
quetebol, Badminton, Futsal e
Natação.

Segundo o Prof. José Afonso,
Presidente do Conselho Executivo
daquela escola, “considerando a
importância fundamental da
prática desportiva na formação
global dos alunos e a avaliação
francamente positiva dos I Jogos
Figueir‘Olímpicos, realizados em
2008, pelo impacto quer a nível
escolar, quer a nível da comunidade
educativa, a Escola Secundária de
Figueiró dos Vinhos, através da
proposta do grupo disciplinar de

FIGUEIR’OLÍMPICOS DE VOLTA
DE 23 A 26 DE MARÇO

Foto de
arquivo

No passado dia 3
de Março, o Grupo
de Informática da
Escola Secundária
de Figueiró dos
Vinhos (ESFV) assi-
nalou o Dia da In-
formática com um
conjunto de iniciati-
vas que se desenro-
laram durante os
períodos da manhã
- com uma Expo-
sição temática -, e de
tarde - com uma Pa-
lestra, no Auditório
do Clube Figueiro-
ense / Casa da Cultura, subor-
dinada aos temas Segurança In-
formática e Inteligência Artificial
onde, para além dos oradores
convidados, alunos e professo-
res, esteve também presente o
Vereador da Educação da Autar-
quia figueiroense, Dr. Álvaro
Gonçalves.

O Dia da Informática na ESFV
teve por objectivo divulgar a im-
portância e potencialidades da
Informática na sociedade actual
e do futuro próximo possibili-
tando aos alunos uma actividade

Educação Física, vai repetir nova-
mente a actividade em 2009".

Ainda segundo a mesma fonte,
“os objectivos fundamentais dos
Jogos Figueir‘Olímpicos são a di-
namização da prática desportiva
e o desenvolvimento do espírito
olímpico”.

Esta actividade desenvolver-se-
á ao longo de vários dias e terá
uma estrutura similar à dos jogos
olímpicos, ou seja, uma cerimónia
de abertura, em que os alunos
prestarão o seu juramento, desen-
volvimento de várias modalidades
em vários locais e uma cerimónia

de encerramento, na qual se dis-
tribuirão os prémios.

Ao que “A Comarca” apurou,
está prevista a presença de várias
individualidades de reconhecido
mérito desportivo ao longo dos
dias, estando já confirmada a pre-
sença de Joana Calado, atleta para-
olímpica.

Antes e durante os jogos haverá
a participação de toda a comunida-
de escolar, na preparação e acom-
panhamento das actividades, pre-
vendo que estarão envolvidos cer-
ca de 400 alunos nas várias moda-
lidades a desenvolver.

SECUNDÁRIA ASSINALA EFEMÉRIDE
DIA DA INTERNET SEGURA

de enriquecimento e valorização
dos seus conhecimentos e capaci-
dades, contactando com as dife-
rentes áreas da informática num
ambiente descontraído, lúdico e de
convívio com professores e pro-
fissionais desta área do conheci-
mento.

A utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC)
tem transformado profundamente
a maneira como as pessoas vivem
– como aprendem, trabalham,
ocupam os tempos livres e intera-
gem, tanto nas relações pessoais

como com as organizações.
A par de todas as possibilida-

des e benefícios da utilização das
TIC, nomeadamente no acesso ao
conhecimento, na colaboração
entre pessoas e organizações, na
inclusão social e na criação de ri-
queza, é necessário assegurar, co-
mo para qualquer outro meio de
interacção, mecanismos e estraté-
gias apropriados para minimiza-
ção de eventuais abusos ou ilega-
lidades que ocorram com a utili-
zação destas tecnologias.

C.S.

Delmar Carvalho, investigador
de origem figueiroense há muitos
anos radicado no Bombarral e cola-
borador de “A Comarca” apresenta
no próximo no dia 28 de Março de
2009 pelas 15:30 horas no Auditó-
rio Municipal do Centro Cultural
Palácio Gorlão, no Bombarral, o
ensaio-biografia PARACELSO E
A COSMOBIOMEDICINA,
editado pela Editorial Minerva.

A coordenação da sessão e breve
reflexão sobre a obra e o autor será
feita pelo “animador de ideias”
Ângelo Rodrigues e a apresentação
da obra e do autor por Paula Sove-
ral (Presidente do Conselho Técni-
co da Sociedade Portuguesa de
Naturalogia).

Deixamos aqui algumas notas,
também elas da autoria de Delmar
de Carvalho, que, por certo, irão
“aguçar o apetite” aos nossos lei-
tores: “Paracelso tinha conheci-
mento do que iria suceder no futu-
ro, em diversas áreas, leiam-se as
suas profecias, como tinha consci-
ência que a sua ciência maravilho-
sa, como foi escrito no túmulo dos
seus restos mortais, só iria ser
compreendida e aplicada muito
mais tarde.

Neste nosso trabalho, comuni-
car-se-á uma imagem mais real da
sua vida e obra, embora dentro da
nossa visão. Paracelso é aqui
claramente considerado como um
dos arautos da Escola Rosacruz.

DELMAR DE CARVALHO APRESENTA LIVRO
“PARACELSO E A COSMOBIOMEDICINA”

Em muitos trabalhos, é focado
que devia estar ligado à Rosacruz,
noutros, há uma enorme confusão,
continua a haver pessoas que o
caluniam só porque em seu testa-
mento quase não tinha livros, ape-
nas uma Bíblia e pouco mais!

Estes senhores escolásticos
nunca leram as suas obras, ou se
leram, não entendemos como
chegam a esta triste conclusão.

Como temos o dever de saber
ele não só escreveu numerosas
obras, como leu diversos livros em
várias Bibliotecas, começando
pela de seu pai, também ele mé-
dico e rosacruciano, o resto são
palavras que o vento leva.

É certo que para ele a sabedoria
não vinha dos livros, mas do Es-
pírito, da experiência, ou melhor,
a teoria tinha de vir da prática.

Somos dos que defendemos os
bons livros, o valor que eles têm,
uma das fontes culturais que nos
devem merecer todo o carinho,
mas compreendemos o que Para-
celso afirmou.

Esta é a primeira biografia em
Portugal sobre esta figura ímpar
da História da Humanidade.

Ao longo dela, embora resumi-
damente, focamos a sua vida e
obra como outros dados o que se
poderá ver pela sua atenta leitura.

Cremos que com este trabalho,
prestamos não só a nossa gratidão
a este médico que tanto amou os
doentes e tantos curou gratuita-
mente, como por Ele, a Fraternida-
de Rosacruz de Max Heindel,
neste ano em que se comemora o
seu primeiro centenário, no final
da primeira década do século XXI.

Como ele é o arauto da medicina
da Idade do Aquário e esta verda-
deiramente só começa no século
XXVII, mais precisamente em
2658, também nesta obra dedica-
mos uma Pétala a este tema.

A todos quantos estão ligados
à sagrada arte e ciência de curar,
como a todos quantos estão
sofrendo e a todos quantos
desejam servir com amor e
humildade, aqui deixamos algo,
com muitas interpretações
inéditas, do nobre médico
Paracelso que, por muito ter
amado, muito sofreu.”
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TORRE COMARCÃ ESCOLHIDA PARA SIMBOLIZAR MODERNIDADE E TRADIÇÃO
FIGUEIRÓ DOS VINHOS - APRESENTADIO NOVO SIMBOLO DA AUTARQUIA

Decorreu no passado dia 6 de
Março, no Clube Figueiroense, a
apresentação da nova imagem do
Município de Figueiró dos Vinhos.

Presentes o Vice-presidente da
autarquia, Álvaro Gonçalves; a
Vereadora Paula Alves e uma
plateia curiosa por ver em primeira-
mão o novo símbolo da Autarquia
figueiroense. A Torre Comarcã foi
escolhida para simbolizar,
simultaneamente, a modernidade e
a tradição.

Símbolo que, segundo Álvaro Gon-
çalves, não vem retirar o peso do Brasão
mas sim acompanhar os novos tempos.
O Autarca, considerou o momento
“muito importante para a actividade desta
Câmara” e um “grande dia para o con-
celho”. Ainda segundo Álvaro Gonçalves,
esta renovação de imagem estava a ser
pensada há algum tempo, sendo que, na
ocasião foi organizado um concurso. Daí
provieram 12 propostas, mas “desse
conjunto de candidaturas, nenhuma
reuniu condições para ser escolhida e para
vir a representar a imagem do concelho”,
esclareceu o Vice-presidente da autarquia
Álvaro Gonçalves.

Assim, foi entendimento do Executivo

figueiroenses entregar a criação do novo
logótipo ao Gabinete Técnico e de Design
da câmara municipal, a quem os Autarcas
presentes não pouparam elogios, em
especial a Teresa Trancoso.

Paula Alves, vereadora do município,
considerou como “uma honra ser porta-
voz de um trabalho de que me orgulho
muito” e afirmou acreditar que este tra-
balho irá perdurar por muito tempo, pois
“a escolha do símbolo foi feita através de

algo simples, único e irrepetível e que to-
dos reconhecemos”, afirmou. O símbolo
é municipal, está integrado no centro
histórico da vila e tem história, pois “tem
a ver com o que foi, em determinado mo-
mento da história, um posicionamento
do que era tido como os Homens bons do
concelho”, confirmou a vereadora.

Quanto às cores utilizadas, o verde-
escuro confere “dignidade, peso institu-
cional, serenidade, nobreza”. O verde-

claro transmite “modernidade, vontade
de fazer coisas novas e de responder a
novos apelos”.

Integrado na “Mostra de Design 2009”
que decorre entre 6 e 15 de Março no
Clube Figueiroense - Casa da Cultura, no
próximo dia 6 de Março, pelas 18 horas
será apresentada a nova imagem do
Município de Figueiró dos Vinhos.

Após esta apresentação, decorreu a
Inauguração da “Mostra de Design 2009”

no âmbito da qual estão expostos os
trabalhos gráficos realizados pelo
Município de Figueiró dos Vinhos ao
longo dos últimos anos e que contribuem
para a divulgação das iniciativas realizadas
e do próprio Concelho.

Integrado nesta exposição, nos dias 12
e 13 de Março decorre o Workshop “A
Anatomia de um Evento” que pretende
mostrar o trabalho de concepção e organi-
zação de uma actividade.

ASSOCIAÇÃO É CADA VEZ MAIS FACTOR DE UNIÃO, ORGULHO E BAIRRISMO SÃO
PEDRÓGÃO GRANDE - MAIS DE UMA CENTENA NO ALMOÇO ANUAL DOS ESCALOS FUNDEIROS

A Associação de Melhoramentos Cul-
tura e Recreio dos Escalos Fundeiros
promoveu no passado dia 22 de Feve-
reiro - Domingo Gordo - mais uma jorna-
da de alegre convivência entre todos os
escalos-fundeirenses, familiares e ami-
gos, com a realização do seu já tradicional
almoço-convívio anual.

À semelhança do ano anterior o almoço
realizou-se no Restaurante Lago Verde,
na albufeira do Cabril, tendo contado com
cerca de 110 participantes, o que é abso-
lutamente assinalável, para mais tratan-
do-se de uma pequena aldeia muito fus-
tigada pelo fenómeno da desertificação.

A concentração dos escalos-fundei-
renses deu-se junto à sede da Associação,
de onde a comitiva partiu rumo ao Res-
taurante Lago Verde onde se deverá ter
realizado o último Almoço-Convívio
anual da Associação, pois a sede já está
completamente pronta.

O presente almoço voltou a constituir
uma oportunidade óptima para rever
amigos de infância que já anseiam por
este dia para matar saudades de tão genu-
ínas e autênticas amizades e, cada vez
mais, exibirem o seu orgulho de serem
dos Escalos Fundeiros.

De realçar a presença do Presidente
da Autarquia pedroguense, Dr. João Mar-
ques e do Presidente da Junta, José Ma-
nuel Barão. De destacar, ainda, a presença
do Pároco da Paróquia, o Padre Júlio,
também ele um escalos-fundeirense.

O Presidente da Assembleia-geral da
Associação, Dr. Luís Filipe Antunes, foi
o primeiro a intervir, para realçar a conso-
lidação deste almoço em termos de pre-
senças, elogiar o trabalho da Direcção,
agradecer os incentivos dos Autarcas e

sensibilizá-los para colaborações futuras.
Agradeceu, também, ao Deputado Carlos
Lopes, toda a colaboração que tem pres-
tado à Associação e apelou à união de
todos os sócios e escalos-fundeirenses.

Alcides Fernandes, Presidente da Di-
recção a primeira da tarde, realçou a grande
afluência ao evento; historiou um pouco
sobre a actividade recente da Associação
e realçou o facto da Sede estar comple-
tamente pronta e já se lá terem realizado
vários eventos, entre os quais a “Passa-
gem de Ano”. Lembrou, ainda, a campan-
ha de novos sócios que está em curso,
denominada “cada sócio um novo sócio”
e sensibilizou os presentes para, dentro
das suas possibilidades, contribuírem
para acabar de pagar a Sede.

Alcides Fernandes aproveitou a pre-
sença dos Autarcas para deixar algumas
solicitações e agradecer-lhes a colabora-
ção que, reconheceu, nunca faltou da
parte deles.

Finalmente, usou da palavra o Presi-
dente da Autarquia pedroguense, Dr. João
Marques que se congratulou por estar
“no meio de amigos escalos-fundeirenses
da minha geração” - particularizou. Cha-
mou a si a obrigação de acompanhar estes
movimentos da sociedade civil e do Exe-
cutivo em colaborar dentro das possibili-
dades. Elogiou a actividade da Direcção
da Associação e deixou a sua disponibili-
dade em continuar a com ela colaborar.

A jornada continuou, depois, na Sede
com muita animação e bailarico.
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CADA VEZ MAIS UMA REFERÊNCIA NA ZONA DO PINHAL
CARNAVAL 2009 ENCHE DE COR FIGUEIRÓ DOS VINHOS

2

3

4

5
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8
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Alegria, cor e animação voltaram a encher Figueiró dos Vinhosl. Mais
uma vez, as ruas da vila encheram-se para assistir ao principal Corso
Carnavalesco da Zona do Pinhal. Este ano, o S. Pedro foi folião dando
um brilho e entusiasmo acrescido aos desfiles. Foi, também, um
“prémio” ao labor e entusiasmo das centenas de foliões e todos aqueles
que durante semanas se dedicaram afincadamente a arranjar os carros e
as roupas para o desfile.

À semelhança do que a tradição vem confirmando, Figueiró dos Vinhos
comemorou mais uma vez o Carnaval, com muita folia e boa disposição.

Os festejos começaram no dia 20 pelas 10h30 com o desfile das escolas
do concelho. No mesmo dia, às 21h00 teve lugar a inauguração da exposi-
ção de fotografia “Carnavalidades” na Casa da Juventude, onde se poderam
apreciar fotografias dos Carnavais anteriores em Figueiró dos Vinhos.

Mas os momentos altos dos festejos foram os dois corsos carnavales-
cos, que decorreram no Domingo e Terça-feira, no qual desfilaram pelas
ruas da vila, carros alegóricos dos bairros, freguesias e associações do
concelho, a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos,
acompanhados sempre de foliões que, espontaneamente, se juntaram ao
corso. Este ano a animação surgiu claramente reforçada com a presença
da Escola de Samba “Beleza Tropical”.

Domingo e Terça-feira, Dia de Carnaval, os muitos forasteiros que
por esta quadra já vão agendando anualmente no seu calendário a visita
a Figueiró dos Vinhos, presenciaram dez carros (oito dos habituais
grupos organizados e duas surpresas de populares) e centenas de
figurantes, representando colectividades, bairros, localidades ou grupos
de amigos, que percorreram as principais ruas da vila. O tema livre,
apelou à imaginação dos participantes e as brincadeiras, o rufar dos
grupos de bombos, os Cabeçudos malandros e as ironias próprias da
quadra fizeram a alegria de foliões e público durante as mais de duas
horas de desfile que transformou Figueiró dos Vinhos num grande palco
de animação.

Este ano, a grande novidade foi - como já referimos - o desfile de uma
Escola de Samba que deixou muitos a sonhar com outros “carnavais”...
como o brasileiro.

O programa apresentou ainda dois Bailes de Máscaras, no Sábado e na
Segunda-feira, este ano com a novidade de decorrerem no Gimnodes-
portivo e com atribuição de prémios aos melhores mascarados individuais
e em grupo.

As festividades carnavalescas terminaram na Quarta-feira à noite com
o tradicional cortejo fúnebre onde o rei Momo deixa algumas lembranças
e brindes.

Mais uma vez, a Autarquia figueiroense voltou a assumir-se como
principal impulsionador do “Melhor Carnaval do Pinhal”, acompanhan-
do e apoiando evoluir dos preparativos, além de uma comparticipação
monetária por Carro.

1
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CARNAVAL 2009 - FIGUEIRÓ DOS VINHOS (CADA VEZ MAIS) CAPITAL DA ZONA DO  PINHAL

1 2 3

Fotos 1, 2, 3 e 4 -
pormenores do
tradicional desfile
dos alunos do
Agrupamento de
Figueiró dos Vinhos,
Sexta-feira, dia 20
de Fevereiro:
centenas de jovens
de todas as escolas
do concelho
espalharam alegria e
beleza pelas
principais artérias da
vila
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PÁGINA 9: Foto 1 - Desfile das crianças das escolas do concelho; Carros de: Foto
2 - Bairradas (Rei), Foto 3 - Bairro Novo, Foto 4 - Aguda (com preocupações ecológicas),
Foto 5 - Arega, Foto 6 - “Carro Jaquim” (uma surpresa de alguns populares), Foto 7 -
Várzeas, Foto 8 - Barreiro, Foto 9 - Juventude, Foto 10 - Cabeças, Foto 11 - “Centro e
Cimo da Vila” (outra surpresa popular que gerou muitas interpretações), Foto 12 -
Inauguração da Exposição “Carnavalidades” na Casa da Juventude (momento em que
elementos do Barreiro apareceram de surpresa com trajes usados em “carnavais”
anteriores).

PÁGINA 10: Foto 5 - a Arega surpreendeu: excelente; Foto 6 - as Bairradas mais um
vasto e animado acompanhamento; Foto 7 - Bairro Novo “promoveu” o “Migalhães;

11

4

Fotos 8 - o “Carro Jaquim”: um grupo de jovens figueiroenses valorizou o corso com a
sua irreverência, animação e criatividade; Foto 9 - “Juventude”, agora Terractividade,
sempre muito animados; Fotos 10 - acompanhamento da Várzea: muita cor e alegria;
Foto 11 - o Barreiro com 102 Dalmatas... e muitos rafeiros, o maior acompanhamento
com muita animação; Foto 12 - a sempre e indispensável Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Figueiró dos Vinhos; Foto 13 - cor, ritmo, beleza; Fotos 14 - um grupo de
“independentes” que também se associou e valorizou o Corso; Foto 15 - Carnaval com
sotaque; Foto 16 - Carlos Martins - Presidente da Junta das Bairradas - revelou-se um
bom folião; Fotos 17 e 18 - Carnaval para todas as idades; Foto 19 - pernas para todos
os gostos...

19

12

13
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UNIR CONTERRÂNEOS: OBJECTIVO ATINGIDO
FESTA COMEÇOU À MESA, ACABOU EM BAILE E METEU CANTARES AO DESAFIO

Associação de Melhoramentos Pesos,
Vale de Alvares e Tojeira realizou no pas-
sado Sábado, dia 7 de Março, mais uma
jornada de grande confraternização, a
pretexto desta feita de um “Jantar de con-
vívio” pois, segundo a Presidente Lurdes
Bernardo, não foi possível conciliar uma
data de modo a fazer otradicional almoço.

Estas jornadas têm como objectivo
unir cada vez mais os seus conterrâneos,
independentemente da faixa etária ou
estatuto, aliado ao desejo de que mais jo-
vens se associem e façam renascer costu-
mes deixados pelos seus antepassados,
refere-nos Lurdes Bernardo

A “união” começou à mesa mas, com
o terminar do jantar, continuou em festa,
desta feita com um baile abrilhantado por
um Duo contratado para o efeito. Entre-
tanto, no Salão ao lado (Bar), decorria
uma animada desgarrada ao desafio ao
som de música popular.

À meia noite, todas as mulheres pre-
sentes tiveram direito a uma surpresa: a
oferta de uma rosa, ou não fosse já o Dia
da Mulher.

Voltando ao jantar, realce para a pre-
sença do Dr. António Figueira, Vereador
do Executivo Pedroguense e ali em sua
representação; para o Presidente da Junta
de Freguesia de Pedrógão, José Manuel
Barão e os dirigentes de várias associa-
ções do concelho, nomeadamente Escalos
Fundeiros (Eng. Filipe Fernandes), Vila
Facaia (Engº Bruno Gomes) e Grupo
Motard Rodas do Zêzere (Paulo Pires).

A lider da Associação de Melhoramen-
tos Pesos, Vale de Alvares e Tojeira, Lur-
des Bernardo foi a primeira a intervir,

para realçar a importância destes conví-
vios na aproximação das pessoas destas
localidades, daí sentir-se feliz com a ade-
são que ultrapassou as 100 pessoas,
consciente que os recentes falecimentos
ocorridos nestas aldeias retiraram, justifi-
cadamente, bastante participação. Lurdes
Bernardo agradeceu a presença de todos,
em especial dos Autarcas, a quem agrade-
ceu a boa colaboração existente.

Seguiu-se a intervenção de José Manu-
el Barão que realçou o trabalho realizado
pela actual Direcção da Associação e
deixou a sua “disponibilidade” pessoal e
da Junta que representa para com ela co-
ntinuar a colaborar dentro das suas pos-
sibilidades. José Miguel Barão passou
depois às “boas notícias”. O Presidente
da Junta aproveitou para anunciar a recen-

te aprovação do Projecto de Toponímia
da Freguesia de Pedrógão Grande, onde
se enquadram as aldeias de Pesos, Vale
de Alvares e Tojeira e que muito virá
contribuir para um melhor desempenho
nesta região, em várias áreas. A este pro-
pósito, aproveitou para agradecer a cola-
boração das gentes desras localidades que
“praticamente fizeram o trabalho de
campo todo” - reconheceu.

Finalmente, usou da palavra o repre-
sentante da Autarquia pedroguense, An-
tónio Figueira, que após justificar a au-
sência do Presidente João Marques, em
nome da Autarquia endereçou à Direcção
uma palavra de incentivo, coragem e so-
bretudo de parabenização pelo trabalho
desenvolvido.

O Autarca considerou o momento de

“partilha” e de “convívio” e deixou pala-
vras de incentivo e coragem a todos os
presentes, garantindo que nestes momen-
tos de crise a Autarquia está atenta aos
problemas sociais que daí poderão advir
e de portas abertas aos munícipes para

os receber e ajudar no que for possível.
“Tudo estamos a fazer para garantir o
futuro dos nossos munícipes” - afirmou
António Figueira que, embora desdrama-
tizando, deixou vincada a preocupação e
empenho do Executivo pedroguense.

VITOR HENRIQUES ABANDONA LIDERANÇA
TUDO PAGO E OBRA FEITA NA ASSOCIAÇÃO DA DERREADA

Ao fim de oito anos à
frente dos destinos da Asso-
ciação de Melhoramentos de
Derreada Cimeira, Vítor
Henriques abandonou a lide-
rança da Direcção daquela
associação.

Há já mais de um ano que
este, agora ex-dirigente, se
tinha recusado a candidatar
deixando, no entanto, toda a
sua disponibilidade para
continuar a ajudar os novos
órgãos sociais eleitos.

Como não aparecia
nenhuma lista, Vítor Henri-
ques - com sacrifício pessoal
e familiar - foi prorrogando o
seu mandato, ao mesmo
tempo que ia “convocando”
sucessivas assembleias-gerais
para eleição de novos órgãos
sociais, mas sem êxito.

Mas, “o cântaro tantas vezes vai à fonte...” e
desta foi de vez. Em Janeiro último Vítor Henriques,
após o término do último mandato, abandonou
mesmo a liderança dos destinos daquela associação,
ficando esta sem órgãos sociais legitimamente
eleitos.

O agora ex-líder da Associação da Derreada refere
ao nosso jornal que se orgulha de deixar “obra feita,

e grande stock no bar, tudo
pago”, fazendo questão de
realçar que tal “apenas foi
possível com a ajuda do
povo e dos sócios”.

Vítor Henriques lembra
parte dos inúmeros eventos
realizados, alguns inéditos
na região, de onde realça o
“Festival de Acordeão”, já
na 7ª edição e onde faz
questão de realçar a presen-
ça de Eugénia Lima, a gran-
de Senhora do Acordeão, e
uma prova de Moto 4 com
a presença do campeão
Nacional.

Relativamente à obra
feita, Vítor Henriques real-
ça o Arraial Popular, o Pal-
co, o Polidesportivo, os
Balneários, a Iluminação a

Cozinha toda equipada, Arborização, restauração
do Coreto, a pintura da Capela e recuperação do
relógio da mesma, a restauração da Casa Mortuária,
entre outras.

Os agradecimentos à população e sócios estão
sempre presentes para Vítor Henriques que
sublinha que “nada se faz se o povo não
participar” e fazendo votos de que a dinâmica
conseguida não pare.

CET’S JÁ ARRANCARAM. NOVOS CURSOS
ANUNCIADOS

DINÂMICA REDOBRADA NA ETPZP

A Escola Tecnológica e
Profissional de Pedrógão
Grande (ETPZP) está a atra-
vessar uma das fases mais
positivas nos seus já 20 anos
de existência.

Depois de esgotar a capa-
cidade diurna, a ETPZP virou-
se para os cursos pós-laborais,
de onde se destacam os Cursos
de Especialização Tecnológica
(CET’s).

Assim, ao abrigo do proto-
colo com o IPL, começaram a
ser leccionados na ETPZP, no
passado dia 2 de Março três
cursos, nomeadamente, Práti-
cas Administrativas e Relações
Públicas, Instalação e Manutenção de Redes e
Condução de Obra.

O Dr. António Figueira (na foto), Director
Pedagógico da ETPZP, esclarece-nos que “os CET’s
são formações pós-secundárias não superiores que
visam conferir qualificação profissional do nível IV.
Cada curso tem uma duração que pode variar entre as
mil e duzentas e as mil quinhentas e sessenta, o que
corresponde a entre 60 a 90 créditos ECTS.

Estes cursos têm por objec-
tivo aprofundar o nível de
conhecimentos científicos e
tecnológicos e o desenvolvi-
mento de competências pes-
soais e profissionais, ao mes-
mo tempo, permitem o pros-
seguimento de estudos, pos-
sibilitando a candidatura ao
ensino superior, através dos
concursos especiais de acesso.

A qualificação de nível 4 é
uma qualificação técnica de
alto nível e resulta da conjuga-
ção de uma formação secun-
dária, geral ou profissional e
uma formação técnica pós
secundária. As capacidades e
conhecimentos adquiridos
permitem, de forma geral-
mente autónoma ou de forma
independente, assumir res-

ponsabilidades de concepção e ou de direcção e ou de
gestão”.

Ainda segundo o Mestre António Figueira, para
2009/10 estão previstos mais 3 cursos: Energias
Renováveis, Logística em Emergência e Electrónica e
Telecomunicações.

São boas notícias para a nossa região. Estes cursos,
além de significarem mais e melhor formação abrem
também portas relativamente ao emprego.
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Divisão de Honra
RESULTADOS

Primeira Divisão
19ª Jornada

01/03/2009

PORTOMOSENSE
FIG. VINHOS

PATAIENSE
VIEIRENSE

GAEIRENSE
PILADO ESCOURA

ALCOBAÇA
MEIRINHAS

ILHA
NAZARENOS
BOMBARRALENSE
BENEDITENSE
CARANGUEJEIRA
ALQ. SERRA
MARRAZES
GUIENSE

3
2
4
0
3
0
2
1

x
x
x
x
x
x
x
x

1
0
3
1
0
1
1
3

21ª Jornada
01/03/2009

MATAMOURISCA
ARCUDA

RANHA
CASEIRINHOS

 MOITA BOI
RAMALHAIS

POUSAFLORES
AVELARENSE

ANSIÃO
ALVAIÁZERE
PELARIGA
MOTOR CLUBE
AL. E UNIDO
CASAL NOVO
SIMONENSES
CAST. PERA

0
0
1
1
0
2
5
2

x
x
x
x
x
x
x
x

6
2
1
0
0
1
2
0

20ª Jornada
08/03/2009

NAZARENOS
BOMBARRALENSE
BENEDITENSE
CARANGUEJEIRA

ALQ. SERRA
MARRAZES

GUIENSE
MEIRINHAS

ILHA
FIG. VINHOS
PATAIENSE
VIEIRENSE
GAEIRENSE
PILADO ESCOURA
ALCOBAÇA
PORTOMOSENSE

2
2
0
1
0
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x

1
1
0
1
0
2
1
1

22ª Jornada
08/03/2009

ANSIÃO
MATAMOURISCA

PELARIGA
MOTOR CLUBE

AL. E UNIDO
CASAL NOVO
SIMONENSES
CAST. PERA

PEDROGUENSE
ALVAIÁZERE
ARCUDA
RANHA
CASEIRINHOS
 MOITA BOI
RAMALHAIS
POUSAFLORES

0
0
0
0
5
5
2
3

x
x
x
x
x
x
x
x

2
4
0
2
0
2
4
3

CLASSIFICAÇÕES

Divisão de Honra
PORTOMOSENSE
ALCOBAÇA
BENEDITENSE
NAZARENOS
ALQ.SERRA
MARRAZES
GAEIRENSE
BOMBARRALENSE
GUIENSE
PATAIENSE
MEIRINHAS
VIEIRENSE
CARANGUEJEIRA
PILADO ESCORA
FIG.VINHOS
ILHA

C L A S C L U B E J OGOS P O N T O S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

48
43
36
36
35
32
31
31
25
24
24
22
20
19
18
1

Primeira Divisão
ANSIÃO
PEDROGUENSE
PELARIGA
ALVAIÁZERE
CASAL NOVO
AVELARENSE
ARCUDA
RAMALHAIS
RANHA
CAST. PERA
A.UNIDO
MATAMOURISCA
MOITA DO BOI
POUSAFLORES
CASEIRINHOS
MOTOR CLUBE
SIMONENSES

C L A S C L U B E J OGOS P O N T O S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

22
21
21
22
22
21
22
21
22
21
22
22
22
22
22
21
20

56
52
48
46
39
37
34
33
24
22
21
21
21
20
9
9
7

12

DISTRITAIS SÉNIORES DE LEIRIA

21ª Jornada
15/03/2009
PORTOMOSENSE

ILHA
FIG. VINHOS

PATAIENSE
VIEIRENSE

GAEIRENSE
PILADO ESCOURA

ALCOBAÇA

NAZARENOS
BOMBARRALENSE
BENEDITENSE
CARANGUEJEIRA
ALQ. SERRA
MARRAZES
GUIENSE
MEIRINHAS

x
x
x
x
x
x
x
x

22ª Jornada
22/03/2009
BOMBARRALENSE

BENEDITENSE
CARANGUEJEIRA

ALQ. SERRA
MARRAZES

GUIENSE
MEIRINHAS

ALCOBAÇA

NAZARENOS
ILHA
FIG. VINHOS
PATAIENSE
VIEIRENSE
GAEIRENSE
PILADO ESCOURA
PORTOMOSENSE

x
x
x
x
x
x
x
x

23ª Jornada
15/03/2009
PEDROGUENSE

MATAMOURISCA
ARCUDA

RANHA
CASEIRINHOS

 MOITA BOI
RAMALHAIS

POUSAFLORES

ALVAIÁZERE
PELARIGA
MOTOR CLUBE
AL. E UNIDO
CASAL NOVO
SIMONENSES
CAST. PERA
AVELARENSE

x
x
x
x
x
x
x
x

24ª Jornada
22/03/2009

ALVAIÁZERE
PELARIGA

MOTOR CLUBE
AL. E UNIDO

CASAL NOVO
SIMONENSES
CAST. PERA

AVELARENSE

ANSIÃO
PEDROGUENSE
MATAMOURISCA
ARCUDA
RANHA
CASEIRINHOS
 MOITA BOI
RAMALHAIS

x
x
x
x
x
x
x
x

PRÓXIMAS  JORNADAS
    Divisão de Honra                          1ª Divisão

FAX 213  951 052    Rua da Estrela 61/65  * 1200-668 LISBOA
E-MAIL: geral@jotelar.com       SITE: www.jotelar.com

BUSCA AUTOMÁTICA213 920 560

73 anos ao
Serviço da
Hotelaria

JORNADAS SEGUINTES
29/03/2009

FIG. VINHOS - ALQ. SERRA (H) 23ª Jornada
PEDROGUENSE - M. CLUBE (1ª) 25ª Jornada
CAST. PERA - CASEIRINHOS  (1ª) 25ª Jornada

05/04/2009
MARRAZES - FIG. VINHOS (H) 24ª Jornada

A. UNIDO - PEDROGUENSE (1ª) 26ª Jornada
CAST. PERA - RANHA  (1ª) 26ª Jornada

19/04/2009
FIG. VINHOS - GUIA (H) 25ª Jornada

PEDROGUENSE - C. NOVO (1ª) 27ª Jornada
CAST. PERA - ARCUDA  (1ª) 27ª Jornada

ELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOS

Esplanada e
Parque de

Estacionamento

- Tel. 236 553 258  -
3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"
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PARQUE PRIVATIVO - CLIENTES
            R. BERNARDIM RIBEIRO, 93 - A
                               1150 - 070 LISBOA

R. CONDE REDONDO, Nº 62 A/B
Tel.: 213 561 147 (4 linhas)

1100 - 108  LISBOA
Fax: 213 150 963

1loja

PRAÇA DO AREEIRO, 6 D/E
 Tel.: 218 483 311
                     1000 - 159 LISBOA

2
loja

CAFÉ RESTAURANTE EUROPA
* Feijoada de
Marisco
* Arroz de
Lampreia (na época)
* Ensopado de
Javali
* Cabrito à
Europa
* Bacalhau na
Canôa

RESTEUROPA @ MAIL.TELEPAC.PT
MOREDOS - CAST. DE PERA
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de:  Joaquim Serra da Fonseca / Telf.: 236 438 943

A
G

E
N

T
EJo
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al

Tel./Fax. 236 552 240 Tm 968 063 036
E-mail: 3971@solicitador.net

Rua Luis Quaresma Vale do Rio, 8 - 1º
3260 - 422  Figueiró dos Vinhos

Marco Reis e Moura
Solicitador

12ªJornada -
Zona Norte - Resultados

AD Ranha 3 - GD Pelariga 4
C. de Pera 2 - Avelarense 3

Pedroguense 0 - Fi. Vinhos 4
Ramalhais 9 - Alvaiázere 1
Moita do Boi 7 - Bajouca 0

———
Classificação

1ºFig. dos Vinhos - 34 Pontos
2ºAC Avelarense ---- 30 Pontos
3ºPedroguense ------ 22 Pontos
4ºGD Pelariga ------- 21 Pontos
5ºAD Ranha -------- 18 Pontos
6ºRamalhais ----------16 Pontos
7ºMoita do Boi -------- 14 Pontos
8ºGAU/Bajouca ------ 12 Pontos
9ºGD Alvaiázere ------ 4 Pontos
10ºCast. de Pera ------ 4 Pontos

Nota: Passam à fase final os
dois primeiros classificados,
para, juntamente com os
dois da Zona Sul,  apurar do
Campeão Distrital

ÚLTIMAS JORNADAS
13ª: Fig. Vinhos - Ranha
        Bajouca - Avelar
        Alvaiázere - Pedrógão
14ª: Cast. Pera - Fig. Vinhos
        Avelar - Pelariga
       Pedrógão - Moita do Boi
15ª: Fig. Vinhos - Avelar
       Ramalhais - Pedrógão
16ª: Pelariga - Fig. Vinhos
        Avelar - Alvaiázere
       Pedrógão - Bajouca
17ª: Bajouca - Fig. Vinhos
       Moita Boi - Avelar
       Pedrógão - Ranha
18ª: Fig. Vinhos - Alvaiázere
        Avelar - Ramalhais
       Cast. Pera - Pedrógão

DESPORTIVA LIDERA
JUNIORES - 1ª DIVISÃO

A Desportiva de Figueiró dos Vinhos
lidera isolada a 1ª Divisão Distrital de
Futebol 11 - 1ª fase, no escalão de Juniores,
facto que não ocorria há bastantes anos.

Com 12 jornadas já realizadas - e seis
ainda por disputar - os quatro pontos que a
equipa superiormente comandada pelo
técnico Toni leva de vantagem sobre o
Avelar, dão grande tranquilidade à equipa
figueiroense, até porque ainda terá que
receber aquele que é, neste momento, o seu
principal opositor, o Avelarense.

A vitória na última jornada por
esclarecedores 4-0 frente ao Pedroguense
(embora o jogo esteja referenciado como
sendo em casa do Recreio Pedroguense, este
realizou-se em Figueiró dos Vinhos, dadas
as actuais obras a decorrer no S. Mateus)
constituiu um grande passo rumo à face final
- para a Desportiva - enquanto que o Pedro-
guense comprometeu as suas aspirações.

Este resultado espelhou, também, o
execelente momento que a equipa figueiro-
ense atravessa.

De realçar que a equipa pedroguense
vinha a subir na tabela classificativa e de
uma série de excelentes resultados, de onde
se destaque a pesada derrota imposta ao
Avelarense (já em Figueiró dos Vinhos) por
esclarecedores 4-0, proporcionando na
altura, por tabela, o regresso da Desportiva
ao comando da classificação.

Com seis jornadas por disputar, a
Desportiva de Figueiró dos Vinhos recebe a
Ranha, o Avelarense e o Alvaiázere e des-
loca-se a Castanheira de Pera, Pelariga e
Bajouca. Um calendário que parece bastante
favorável mas que não pode ser encarado
com demasiado optimismo, até porque, por
exemplo, com a Castanheira de Pera é um
jogo sempre difícil e, nessa altura ninguém
se vai lembrar que estarão em campo o
primeiro e o último classificado...

Também o Avelarense tem um calendário
bastante favorável, com o senão de ainda se
ter que deslocar a casa do líder, Desportiva.

Perante este quadro, não será muito crível
que o Pedroguense consiga recuperar os 8
pontos que o separam do 2º classificado,
de modo a passar à próxima fase.
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Desportiva vence Nazarenos (2-0):
mérito, união e... estrelinha
Estádio Afonso Lacerda, Figueiró dos Vinhos
Árbitro: Márcio Ferreira (AF.Leiria)
FIG.VINHOS: João Pedro; Renato, João Palheira, Zé Napoleão, Bruno;
Matine, Beto (Piturra, 64’), Rafael, Futre, Russo (Silveiro, 69’) e Tendinha
(Tó Alves, 85’).
Treinador: Paulo Neves
NAZARENOS: Pistolas; Bruno, Hilário, Vieira, Mendes (Rui Codinha,
61’), Álvaro, Mafra (Hugo, 57’), Nelinho, Fabinho, Tiago I, Félix.
Treinador: José Carlos
Marcadores: Tendinha (55’), Piturra (75’)

Depois de uma meia hora de futebol muito pobre, com o primeiro remate
a surgir apenas ao minuto 31, assistimos a 1 hora de bom futebol.

A vitória da equipa da casa aceita-se mas, em abono da verdade, temos
que admitir que a Desportiva teve a “estrelinha” da sorte. Mas, não é
menos verdade que bem fez por ela. Principalmente, pelo seu espírito de
entreajuda e bom posicionamento no terreno.

Começou melhor a equipa visitante, pertencendo-lhe o primeiro remate
(o tal aos 31 minutos), por Félix, de fora da área.

Respondeu bem a Desportiva, com uma excelente triangulação entre
Russo, Tendinha e Futre, com este a rematar obrigando Pistolas a uma
grande defesa.

O jogo animou e a equipa da Nazaré podia ter aberto o marcador por
duas vezes: aos 36’, com João Pedro a defender superiormente para canto;
e aos 44’, com um potente remate de Nelinho, para mais uma excelente
defesa de João Pedro.

As equipas foram para o intervalo com um nulo no marcador.
Na segunda parte, o Nazarenos voltou a entrar melhor e voltou a valer

João Pedro, aos 54’. Respondeu a Desportiva com o que na giria se chama
de golão: abertura de Zé Napoleão para Tendinha que muda de flanco para
Futre, este evolui no terreno e devolve com um passe largo a Tendinha que,
já dentro da área desfere um potente e colocado remate de primeira.

O Nazarenos tentou reagir, mas a Desportiva mostrou-se sempre muito
coesa na defesa e venenosa no contra-ataque com algumas oportunidades
para ampliar o marcador, o que viria a acontecer aos 75’, com mais um
excelente golo da equipa da casa, depois de uma brilhante simulação de
Tendinha que “partiu” a defesa e libertou o recém entrado Piturra que não
perduou.

No final, vitória justa da equipa da casa, se bem que a diferença mínima
se ajustasse melhor a desenrolar do jogo.

Na equipa da casa, se bem que o principal mérito da sua exibição resulte
do colectivo, destaque para João Pedro, Zé Napoleão, Matine (com ele o
meio campo figueiroense ganha muita consistência) e Tendinha. Ainda uma
palavra para Silveiro que, embora apenas tenha estado em campo cerca de
35 minutos, rubricou uma excelente exibição.

No Nazarenos, destaque para Vieira e Álvaro.
Excelente arbitragem de Márcio Ferreira que, para nós, é dos árbitros

que mais tem evoluido no distrito de Leiria.

Divisão de Honra
19ª Jornada

A Auto Júlio Pombal, empresa do Grupo
Auto Júlio, apresentou ao público o novíssi-
mo Hyundai i20 no fim-de-semana portas
abertas de 7 e 8 de Março, nas suas insta-
lações na Zona Industrial da Formiga em
Pombal.

Depois do sucesso alcançado com os mo-
delos i30 e i30cw, a marca coreana reforça a
gama “i” através do lançamento deste utiliá-
rio.

Com linhas modernas e jovens e estilo inte-
ligente, combina um interior espaçoso e ver-
sátil com conforto, segurança e fiabilidade.
Foi totalmente desenhado e desenvolvido a
pensar nos seus consumidores europeus.

Com uma carroçaria de três e cinco portas

e linhas laterais dinâmicas e desportivas, o
novo modelo da Hyundai tem 3,94 metros
de comprimento e uma bagageira de 295
litros, a maior capacidade do seu segmento.

Encontra-se disponível em três níveis de
equipamento (Classic, Confort e Style), e
com motorizações a gasolina e a diesel. Em
Portugal está disponível com a gama de
motores a gasolina que inclui 1.2 litros, com
78cv, e 1.4 litros, com 100cv, apenas com
caixa automática de 4 velocidades. Já a die-
sel apresenta os motores 1.4 litros CRDi com
75cv e 90cv.

A Auto Júlio Pombal dispõem de vários
modelos para todos poderem testar o novo
i20.

Numa temporada em que se têm sucedido
os casos de indisciplina, o Conselho de
Disciplina já decidiu mais dois casos. Trata-
se do castigo que pendia sobre o jogador
Bruno Catrau, da Desportiva de Figueiró dos
Vinhos, desde o jogo da 13ª jornada (21 de
Dezembro) em que foi acusado de agredir o
árbtro (o “tal caso” caricato em que o
jogador estava na bancada, conforme nós
próprios presenciámos); e o caso que
ocorreu no jogo entre os séniores do Alq. da
Serra e do Beneditense.

No primeiro caso, a Associação de Futebol
de Leira (AFL) levantou o castigo ao jogador,
com efeitos imediatos. Ao que apurámos,
após terem sido ouvidas as testemunhas que
o jogador apresentou, os árbitros foram de
novo ouvidos pelo Conselho de Arbitragem
da AFL, terminando com este desfecho
“favorável” ao jogador.

No segundo caso, o Conselho de Discipli-
na atribuiu a vitória por 0-3 á equipa do Bene-
ditense (recorde-se que a equipa da Benedita
tinha perdido o jogo e estes factos lamentá-

Alterações
também em
Leiria

Fim da 3ª
Divisão

A IIIª Divisão Nacional vai
terminar em 2010/2011 e vai
dar lugar a 3 séries de 16
equipas na IIª Divisão, com
jogos a duas voltas.

Os vencedores dos regio-nais
acedem directamente à IIª
Divisão. Os vencedores de cada
uma das séries da IIª Divisão
disputarão uma fase final e os
dois melhores, por pontos,
sobem à Liga de Honra. No
entanto, a Liga Portuguesa de
Futebol Profissio-nal ficou de
estudar a possibilidade de
subirem os três melhores.

Na Distrital de Leiria, na di-
visão de Honra, as despromo-
ções automáticas foram reduzi-
das para três, sendo esta a alte-
ração mais visível neste campe-
onato. Na 1ªdivisão distrital,
sobem automaticamente à Di-
visão de Honra os primeiros de
cada zona. Ao contrário do que
se verifica actualmente em que
sobem também os dois segun-
dos lugares de cada zona, na
próxima época, apenas sobe o
melhor segundo classificado.
Caso não desça nenhuma equi-
pa dos nacionais, existe a possi-
bilidade de subir os dois segun-
dos lugares, de ambas as zo-
nas.Na taça distrital de Leiria,
vai deixar de haver repescagens
e passa realizar-se pré-elimina-
tórias, entre equipas da 1ªdis-
trital. Caso o lote de equipas
esteja incompleto será efectua-
do um sorteio, onde será defini-
do quais as equipas da divisão
de honra a participar nesta pré-
eliminatória

ASSOCIAÇÃO LEVANTA CASTIGO A CATRAU
DEPOIS DE UMA CARICATA ACUSAÇÃO

AUTO JÚLIO POMBAL APRESENTOU MODELO
NOVO HYUNDAI i20

veis deram-se já no periodo de descontos...),
multou o CCR Alqueidão da Serra em 250
euros, e suspendeu Paulo Alexandre Amado
Carvalho (Spala) por dois anos, atribuindo-
lhe, ainda uma multa de 250 euros.

***Leia
******Assine

*********Divulgue
Agora também em:

www.bmfigueirodosvinhos.com.pt
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NOTARIADO PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
CERTIFICO, para fins de publicação que no dia vinte de Fevereiro do ano de dois mil
e nove, no livro de notas para escrituras diversas número três, deste Cartório, a folhas
quatro e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação na qual BERNARDINO
DA CONCEIÇÃO MARTINS e mulher, MARIA MARTINS FERRAZ, casados sob o
regime da comunhão geral, ambos naturais da freguesia e concelho de Figueiró dos
Vinhos, residentes no lugar de Corisco, freguesia de Bairradas, concelho de Figueiró
dos Vinhos, NIF 123.757.380 e 149.469.969, declararam ser, com exclusão de outrem
donos e legítimos possuidores dos seguintes imóveis todos situados na freguesia
administrativa de Bairradas, concelho de Figueiró dos Vinhos e inscritos na matriz da
freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos:
Um – RÚSTICO, sito em “Casalinho”, composto de pinhal e mato, com a área de sete
mil e duzentos metros quadrados,
a confrontar do norte com Américo Martins da Silva, do sul com Artur José da Silva, do
nascente com viso e do poente com ribeira,
inscrito na matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 1.095, com o valor
patrimonial tributário de Euros 851,71 e igual ao atribuído, omisso na Conservatória
do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos;
Dois – RÚSTICO, sito em “Osseira”, composto por pinhal e mato, com a área de três mil
duzentos e sessenta metros quadrados,
a confrontar do norte com Joaquim Martins, do sul com Viso, do nascente com Manuel
Ferreira Dias  e do poente com Américo Conceição Martins,
inscrito na matriz, em nome do justificante marido sob o artigo 1.584, com o valor
patrimonial tributário de Euros 753,36 e igual ao atribuído, omisso na Conservatória
do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos;
Três – RÚSTICO, sito em “Eira”, composto de terra de cultura com oliveiras, com a área
de duzentos e cinquenta e dois metros quadrados,
a confrontar do norte com caminho, do sul com Manuel Marques Martins, do nascente
com Francisco Dias e do poente com Américo da Conceição Martins,
inscrito na matriz em nome do justificante marido sob o artigo 7.619, com o valor
patrimonial tributário de Euros 74,75 e igual ao atribuído, omisso na Conservatória
do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos;
Quatro – METADE INDIVISA DO PRÉDIO RÚSTICO, sito em “Cabeço da Fonte”,
composto de terreno de cultura com oliveiras,
inscrito na matriz o referido direito em nome do justificante marido sob o artigo 8.380,
com o valor patrimonial tributário, correspondente à fracção de Euros 21,64 e igual ao
atribuído, descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob
o número duzentos e cinquenta, não incidindo sofre o referido direito qualquer
inscrição em vigor;
Cinco – METADE INDIVISA DO PRÉDIO RÚSTICO, sito em “Cabeço da Fonte”,
composto de terreno de cultura com oliveiras,
inscrito na matriz sob o artigo 8.406, com o valor patrimonial tributário,
correspondente à fracção de Euros 54,88 e igual ao atribuído, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob o número duzentos e cinquenta e um,
não incidindo sobre o referido direito qualquer inscrição em vigor;
Seis – DOIS SEXTOS INDIVISOS DO PRÉDIO RÚSTICO, sito em “Vendas”, composto
de terreno de cultura, pinhal e mato,
inscrito na matriz o referido direito em nome do justificante marido sob o artigo 9.424,
com o valor patrimonial tributário, correspondente à fracção de Euros 154,34 e igual
ao atribuído, descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos
sob o número duzentos e cinquenta e três, não incidindo sobre o referido direito qualquer
inscrição em vigor;
Sete – UM OITAVO INDIVISO DO PRÉDIO RÚSTICO, sito em “Vendas”, composto
de terreno de pinhal e mato e cultura com oliveiras e videiras,
inscrito na matriz, o referido direito, em nome do justificante marido, sob o artigo
9.425, com o valor patrimonial tributário, correspondente à fracção de Euros 339,95
e igual ao atribuído, descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos
Vinhos sob o número duzentos e cinquenta e quatro, não incidindo sobre o referido
direito qualquer inscrição em vigor;
Oito – METADE INDIVISA DO PRÉDIO RÚSTICO, sito em “Venda Nova”, composto
de terreno de pinhal e mato,
inscrito na matriz, o referido direito em nome do justificante marido, sob o artigo 9.599,
com o valor patrimonial tributário, correspondente à fracção de Euros 300,17 e igual
ao atribuído, descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos
sob o número duzentos e cinquenta e cinco, não incidindo sobre o referido direito
qualquer inscrição em vigor;
Nove – METADE INDIVISA DO PRÉDIO RÚSTICO, sito em “Val Cordeiro”, composto
por pinhal e mato, com a área de mil e quatrocentos metros quadrados,
a confrontar do norte e do sul com Vizo, do nascente com Herdeiros de José Soares e do
poente com Adelino da Silva Paiva,
inscrito na matriz, o referido direito em nome do justificante marido, sob o artigo 9.901,
com o valor patrimonial tributário correspondente à fracção de Euros 98,16 e igual ao
atribuído, omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos;
DEZ – URBANO, sito em Marvila, composto de casa de habitação de rés-do-chão e
primeiro andar, um barracão e uma garagem, com a superfície coberta de cento e dezassete
vírgula seis metros quadrados e barracão com cinquenta e seis metros quadrados,
a confrontar do norte com Alice Martins, do sul com herdeiros de José Martins, do
nascente com estrada Municipal e do poente com estrada,
inscrito na matriz sob o artigo 3.330, em nome do justificante marido, com o valor
patrimonial tributário, de Euros 6.836,45 igual ao atribuído,
omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
Que os referidos imóveis, que perfazem o valor total e igual ao atribuído, de nove mil
quatrocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos, vieram à sua posse por
partilha verbal por óbito dos pais do justificante marido, José Martins e mulher, Emília
da Conceição, residentes que foram no referido lugar de Marvila, feita por volta do ano
de mil novecentos e setenta e quatro, sem que, todavia, tenham ficado a dispor de título
válido para o seu registo.
A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aqueles prédios, o
identificado na verba quatro conjuntamente com os comproprietários, Fernando Martins
da Silva e mulher, Maria Amélia da Cruz, residentes na Avenida Parque, nº 11, 1 Cave
direita, Rinchoa, Rio de Mouro, Cacém, o identificado na verba cinco conjuntamente
com os comproprietários, José Martins da Silva e mulher, Adelaide Pimenta Cunha da
Silva, residentes no lugar de Casal da Fonte, citada freguesia de Bairradas, o identificado
na verba seis conjuntamente com os comproprietários, Olinda Martins da Silva Vitorino
e marido, Alcides Ladeira Vitorino, residentes na Rua do Pinheiro, Torre 303, 1º A,
Mira Sintra, Cacém e Luís Martins Simões e mulher, Anabela Sequeira Santos Simões,
residentes na Rua Alda Maria Barbosa, nº 20, 3º esquerdo, Venda Nova, Amadora, o
identificado na verba sete conjuntamente com os comproprietários, Artur da Conceição
Martins, residente em Aldeia Fundeira, freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos,
Emília da Conceição Vitorino Silva e marido Ilídio Miguel da Silva, residentes na Rua
Jaime Cortesão, lote 965, 3º direito, na Amadora, Américo da Conceição Martins,
residente no dito lugar de Marvila, António Martins Paiva, residente no dito lugar de
Aldeia Fundeira, Luís Martins Simões e mulher Anabela Sequeira Santos Simões,
residentes na Rua Alda Maria Barbosa Nogueira, nº20, 3º esquerdo, Venda Nova,
Amadora e com herdeiros de Manuel da Conceição Martins, Maria Celeste Dias Martins
e marido João Antunes Coelho; Lucília Dias Martins e marido, Carlos Pimenta Perdigão;
Fernandina Dias Martins e marido, Carlos da Conceição Augusto; Manuel Dias Martins
e mulher, Maria Luísa do Carmo Silva; Fernando Dias Martins e mulher, Ilda de Jesus
Semedo; José Dias Martins e mulher, Maria de Fátima Farinha e Carlos Alberto Dias
Martins e mulher, Maria Isabel Simões Coelho Martins, todos residentes em Figueiró
dos Vinhos e o identificado na verba oito conjuntamente com os comproprietários,
Beatriz Martins da Silva, solteira, maior, residente na Avenida Embaixador Aristides
S. Mendes, nº 2, Tapada Mercês, Mem Martins e os restantes sozinhos, em nome próprio,
há mais de vinte anos, passando a usufrui-los sem a menor oposição de quem quer que
seja, desde o seu início, habitando o prédio urbano, e fazendo nele obras de conservação,
gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, cultivando os prédios rústicos,
colhendo os seus frutos, cortando arvores, avivando estremas e pagando as respectivas
contribuições e impostos dos mesmos – posse que sempre exerceram sem interrupção
e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das pessoas da indicada
freguesia, lugares e freguesias vizinhas – traduzida pois em actos materiais de fruição,
sendo por isso uma posse pacífica, porque adquirida sem violência, contínua, por sem
interrupção desde o seu inicio, pública, porque do conhecimento da generalidade das
pessoas e de boa-fé, porque ignorando no momento do apossamento lesar direito de
outrem – pelo que verificados os elementos integradores – o decurso do tempo e uma
especial situação jurídica – posse – adquiriram o referidos prédios, por usucapião, não
tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documento que lhes permita fazer prova do
seu direito de propriedade sobre os mesmos pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 20 de Fevereiro de 2009.

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo

Nº 334 de 2009.03.08

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
Certifico que por escritura de dezanove de Fevereiro de dois mil e nove, no Cartório
Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas oitenta a
folhas oitenta e duas, do livro de notas para escrituras diversas número setenta e cinco
– F, compareceram:
EDUARDO ANTÓNIO MENDES e mulher MARIA LURDES NUNES HENRIQUES
MENDES, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia
da Graça, concelho de Pedrógão Grande e ela da freguesia de Vila Facaia, concelho de
Pedrógão Grande, residentes habitualmente na Rua G, lote 84, Casal da Serra, freguesia
de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, E DECLARARAM:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes prédios:
UM – Rústico, sito em Covão, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande,
composto de terra de cultura com oliveiras, com a área de cento e sessenta e cinco
metros quadrados, a confrontar do norte e sul com o caminho, nascente com Manuel
Henriques Nunes e poente com José Alves Lopes Barreto, inscrito na matriz sob o
artigo 6889, não descrito na Conservatória do Registo Predial.
DOIS – Rústico, sito em Vale da Presa de Baixo, freguesia de Vila Facaia, concelho da
Pedrógão Grande, composto de pinhal e mato, terra de cultura com tanchoa, com a área
de novecentos e noventa metros quadrados, a confrontar do norte com o caminho de
pé, nascente com António Coelho Mendes e outro, sul com Manuel Henriques Nunes
e poente com o viso, inscrito na matriz sob o artigo 6833, não descrito na Conservatória
do Registo Predial.
TRÊS – Rústico, sito em Vinha, freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande,
composto de pastagem com oliveiras, com a área de duzentos e setenta metros quadrados,
a confrontar do norte com Manuel Tavares Carvalho Silva, nascente com o caminho, sul
com José Martins Santos e poente com a barroca, inscrito na matriz sob o artigo 6905,
não descrito na Conservatória do Registo Predial.
Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido sob o número um
desde mil novecentos e oitenta e cinco, por compra verbal a Manuel Simões e mulher
Belmira da Conceição, residentes que foram no lugar de Salaborda Velha, freguesia de
Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
 Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido sob o número dois
desde mil novecentos e oitenta e cinco, por compra verbal a António Simões Alves e
mulher Emília da Conceição, residentes que foram no lugar de Salaborda Velha, freguesia
de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido sob o número três
desde mil novecentos e setenta e oito, por compra verbal a Manuel Diniz Tomaz e
mulher Florinda Antunes David, residentes que foram no lugar de Nodeirinho, freguesia
da Graça, concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Está conforme.

Cartório Notarial da Sertã, 19 de Fevereiro de 2009.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

Rosa Filipe Cristóvão Santos

Nº 334 de 2009.03.08

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação que no dia dezoito de Fevereiro do ano de dois
mil e nove, no livro de notas para escrituras diversas número três, deste Cartório, a
folhas cento e trinta e três e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação na qual
ALICE MARQUES DIAS e marido, JOSÉ MENDES DIAS, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos
Vinhos, onde residem no lugar de Castanheira de Arega, NIF 149.440.820 e
102.346.348, respectivamente, declararam ser, com exclusão de outrem donos e
legítimos possuidores do seguinte prédio:
URBANO, sito no lugar de Castanheira de Arega, freguesia de Arega, concelho de
Figueiró dos Vinhos, composto de casa de habitação, com a superfície coberta de
oitenta e cinco vírgula oitenta e oito metros quadrados e a superfície descoberta de
duzentos e dezassete vírgula dezassete metros quadrados,
a confrontar do norte, do nascente, e do poente com Deolinda Marques Dias Baião e
do sul com estrada,
inscrito na matriz, em nome da justificante mulher, sob o artigo 1.962, com o valor
patrimonial tributário de Euros 11.710,00, e igual ao atribuído, omisso no registo
predial.
Que o citado prédio veio à sua posse, já no estado de casados, por doação verbal, feita
por Maria Rosa Marques, viúva, residente no citado lugar de Castanheira de Arega,
por volta do ano de mil novecentos e oitenta e seis, sem que, todavia, desse facto,
tenham ficado a dispor de título válido para o seu registo, tendo entrado de imediato
na posse do mesmo.
A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aquele prédio, em nome
próprio, há mais de vinte anos, passando a usufruí-lo sem a menor oposição de quem
quer que seja desde o seu início, habitando-o, fazendo obras de conservação, retirando
dele todas as utilidades possíveis, pagando as respectivas contribuições e impostos
– posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento
da generalidade das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas –
traduzida pois em actos materiais de fruição, sendo por isso uma posse pacífica, porque
adquirida sem violência, contínua, porque sem interrupção desde o seu início, pública,
porque do conhecimento da generalidade das pessoas e de boa-fé, porque ignorando
no momento do apossamento lesar direito de outrem – pelo que verificados os elementos
integradores – o decurso do tempo e uma especial situação jurídica – posse – adquiriram
o referido prédio por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de aquisição,
documento que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita pelos
meios extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 18 de Fevereiro de 2009.

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 334 de 2009.03.08

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
Certifico que por escritura de vinte de Fevereiro de dois mil e nove, no Cartório Notarial
da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas cento e sete a folhas
cento e oito verso, do livro de notas para escrituras diversas número setenta e cinco
– F, compareceu:
MÁRIO FERNANDO ANTUNES DE CARVALHO, solteiro, maior, natural da freguesia
da Graça, concelho de Pedrógão Grande, onde habitualmente reside no lugar de
Nodeirinho, E DECLAROU:
Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do PRÉDIO RÚSTICO, sito
em Fonte da Pedra, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto
de pinhal e mato, com a área de quatro mil quatrocentos e oitenta metros quadrados, a
confrontar do norte com José S. Godinho Paquete, nascente com Horácio H. Quevedo,
sul com Silvério Luís Carvalho e poente com Palmira Alves Lourenço, inscrito na
matriz sob o artigo 2923, não descrito na Conservatória do Registo Predial.
Que ele justificante possui em nome próprio o referido prédio desde mil novecentos
e oitenta e seis, por compra verbal à Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Facaia, com
sede no lugar e freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, cujo título não
dispõe.
Está conforme.

Cartório Notarial da Sertã, 20 de Fevereiro de 2009.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

Maria Helena Teixeira Marques Xavier
Nº 334 de 2009.03.08

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
Certifico que por escritura de quatro de Março de dois mil e nove, no Cartório Notarial
da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas oitenta e oito a folhas
oitenta e nove verso, do livro de notas para escrituras diversas número setenta e seis
– F, compareceram:
ADELINO ASSUNÇÃO RODRIGUES e mulher ALBERTINA ALMEIDA ROSA
RODRIGUES, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia
e concelho de Pedrógão Grande, habitualmente residentes na Avenida Avelino Teixeira
da Mota, lote 319, segundo esquerdo, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa, E
DECLARARAM:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio urbano,
sito em Troviscais Fundeiros – Ribeira dos Frades, freguesia e concelho de Pedrógão
Grande, composto de casa que serve de moinho de fazer farinha, com a superfície coberta
de vinte metros quadrados, a confrontar do norte com a estrada, nascente com Aurélio
Pais e outro, sul com Américo Pinto e poente com a ribeira, inscrito na matriz sob o
artigo 1849.
Que o referido prédio se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de
Pedrógão Grande sob o número mil e noventa, com a aquisição registada a favor de
António Antunes Pinto, casado, com residência na Rua Sebastião Saraiva Lima, número
55, em Lisboa, conforme inscrição Ap. Dois de mil novecentos e cinquenta e cinco
barra zero sete barra dezasseis.
Que por volta do ano de mil novecentos e setenta, aquele António Antunes Pinto,
permutou verbalmente o referido prédio com Henrique Rodrigues, casado com Maria
da Piedade, residentes que foram no lugar de Troviscais Fundeiros, freguesia e concelho
de Pedrógão Grande, cuja escritura não conseguem encontrar, apesar das buscas feitas,
nem sabem o Cartório em que ela se efectivou e por volta do ano de mil novecentos e
oitenta e seis, os referidos Henrique Rodrigues e mulher Maria da Piedade, doaram
verbalmente o mencionado prédio a Adelino Assunção Rodrigues e mulher Albertina
Almeida Rosa Rodrigues, aqui primeiros outorgantes.
Está conforme.

Cartório Notarial da Sertã, 6 de Março de 2009.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

Maria Helena Teixeira Marques Xavier

Nº 334 de 2009.03.08

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 03 de Setembro de 2008, no livro de
notas para escrituras diversas número um, deste Cartório, a folhas quarenta e seguintes,
foi lavrada uma escritura de justificação e compra e venda na qual ANTÓNIO DA
CONCEIÇÃO LOPES e mulher, MARIA ERMELINDA DA CONCEIÇÃO
DOMINGOS, casados no regime da comunhão de geral, naturais da freguesia de Aguda,
deste concelho, onde residem no lugar de Salgueiro da Ribeira, NIF 160.353.548 e
158.302., respectivamente, declararam ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos
possuidores dos seguintes prédios, situados na freguesia de Aguda, concelho de
Figueiró dos Vinhos:
UM – METADE INDIVISA DO PRÉDIO URBANO, sito em Salgueiro da Lomba,
composto por uma casa, com a superfície coberta de oitenta metros quadrados,
a confrontar do norte,  nascente e poente com o próprio e do sul com rua,
inscrito na matriz, o referido direito, em nome de Mariana de Jesus, sob o artigo 656,
com o valor patrimonial tributário, correspondente à fracção, de Euros 114,07;
DOIS – RÚSTICO, sito em Salgueiro, composto de terra de cultura, com a área de cento
e noventa metros quadrados,
a confrontar do norte e sul com Maria Rosa Duarte, do nascente com caminho e do
poente com urbano do próprio,
inscrito na matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 4.387, com o valor
patrimonial tributário de Euros 15,74,
omissos na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
Que atribuem aos citados prédios valores iguais aos patrimoniais tributários,
perfazendo um montante global de CENTO E VINTE E NOVE EUROS E OITENTA
E UM CÊNTIMOS.
Que os citados imóveis vieram à sua posse, o primeiro por partilha verbal feita por
volta do ano de mil novecentos e oitenta e sete, por óbito da citada Mariana de Jesus,
viúva, residente que foi no citado lugar de Salgueiro da Lomba e o segundo, por
doação verbal feita pelos pais do justificante marido, Maria da Conceição e marido,
Manuel Lopes dos Santos, residentes que foram no citado lugar de Salgueiro da Lomba,
por volta do ano de mil novecentos e setenta e seis, sem que, todavia, desse facto,
tenham ficado a dispor de título válido para o seu registo, tendo de imediato entrado
de imediato na posse dos mesmos.
A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aqueles imóveis, o
primeiro conjuntamente com a comproprietária, Donzília Rosa dos Santos, viúva,
residente também no citado lugar de Salgueiro da Lomba e o segundo sozinhos, em
nome próprio, há mais de vinte anos, passando a usufruí-los sem a menor oposição de
quem quer que seja desde o seu início, utilizando o urbano para arrumos, nomeadamente
de alfaias agrícolas, cultivando e avivando as estremas do rústico, retirando dele
todas as utilidades possíveis, pagando as respectivas contribuições e impostos –
posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento da
generalidade das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas –
traduzida pois, em actos materiais de fruição, sendo, por isso, uma posse pacífica,
porque adquirida sem violência, contínua, porque sem interrupção desde o seu início,
pública, porque do conhecimento da generalidade das pessoas e de boa-fé, porque
ignorando no momento do apossamento lesar direito de outrem – pelo que verificados
os elementos integradores – o decurso do tempo e uma especial situação jurídica –
posse – adquiriram os referidos imóveis por usucapião, não tendo, todavia, dado o
modo de aquisição, documento que lhes permita fazer prova do seu direito de
propriedade perfeita pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 03 de Setembro de 2008.

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo

Nº 334 de 2009.03.08

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 05 de Março de 2009, no livro de
notas para escrituras diversas número quatro, deste Cartório, a folhas dezassete e
seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação na qual ANTÓNIO FERNANDES
e mulher, MARIA DE FÁTIMA MARTINS CANAS, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Fiolhoso, concelho de Murça e ela da
freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar de Várzea Redonda,
NIF 167.881.566 e 167.881.574, respectivamente, declararam ser, com exclusão de
outrem, donos e legítimos possuidores do seguinte prédio, situado na freguesia e
concelho de Figueiró dos Vinhos:
URBANO, sito no lugar de “Várzea Redonda”, freguesia de e concelho de Figueiró
dos Vinhos, composto de casa de habitação, com a superfície coberta de quarenta e
cinco vírgula cinquenta metros quadrados e a superfície descoberta de quinhentos e
quatro metros quadrados,
a confrontar do norte e do sul com António Fernandes, do nascente com estrada e do
poente com caminho,
inscrito na matriz sob o artigo 5.008, com o valor patrimonial tributário de Euros
15.650,00, e igual ao atribuído, omisso no registo predial.
Que o citado prédio veio à sua posse, por compra verbal, já no estado de casados, a
Eduardo Eugénio Mendes e mulher Maria da Conceição Silva Mendes, residentes no
citado lugar de Várzea Redonda, por volta do ano de mil novecentos e setenta e oito,
sem que, todavia, desse facto, tenham ficado a dispor de título válido para o seu registo,
tendo entrado de imediato na posse do mesmo.
A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aquele prédio, em nome
próprio, há mais de vinte anos, passando a usufruí-lo sem a menor oposição de quem
quer que seja desde o seu início, habitando-o, fazendo obras de conservação, retirando
dele todas as utilidades possíveis, pagando as respectivas contribuições e impostos
– posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento
da generalidade das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas –
traduzida pois em actos materiais de fruição, sendo por isso uma posse pacífica, porque
adquirida sem violência, contínua, porque sem interrupção desde o seu início, pública,
porque do conhecimento da generalidade das pessoas e de boa-fé, porque ignorando
no momento do apossamento lesar direito de outrem – pelo que verificados os elementos
integradores – o decurso do tempo e uma especial situação jurídica – posse – adquiriram
o referido prédio por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de aquisição,
documento que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita pelos
meios extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 05 de Março de 2009.

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 334 de 2009.03.08
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“Qualquer tecnologia
suficientemente avançada parece

ser mágica”
ARTHUR C. CLARKE

O despertador tocou e o seu fim-
de-semana de sonho começou.
Aproveite ao máximo a sua liberda-
de e a sua Harley Davidson em
www.harley-davidson-actions.com.
O mais difícil vai ser escolher. Es-
colher o seu nome, roupa, destino,
onde vai almoçar e passar a noite.
Mas a história não começa aqui…
Dados recentemente publicados
revelam que, em Portugal, o número
de indivíduos que utiliza a internet
aumentou mais de sete vezes de
1997 a 2007. Em 2007, cerca de 3,9
milhões de portugueses usaram a
rede global. Perante estas estatísti-
cas, grandes marcas começam a
estar conscientes que, se quiserem
aumentar a eficiência das suas cam-
panhas e, consequentemente, apro-
ximar-se dos consumidores, têm
que começar a explorar o meio digi-
tal de forma dinâmica e inovadora.

Para determinado tipo de organi-
zações, criar uma simples página de
internet estática já não chega para

Ok, tá seguro fala a marca
aumentar a noto-
riedade das mar-
cas e dar a con-
hecer os seus
produtos de
uma forma cria-
tiva. Perante es-
te novo desafio,
empresas tais
como clubes de
futebol, marcas
de bebidas alco-
ólicas, teleco-
municações co-
meçam, cada vez mais, a preocupar-
se em envolver o utilizador/
consumidor de uma forma divertida.

Para aproximar o mundo virtual
do real, vídeos interactivos come-
çam a estar sincronizados com uma
chamada de telemóvel. Fruto desta
nova tendência, talvez ainda se
recorde do dia em que o treinador
do Sporting lhe ligou. O estádio
estava cheio, os jogadores estavam
ansiosos nos balneários e só falta-
va um adepto para o jogo começar:
você! Nos dois primeiros dias do
lançamento da campanha “Ao vivo
é outra coisa” para promover a ven-
da da gamebox para a época 2007/

2008, cerca de
200 mil portu-
gueses recebe-
ram uma chama-
da do Paulo
Bento.

Mas, se a sua
memória não lhe
falhar, talvez se
lembre do dia
em que a Soraia
Chaves lhe ligou
a explicar as van-
tagens de um

novo tarifário da Optimus ou do dia
em que recebeu a chamada do
Ricardo Araújo, dos gato fedorento,
para lhe informar se na sua locali-
dade já existia ou não cobertura do
Meo Satélite. A campanha online do
site jatens.meo.pt atingiu números
surpreendentes. Em apenas seis
dias, cibernautas de 100 países visu-
alizaram a campanha um milhão de
vezes o que correspondeu a 10.000
participações por hora.

Outro grande caso de sucesso de
interactividade chega-nos do Brasil.
Com o site www.tatuagemdaboa.
com.br, a marca de cerveja Antárc-
tica atingiu, em apenas um mês,

1.200.000 utilizadores. A campanha
resume-se da seguinte forma: a ac-
triz Juliana Paes está num bar exi-
bindo uma tatuagem nova com o
seu nome gravado no ombro quan-
do surge um empregado de mesa,
tipo bad boy, com o nome do seu
pior inimigo tatuado na zona do
corpo que ele realmente merece.

Importa destacar que todos os
exemplos citados têm em comum o
facto da vida útil do site que acolhe
esta estratégia ser normalmente
muito curta e o facto de todos eles
permitirem enviar, imediatamente,
um email a um amigo para ele tomar
conhecimento da página Web onde
a campanha está alojada. Assim
sendo, o ponto-chave destas estra-
tégias, para além da questão da
interactividade, passa também pela
propagação viral destas campan-
has. Como vimos, este tipo de co-
municação, quando bem sucedida,
atinge muito rapidamente um
elevado número de consumidores.

Cristela Bairrada
sugestao.fordoc@gmail.com

Associação Nacional de Jovens
Formadores e Docentes

(FORDOC)

CINEMA - Ped. Grande
A sessão tem lugar no sábado, dia 14,

com início às 21H30.

DIVULGAÇÃO
A origem dos

“Cornos”
Actualmente utiliza-se o termo “corno”

para quem foi traído pela sua cara-
metade, no entanto, muitos desconhecem
que a origem deste termo remonta à idade
média.

O costume ditava que deveriam ser co-
locados um par de cornos à porta das
casas onde ocorria uma traição. Em certas
regiões europeias, o marido tinha a obri-
gação moral de lavar a sua honra com
sangue, caso fosse premiado com… um
par de cornos.

Felizmente ou infelizmente, o Rei D. Jo-
sé, assinou a 15 de Março de 1751 um de-
creto-lei a proibir este costume medieval.

As razões que levaram o Rei a desau-
torizar este hábito não foram unicamente
para o bem da sociedade. Na realidade,
foram até bastante egoístas uma vez que
D. José mantinha uma relação adúltera
com a Marquesa Nova de Távora.

Aliás, quando 7 anos depois D. José
foi alvejado a tiro no Alto do Belém, a
sabedoria popular atribuiu esta tentativa
de regicídio à família dos Távoras, cuja
honra tinha sido manchada devido a esta
relação e à atitude dissimulada do rei de
a tentar encobrir através da abolição de
costumes populares.

Costumes tão enraizados são difíceis
de apagar. Podemos não colocar cornos
nas portas mas o termo ainda designa a
traição, sendo prova disso.

Ana Neves
BIR

AGENDAAGENDA
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CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO DA ZONA DO PINHAL, CRL

CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pelo n.º 2 do Artigo 22º
e nos termos do Artigo 24º dos Estatutos da CAIXA DE CRÉDITO
AGRÍCOLA MÚTUO DA ZONA DO PINHAL, CRL, pessoa
colectiva n.º 501292748, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial da Sertã, sob o n.º 6, convoco todos os associados desta
CCAM a reunirem-se em Assembleia Geral, no próximo dia 27 de
Março de 2009, pelas 17h00, na sua sede na Praça da República, 31
na Vila da Sertã, para discutir e votar os assuntos com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e votação do relatório e contas da Direcção referente
ao exercício de 2008, bem como do respectivo Parecer do
Conselho Fiscal;

2. Discussão e votação da proposta de aplicação dos resultados;

3. Apreciação de outros assuntos de interesse da CCAM e dos
Associados.

Se à hora marcada para a reunião não estiverem presentes mais de
metade dos associados, a Assembleia reunirá, com qualquer número,
uma hora depois.

Sertã, 05 de Março de 2009

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(José Lopes Ferreira) Nº 334 de 2009.03.08

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos  dos Estatutos, convoco todos os Associados desta
Cooperativa para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar no
próximo dia 28 de Março de 2009, pelas 12 horas, nas instalações da
sede, em Figueiró dos Vinhos com a seguinte;

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Discussão e votação do Relatório e Contas do exercício de
2008, assim como o respectivo parecer do Conselho Fiscal;

2. Discussão e votação da proposta de Distribuição de Resultados
do Exercício de 2008.

3. Atribuição de remunerações e senhas de presença nas reuniões
aos membros dos Órgãos Sociais, nos termos do artigo 21.º
dos estatutos.

4. Outros Assuntos.

Se à hora marcada não se encontrarem presentes o número
suficiente de associados, nos termos do Código Cooperativo, e dos
Estatutos, a Assembleia reunirá uma hora depois com qualquer número
de presenças.

Figueiró dos Vinhos, 5 de Março de 2009.
O Presidente da Assembleia Geral

 Manuel Henriques Coelho

 - Cooperativa Agrícola do Norte
    do Distrito de Leiria, CRL

Nº 334 de 2009.03.08
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DELMAR
DE CARVALHO

VEGETERIANISMO
XXV

A ALIMENTAÇÃO DO FUTURO

Face aos problemas que temos
vindo a focar, como outros, ne-
cessidade de corpos mais subtis
com maior capacidade para se
adaptarem às condições mais
etéreas da Terra, para melhor
cumprirmos as leis divinas, eis
que as mudanças que já existem
no campo alimentar em que
aumenta cada vez mais o número
de vegetarianos, paradoxalmen-
te, também aumenta o consumo
de carne, mas também aqui este
facto está chegando ao seu final,
tudo irá melhorar em todas as
áreas, pois o regímen vegetariano
será a alimentação do futuro.

Apostar numa agricultura
biológica, como em indústrias a
ela ligada, como nos serviços,
será um bom investimento a todos
os níveis.

Os problemas que nos estão
afligindo desde o aumento de do-
enças crónicas e degenerativas e
não só vão exigir a mudança de
hábitos, vão exigir uma nova civ-
ilização na qual o regímen vegeta-
riano será a base da alimentação
humana.

Com os tempos, tudo tem o seu
tempo, os corpos sendo mais eté-
reos, como teremos mais pensa-
mentos e actos altruístas, eis que

vamos necessitar de menos
quantidades de proteínas, o que
vai exigir mais consumo de frutos
e vegetais, um regímen mais leve
ainda, com menos custos.

Provavelmente, a seu tempo,
vamos necessitar de comer me-
nos, respiraremos muito melhor,
em condições ambientais renova-
das já não usaremos as energias
poluentes, adeus ao petróleo e
outros produtos poluidores, as
energias vitais serão mais absor-
vidas por este meio, isso sucede
já com alguns orientais, mas será
mais elevado o sistema, como
iremos consumir o que os corpos

FARMÁCIAS  E  POSTOS  FARMACÊUTICOS
Cast. Pera....Farmácia Dinis Carvalho Tf. 236432313
Fig. Vinhos..........Farmácia  Correia Tf. 236552312

  ...........Farmácia  Serra   Tf. 236552 339
  ..........Farmácia  Vidigal   Tf. 236552441

Aguda.................Farmácia  Campos Tf. 236622891
Posto das Bairradas...............Farmácia  Correia

-  Às  2ª., 4ª. e  6ª. Feiras
Posto de Arega...........................Farmácia  Serra

-  Às  2ª., 3ª., 4ª. e  6ª. Feiras
Pedrógão Grande.........Farmácia  Baeta  Rebelo

-   Telef.  236 486 133
Posto da Graça...........................Farmácia  Serra

-  Todos  os  dias  úteis
Posto de Vila Facaia...................Farmácia  Serra

-   Todos  os  dias  úteis.
Ped.Pequeno.........Farmácia Confiança Tf.236487913
Avelar................Farmácia  Medeiros Tf. 236621304
Chão de Couce..........Farmácia  Rego Tf. 236623285

FARMÁCIAS  DE  SERVIÇO
-  Cast. de Pera:......Farmácia Dinis Carvalho
-  Ped. Grande:...........Farmácia Baeta Rebelo
-  Figueiró dos Vinhos:...( 2ª.feira  a  Domingo)

- De 10/Mar. a 16/Mar.:......Farmácia Vidigal
- De 17/Mar. a 23/Mar.:........Farmácia Serra*
- De 24/Mar. a 30/Mar.:....Farmácia Correia

CONTACTOS ÚTEISCONTACTOS ÚTEIS

precisam, apenas ingerindo uns
comprimidos biológicos alimen-
tares!!!

Então, acabou-se tanto trabal-
ho de cozinha, como as casas
terão outras formas e divisões.

Utopias, ou devaneios?!
Bem, por agora, mudemos de

hábitos alimentares, sejamos
vegetarianos, mas isso é uma op-
ção de cada qual, jamais deve ser
imposta, cada pessoa deve ser
cada vez mais livre de escolher,
ou melhor ainda de saber escol-
her. Mas isso não deve ser só na
alimentação, tem de ser em tudo.

Boa saúde para todos.

por Dr. Beja Santos

ANTES QUE COMECEM AS CAMPANHAS ELEITORAIS: O QUE É HOJEA MERCANTILIZAÇÃO DA POLÍTICA
OPINIÃOOPINIÃO

Da política de representação à representação
da política

 Não é exagero dizer-se que até à sociedade de
consumo se praticou a política de representação e
com o espectáculo do estrelato passou-se para a
representação da política. Vamos aos factos.

A Revolução Francesa instaurou o debate demo-
crático: ser político era ter sucesso pelo uso da razão,
mostrar convicção, nas assembleias, nos clubes, nos
jornais, nos saraus políticos. Acabara-se com a
monarquia do direito divino, o povo exprimia-se por
cidadãos capazes, prosélitos, dadivosos, inflamados.
Começava um mundo em torno da “Liberdade,
Igualdade, Fraternidade”. Um orador excepcional,
Robespierre, clamava que se fortificasse o espírito
público pela educação, cujos grandes meios eram os
espectáculos e as festas públicas. O povo devia-se
encontrar nas grandes manifestações, nos concertos,
nas celebrações dos grandes eventos. Era este o
estado de espírito que acompanha o sufrágio univer-
sal: o político devia saber argumentar, ser o garante
da revolução, a imagem de uma verdadeira mudança
e de um verdadeiro e eficaz esforço de organização.
Era a política como política, a imprensa era um
instrumento privilegiado do debate democrático, isto
em contraposição à política como religião e fana-
tismo, concepções que vingaram na congregação de
Propaganda Fide, a partir dos papas do século XVII,
do paroxismo dos partidos totalitários do século XX,
uns perseguindo os heréticos, outros apurando-se
no grau de virtuosismo de dominar as massas. Este
mundo não resistiu às técnicas de sedução da
sociedade de consumo. E um dia, em 1960, John
Kennedy, contrariando as sondagens, derrotou Ri-
chard Nixon num debate televisivo. Entrara-se no
novo tempo em que a argumentação, a propaganda
política e o marketing se transformaram num modelo
dominante que serve para eleger um presidente da
república, ganhar eleições legislativas ou autárquicas,
impor uma estrela, um executivo, um messias de
ocasião: o consumo de massas conseguira o supremo
artifício de mercantilizar a politica.

O star-system e os media
 Os media são um anfiteatro planetário cujo centro

está em toda a parte. Eles representam diariamente

os grandes cerimoniais da contemporaneidade,
produzem ídolos e os acontecimentos que vemos
são precisamente isto: só existem porque esses emis-
sores os veiculam. O que não vem nos media não
tem História, ninguém existe fora dos media. Não é
fácil perceber como é que a política se tornou uma
mercadoria.

Sabe-se que o político nasce hoje na vida pública
como qualquer herói cinematográfico. Em Hollywood
estudava-se (e estuda-se) como se desperta uma ne-
cessidade e o desejo e a necessi-
dade impõem-se através de um
ídolo que vai ser consagrado
num filme. Um político não pre-
cisa de ser belo nem banal, pre-
cisa de ter telegenia, impor-se
como a melhor escolha para
grande necessidade e desejo
colectivos. Como é evidente,
este star-system não vende só
ídolos políticos, vende qualquer
figura do momento, são pessoas
que exorbitam nos media e que
por vezes até nos atemorizam
como Bin Laden. Certo e
seguro, a política (tal como no
passado a religião a cultura ou a ideologia) abandona
o campo discursivo da escrita ou da oratória,
amplifica-se. Agora o político tem sucesso pelo sue
impacto audiovisual, pelo talento que se chama arte
de representação.

Data dos anos 50 a ideia de que a coisa pública se
tinha tornado um assunto de especialistas, ficcionou-
se uma nova classe dirigente que responde pelas
escolhas do povo. Essa estranha lei do mercado (o
candidato eleito num estranhíssimo colégio de
políticos e de acordo com uma imagem transmitida
por profissionais ligados à comunicação) transfere-
se para os media e, tal como um batuque, começa-se
a ouvir no noticiário televisivo, nos blogues, nas
primeiras páginas e, mais tarde, vende-se em out-
doors, impõe-se por slogans, torna-se no vencedor
fatal para qual apontam os estudos de mercado. Há
quem diga que os publicitários convenceram os
partidos políticos a apresentar os seus líderes tal
como hoje se impõe um bem ou um serviço: eles

corresponderão à tal necessidade colectiva que paira
no éter à espera de oportunidade; o líder triunfante
é eleito não por um programa mas porque transmite
magnetismo e irradia simpatia, entra na convicção
pública que é a pessoa certa para a conjuntura.

Constrói-se um candidato como um
detergente

Levamos pois mais de meio século em que as
agências de comunicação cuidam da imagem do

candidato: maquilham-no,
vestem-no, corrigem-lhe a fala
e os gestos, dão-lhe cábulas
para as litanias das grandes ri-
tualidades. Os políticos pas-
sam, os comunicadores ficam.
Há políticos que são uma pura
operação de marketing, todos
os livros de comunicação
estudam Arlette Laguiller, a
candidata trotskista francesa,
que se soube impor em todos
os espectáculos mediáticos e
de que presentemente só res-
ta uma recordação. Aliás, as
pequenas reuniões eleito-rais

têm tendência a desaparecer, o candidato deve ganhar
peso quando percorre solenemente uns quaisquer
Campos Elísios, ovacionado pela massa ululante
num autêntico show, como num futebol ou num
concerto pop. Os construtores de imagem pensam
no resto: o candidato na vida privada, a passear com
o cão, os seus gostos musicais, onde passa férias, o
seu maior ou menos prestígio internacional, etc.

A lógica simbólica também triunfa nesta
representação: tal como o produto precisar de mudar
de embalagem ou a apresentação do serviço requer
uma renovação das mensagens, os partidos mudam
de logótipo sempre que se nota uma saturação do
público. Os mais resistentes, põe o logótipo em
novos grafismos ou recorrendo a um design
envolvente mais apetecível. Tal como há slogans
publicitários para os produtos, as campanhas são
desenhadas à volta de slogans que podem querer
transmitir mudança, tranquilidade, a manutenção do
caminho, a promessa de uma vida melhor, confiança

na prosperidade, a resolução do desemprego, por
exemplo. Nas sociedades de consumo é preciso estar
com o ouvido à escuta sobre os desejos e as
necessidades das classes médias: são sobretudo elas
que se identificam com o candidato vencedor. Muito
provavelmente neste ano de várias eleições as agências
de comunicação vão pretender vincular os candidatos
a respostas positivas para os problemas mais
prementes, desde o emprego ao crédito.

À procura da democracia participativa
Esta mercantilização da política está longe de ser

um assunto para a eternidade, pela simples razão de já
ser indisfarçável o cansaço do auditório (isto é, nós). A
mercantilização é, no fundo, uma despolitização que
traduz em abstenção e os inquéritos também são
preocupantes na medida em que os eleitores chamam
aos políticos mentirosos, cínicos, arranjistas. Há
partidos que procuram redescobrir a sociedade civil,
mas muitas vezes à custa de expedientes, recorrendo a
figuras mediáticas que o eleitorado, do curto para o
médio prazo, vai descobrir que não trazem mais valia
significativa.

Que solução para este perigoso caminho da
mercantilização da política? Há quem fale que não há
uma via mas diferentes vias: educação nos media para
desenvolver o espírito critico e tornar os cidadãos em
espectadores activos; educação para a cidadania
incitando a intervir, concretizando a ideia da política
participativa. Não terá sido por acaso que os fóruns de
Porto Alegre foram cuidadosamente estudados por
estados-maiores partidários, já que os habitantes
apareciam associados à gestão da cidade, exercendo os
seus direitos democráticos em permanência. Há
igualmente quem fale na necessidade de realizar uma
aliança de razão entre a política representativa e a
política participativa, reformulando poderes, há quem
anteveja que a internet poderá ser um detonador que
até agora não passou de uma miragem.

O que se vê à nossa volta é que as ideologias clássicas
não revelam elasticidade para corresponder a esta
necessidade de participação que vai adormecendo com
o crescendo da representação política. Resta saber como
agir para se inverter esta espectacularidade esgotada e
regressar à política da representação, de acordo com as
aspirações e os nossos direitos democráticos
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No dia 8 de Março, por ocasião
do Dia Internacional da Mulher, a
Autarquia figueiroense promoveu
um conjunto de actividades sob o
título “De Mulher p’ra Mulher…”,
na Casa Municipal da Juventude de
Figueiró dos Vinhos.

Pelas 15 horas teve lugar uma
Conferência subordinada ao tema
“Saúde da Mulher”, tendo como
oradora a Ginecologista e Senolo-
gista Dra. Ondina Campos. Escolha
feliz, quer no tema quer na oradora
que proporcionou momentos de
valiosa informação, de forma
desassombrada, sem dramatismos,
pragmática e didáctica.

Antes, porém, a Dra. Paula Alves,

AUTARQUIA FIGUEIROENSE ASSINALA DIA
DA MULHER

“DE MULHER P’RA MULHER...”

Vereadora do Executivo figueiro-
ense, usou da palavra para introduzir
o evento, apresentar a oradora e
considerar a efeméride que estavam
a comemorar como cada vez de maior
importância, porque é um dia em que
prestamos homenagem às mulheres.
Uma homenagem às mulheres que
lutaram e ainda lutam pelos direitos
igualitários, embora reconhecendo
que a mulher já conquistou legal-
mente a igualdade e já é ouvida, no
entanto, infelizmente, muitas vezes
ainda silenciada e mal tratada.

Às 16 horas será apresentado um
Momento Musical com “Ventos da
Liria”, seguido da inauguração da
Exposição Colectiva de Artesanato

realizado por mulheres do Concelho
de Figueiró dos Vinhos, pelas 17
horas.

FERNANDO MANATA
            ADVOGADO - Telm.: 917277096

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, Nº 60 - R/C. 3260 - 424 FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Telf./Fax: 236 551 095

Tlm: 917 198 927 * Telf.: 236 553 470
Rua Dr. António José de Almeida, nº 12 - 1º. Esq.
3260 - 420 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

ANA LÚCIA MANATA
ADVOGADA - Telm.: 912724959

JOVENS REALIZAM ACTIVIDADE POPULAR
JSD DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

No passado dia 7 de Março, decorreu no bar “ Cafeine”- Fonte das Freiras –
Figueiró dos Vinhos , o 1.º Torneio de Matraquilhos da JSD de Figueiró dos
Vinhos, iniciativa desta, tendo como objectivo principal a confraternização, entre
os jovens do nosso Concelho e dos Concelhos vizinhos.

Segundo o líder da JSD Figueiroense, participaram cerca de dezasseis equipas
de jovens, um torneio onde houve entrega de troféus para os três primeiros
classificados.

Paulo Grinaldi, acrescenta que foi uma actividade sensacional, decorrendo sem
qualquer tipo de incidentes, aproveitou para agradecer a participação de todos, e
deixa uma palavra de estimulo aos seus companheiros, promete ainda, dentro das
possibilidades existentes continuar com este tipo de iniciativas, nós JSD
pretendemos, com este tipo de actividades, bem como, de acções de sensibilização
e sociais, demonstrar que, não nos resumimos apenas a fazer politica e reuniões,
mais sim, em tentar acompanhar, conviver e estarmos dentro do quotidiano da
população em geral e da juventude em particular

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
PARA MAIORES DE 23 ANOS

NOVA EDIÇÃO DE PROVAS

Encontram-se abertas, de 2
de Março a 14 de Abril, as
inscrições para as Provas
Especialmente Adequadas
Destinadas a Avaliar a
Capacidade para a Frequência
dos Cursos Superiores do
Instituto Politécnico de Leiria
dos Maiores de 23 Anos
(M23).

Estas provas destinam-se a
permitir às pessoas que
“completem 23 anos de idade
até ao dia 31 de Dezembro do
ano anterior que antecede a
realização das provas” e que
não tiveram oportunidade de ingressar no Ensino Superior, a possibilidade
de o fazerem.

Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 anos
O regime de Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 anos

(regulamentado pelo Decreto-Lei 64/2006) enquadra-se numa política de
promoção de igualdade de oportunidades no acesso a este grau de ensino.
Este procedimento oferece aos candidatos a possibilidade de ingressar no
Ensino Superior a todos os que, por qualquer razão, não tenham tido essa
possibilidade após a conclusão do Ensino Secundário ou que não tenham
mesmo aquele grau de ensino, mas que tenham adquirido conhecimentos
que lhes possibilitem ingressar num curso superior.

572 candidatos em 2008
No ano lectivo 2008/2009, houve 572 candidatos a este regime de acesso

(mais 29% do que no ano lectivo anterior) dos quais, após a realização de
uma prova de cultura geral, uma prova específica (com uma parte oral e
uma parte escrita) e uma entrevista, obtiveram aprovação 419 estudantes
(73%), que ingressaram nos cursos do Instituto.
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Meu povo
É todo poeta
Anda todo com
Metáforas na boca,
Que eu vou escutando
Sem copiar.

Metáforas azuis
Metáforas perspicazes.

Estou impressionado
Com o meu povo.

Mil gaivotas fazem canoagem
E o povo usando muita imagem
Meu povo! Minha metáfora
Meu povo! Minha espada!
Para combater o tédio,
A metáfora é o remédio!
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IA Santa Maria do monte, vem ao hospital

Do mesmo nome que Deus lhe deu
Á cardiologia abençoar as enfermeiras
E todo o elenco, quem está a pedir sou eu.

Bem-haja enfermeiras da cardiologia
É de louvar o amor e carinho
Com que tratam os doentes,
Será por eu estar de oitenta e viver sozinho?

Eu prometi á vossa colega que me entregou
                                                         a alta
Que vos fazia uma poesia
Por vocês serem jóias, para além do ouro
Que me ensinaram coisas que eu não sabia.

A vinte e sete de Março tenho de ir aí
A uma consulta, vou com todo o prazer
Eu subo lá acima para de novo
Vos cumprimentar e tornar a ver.

Há muitos hospitais no País
Como este nem parcelo
Quero que toda a gente saiba
Que o Santa Maria é o hospital modelo.

por Alcides Martins

Mulher que pensa com o coração
Age pela emoção e vence pelo amor
Que num só dia divide muita emoção
Está sempre no auge do seu resplendor

 A mulher dá as asas, ensina a voar
Mas não gosta de ver partir as suas crias
O “ tal dia da Mulher” nem precisava existir
As mulheres deviam ser lembradas todos
                                                             os dias

Por vezes numa mágica se transforma
Em sofrimento e dor sem ninguém notar
Ainda tem que ser forte para ceder os ombros
Para quem neles precisa de chorar.

Feliz do homem que por
Um dia souber,
Entender a alma da Mulher!!!

19POESIAPOESIAPOESIAPOESIAPOESIA

- António Conceição Francisco
- Aldeia A. Aviz - 08/03/2009
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S A onde vais meu amor
Meu coração está magoado
Que tristeza que desilusão
Que me deu o meu coração

A onde vais meu querido
Meu amor precisa do teu carinho
Ao ouvido eu falo baixinho
E nos teus lábios te dou um beijinho
Com ternura e carinho

Ternura imensa
Paixão ardente
Minha alma está triste
Meu amor ausente

Amor da minha vida
Amo-te loucamente
Como nunca amei ninguém
Gostava de saber
Se me amas assim também

Meu coração está de luto
Por causa do meu amado
Sinto-me a pessoa
Mais triste
Meu coração está isolado.

por Clarinda Henriques
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E Troviscais está tão diferente
Não parece a mesma aldeia
O povo era tão alegre
Quando se comia a sopa
À noite à luz da candeia.

Trabalhar de sol a sol
De manhã ao anoitecer
Já o sol se estava a pôr
Ainda se ia à fonte
Com um cântaro de barro
Buscar água para beber.

Brincava-se no Carnaval
E também no S. João
Para fazer os bailaricos
Fazia-se um pavilhão
Com serpentinas e balões
Era assim a tradição.

Troviscais eras tão rico
Tão rico de mocidade
Agora estás tão pobre
Não deve haver nem metade
Uns imigram para o estrangeiro
Outros, vão para a cidade.

Ó minha querida aldeia
Para onde foi o teu povo
Ai quem me dera voltar
A esse tempo de novo.

Mas o tempo já passou
E atrás não volta não
Das coisas que já passaram
Só fica a recordação.

Carolina Neves

dos Troviscais com... poesia
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JE Troviscais tu já não és
O mesmo de antigamente
Teus habitantes partiram
Mas tu segues sempre em frente

Foste aos Estados Unidos
E também ao Canadá
Teus filhos nunca te esquecem
De vez em quando estão cá
E as vezes para dizer sim
Até já dizem iá (já)

Tu foste até à Alemanha
Porque tu não tens preguiça
Também foste até à França
E foste até à Suíça

Na Penha falas francês
Dentro de casa ou na eira
Também falas inglês
Na Trapa e na Sobreira

Tens uma fonte famosa
Com água sempre corrente
Essa água milagrosa
É que dá saúde à gente

Por hoje estou de partida
De viagem para a Alemanha
Digo adeus aos Troviscais
E adeus à Vila da Panha (Penha).

Albano Neves
Braunlingen / Alemanha

-/-/2008
- Adelino Fernandes
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? Meu Portugal pequenino
Tua alma já foi grande
Tens um povo lutador
Mas falta quem te comande

Quando leio teu passado
Sinto orgulho profundo
Com o rasto de portugueses
Numa grande parte do mundo.

Em grande parte do globo
Nossa língua é cultivada
Mas parámos de crescer
Com esta rapaziada.

São personagens
Que cresceram
Depois de estar no poder
Mas meu povo vai definhando
Com esta maneira de crescer.

Nada está garantido
A quem por um objectivo lutou
Mas as referidas personagens
Já seu futuro consolidou.

Libertam os criminosos
Para diminuírem a população
Que vai dar vidas a Portugal
Mas já dentro do caixão.

Mesmo assim, sou português
E selo-ei até que morrer
Mas custa-me muito contribuir
Para este grupo crescer.

- Anabela Alves
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LULA E O PAPA
Veio em todos os jornais a triste notícia

de mais um facto nojento de pedofilia,
este sucedido no Brasil. Com o devido
respeito transcrevo do “DN” de Lisboa,
o texto da autoria da jornalista Susana
Salvador, porque tem excelente equilí-
brio, bom senso e objectividade é trans-
crito na íntegra:

“Tem nove anos e desde os seis que
era violada pelo padrasto, mas o caso só
foi conhecido quamdo ela se queixou de
dores de barriga. No hospital do interior
de Pernambuco descobriu que estava
grávida de gémeos. Os médicos não hesi-
taram em optar pelo aborto, face ao risco
de vida que corria. Mas esse aborto aca-
bou por gerar polémica, com o arcebispo
de Olinda e Recife a excomungar todos
os envolvidos, incluindo a mãe da meni-
na, e o Presidente Lula da Silva a criticar
a Igreja Católica. Um facto raro por parte
do Chefe de Estado brasileiro, que é cató-
lico assumido e sempre fez questão de
manter as melhores relações institucio-
nais com a Igreja. O caso está a desenca-
dear uma tempestade política e já chegou
a ter ecos no Vaticano.

‘Como cristão e católico, lamento pro-
fundamente que um bispo da Igreja Cató-
lica tenha um comportamento con-
servador como esse. Não é possível que
uma menina estuprada por um padrasto
tenha esse filho, até porque a menina
corria risco de vida’, disse o Presidente.

Já antes, o ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, tinha defendido a de-
cisão dos médicos lembrando que no
Brasil há duas excepções que tornam o
aborto legal: em caso de violação ou risco
de vida para as mulheres.

Argumentos insuficientes para o arce-
bispo de Olinda e Recife, José Cardoso
Sobrinho, que resolveu excomungar os
médicos e a mãe, que autorizou o aborto.

O pai da menina, evangélico, tinha-se
mostrado contra. O padrasto, que se en-
contra detido e arrisca agora uma pena
de 15 anos de prisão, não está abrangido:
‘Ele cometeu um crime enorme, mas não
está incluído na excomunhão. Foi um
pecado gravíssimo, mas mais grave do
que isso, sabe o que é? O aborto, elimi-
nar uma vida inocente’, enfatizou o arce-
bispo, que comparou o procedimento

A Monografia... do erro - II
“sendo de esquerda … carrega um rótulo funesto de gente recalcitrante,

quando não desordeira
(uma qualificação que não tem geografia política porque decorre do carácter

 mais do que das opções políticas,
mas que ainda assim teimam em fazê-la emergir recorrentemente)...”

A “Monografia do Concelho de Figueiró dos Vinhos”, como já escrevemos
anteriormente, contém um erro manifesto e clamoroso que lança um labéu
sobre o povo de Castanheira de Pera. E por isso deve pronta e inequivoca-
mente ser corrigido através de uma errata simples e breve que esclareça que
a seguinte passagem, constante da pág. 117, onde se lê:
“Na sequência dos movimentos militares e sociais do 25 de Abril, não en-
contrámos, na bibliografia e fontes dedicadas a Figueiró dos Vinhos, descri-
ções que ilustrassem uma das mais frequentes manifestações populares do
período revolucionário, o ‘assalto’ ou ocupação dos edifícios municipais,
como ocorrido no caso do vizinho concelho de Castanheira de Pera,
protagonizado por membros do MDP/CDE, com o apoio do PCP e PS”
porque contém um erro histórico e factual deve ler-se

“Na sequência dos movimentos militares e sociais do 25 de Abril,
não encontrámos, na bibliografia e fontes dedicadas a Figueiró
dos Vinhos, descrições que ilustrassem uma das mais frequentes
manifestações populares do período revolucionário, o ‘assalto’
ou ocupação dos edifícios municipais”.

Com estes termos ou outros equivalentes, igualmente inteligíveis, remata-se
a questão de uma vez por todas, o que prontamente devia ter sido feito pelos
autores da dita obra.
Por outro lado, importa que na errata se acrescente que a nota 91, onde se lê
“Neste documento, Kalidás Barreto descreve a ocorrência dessa tomada
popular de poder”, deve passar a ler-se

“Neste documento, Kalidás Barreto descreve a ocorrência de
tomadas populares de poder”

Com essas correcções presta-se um tributo à verdade histórica, ao rigor inte-
lectual e à obra e bom nome de Kalidás Barreto.
E isto não é uma questão de somenos.
A inexistência de conflitos sociais e políticos iguais aos que se referem
depõe acerca da serenidade e maturidade das populações de Figueiró dos
Vinhos e da Castanheira de Pera, que, contra a corrente instalada, recusaram
envolver-se nesse clima de excessos que então se viveu noutros concelhos.
No caso de Castanheira de Pera tal é particularmente relevante e sensível, na
medida em que se tratava de um centro industrial, com um eleitorado conotado
- atentos o sentido e expressão do voto em democracia e, anteriormente, os
actos de resistência cívica e de oposição ao regime deposto no 25 de Abril -
como sendo de esquerda e que por isso erradamente carrega um rótulo funesto
de gente recalcitrante, quando não desordeira (uma qualificação que não
tem geografia política porque decorre do carácter mais do que das opções
políticas, mas que ainda assim teimam em fazê-la emergir recorrentemente).
Apesar do operariado constituir então em Castanheira de Pera uma significa-
tiva parte da população, a transição política processou-se de forma pacífica
e elevada como Kalidás Barreto descreve na citada obra – ele que, com o
Eng. Virgílio Henriques, o Dr. Delmino Cortez e Júlio Henriques, para só citar
alguns, foi protagonista dessa mudança e da superioridade moral que a
caracterizou – exactamente o contrário do que se escreveu na “Monografia”,
e aliás, diga-se, de modo absolutamente gratuito, extravagante e desenqua-
drado.
Somos reféns da verdade histórica, da conduta superior dos povos e
especialmente de alguns dirigentes, e ainda do bom nome de Kalidás Barreto.
Por isso impõe-se a errata em termos equivalentes aos propostos, de forma
clara, isto é, sem ambiguidades nem pruridos.                                            hpt

EDITORIAL
Henrique Pires Teixeira
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ao Holocausto.
Depois das críticas de Lula e do mi-

nistro da Saúde, o Vaticano saiu em
defesa do prelado. ‘É uma caso triste,
mas o verdadeiro problema é que os gé-
meos concebidos eram duas pessoas
inocentes, que tinham o direito de viver
e que não podiam ser mortas’, afirmou
o cardeal Giovanni Battista Re, prefeito
da congregação para os bispos e pre-
sidente da Comissão Pontifícia para a
América latina.

‘É preciso defender sempre a vida. O
ataque contra a Igreja brasileira é injusti-
ficado’, acrescentou numa entrevista ao
jornal italiano La Stampa, na qual defen-
dia que a excomunhão contra a mãe e os
médicos era uma pena”justa”.

Com ou sem polémica, a menina que
estava grávida de quatro meses já saiu
do hospital em que foi realizado o
aborto, estando agora num centro de
acolhimento temporário com a mãe e a
irmã de 14 anos, deficiente, que também
era violada pelo padrasto. A menina, que
pesa apenas 33 quilos e mede 1,36 me-
tros, não sabe que fez um aborto, pen-
sando ter sido internada por ter parasitas
intestinais.

A mãe, que se tinha separado do pai
das filhas há 3 anos, passando a viver
com Jaílson José da Silva, um desempre-
gado de 23 anos, alega que desconhecia
os abusos cometidos contra a menina.”

A clareza da notícia deixa-nos a
pensar:

O Brasil é um Estado de Direito e Lu-
la, além de deputado da Assembleia que
aprovou a Constituição do seu país, é o
Presidente da República, supremo magis-
trado da nação, que se rege por leis
democraticamente aprovadas; não pode,
por isso, deixar de cumprir o que a lei
prevê, por muito que lhe custe como ca-
tólico assumido, condenar a voz de uma
igreja que está fora da vida actual e se
distanciou do Concílio Vaticano II e de
prelados como D. Hélder da Câmara, de
boa memória!

Direito à vida - diz-nos o porta-voz
do Vaticano - ; Mas que direito à vida
fruto de uma relação incestuosa e nojenta
entre um padrasto ordinário e uma crian-
ça inocente?

Excomunhão para todos, menos para
o criminoso?

O direito à vida - lembra o porta-voz

do Papa. E a morte de milhões de judeus
e muçulmanos que a História da Igreja
regista? São passado de que já se pediu
desculpa?

“Sepucros Caiados de Branco”
E para terminar: será que o Arcebispo

de Olinda e Recife se preocupa o sufici-
ente com a degradação das famílias cuja
miséria gera promiscuidade e exclusão
social?

Direito à vida é incompatível com di-
reito a viver?.

E SE A BOLHA
REBENTA?

Admiro-me francamente como é que
tendo os States, Portugal e a Europa tão
brilhantes analistas e economistas, acon-
teceu esta embrulhada em que todos
estamos metidos.

Os pobres sempre pagaram as crises
e a despeito de há muito tempo, em tex-
tos de análise sindical e em palavras de
ordem a reclamarem a distância escanda-
losa entre os salário do trabalhador e os
chorudos honorários de certos adminis-
tradores e, sobretudo, os da Banca. Toda
a gente assobiou para o lado; agora já se
ouvem clamores de altas figuras do
Estado contra esta ignominia diferença
abissal de salários; ainda bem!

Como já tive ocasião de dizer neste
“cantinho”, a crise tem várias fases: a
financeira, a económica, a social. Há
agora que acrescentar a contingência da
revolta popular ante a injustiça, sobre-
tudo quando se torna evidente.

Enquanto houve apoios a respon-
sáveis pela crise, os políticos parecem
andar atarantados com o que fazer para
ajudar os que não necessitam em desfa-
vor das verdadeiras vítimas.

Tal como Mário Soares afirma (DN -
10/03/09): “ A União Europeia, enquanto
tudo isto se passa, permanece debruçada
sobre o seu próprio umbigo sem ser ca-
paz de definir uma estratégia concertada
sobre a crise, que toca a todos os países
membros da União”.

A pobreza cresce e as penalizações
dos credores sobre os mais pobres,
também!

Mas quando não houver pão para os
filhos, quando o desespero for total, o
que sucederá?

Tlf.: 236  551 020 Tlm.: 93 420 430 1
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