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MARIA ELVIRA PIRES-TEIXEIRA

Caminho iluminado

R  ÍZES
aquela tarde ficámos
até mais tarde na loja
da quinta do Quixaxe,
uma terra onde se res-

pira África, em Moçambique. A
nossa casa ficava a alguns
metros da loja à distância de
um palmar. Pusemo-nos a
caminho, já a noite estava
escura, por um carreiro entre os
arbustos de café, apenas com
um chapéu-de-chuva que
abrigava da chuva a mim, ao
meu marido e aos dois filhos
mais velhos, que iam ao colo, o
Marçal e o Henrique. À frente
ia um empregado nosso
protegido por um caixote de
madeira na cabeça, aberto de
um lado onde aproveitámos
para colocar um candeeiro a
petróleo para nos iluminar o
caminho. A determinada altura,

N o rapaz virou-se para trás para
nos dizer alguma coisa e a luz
do petromax refletiu-se em
pequenas esferas aos pares,
incandescentes. Chamei a
atenção para o meu marido para
o que me pareciam ser pe-
quenas fogueiras dispersas à
nossa volta. Ele, na brincadeira,
retorquiu: “fogueiras a chover,
hein? Estás a sonhar…”

Chegámos a casa e, durante
a noite, ouvimos os cães a
ladrar mas achei que seria um
qualquer bichinho intrometido
mas, de manhã, os indígenas
trouxeram-nos um dos cães
todo ferido e contaram que os
currais tinham sido atacados
por uma família de leões e que
ainda feriram algumas pessoas
que se foram defendendo com
azagaias, catanas e com archo-

tes acesos para os afastar. Essa
é a grande defesa que aquela
gente tem para se defender dos
animais selvagens: o lume! E,
ninguém me tira da cabeça que
foi a luz do nosso candeeiro
que manteve aquela família de
leões afastados de nós. Nós,
nem uma arma tínhamos…

O leão com fome torna-se
muito perigoso. É a lei da
sobrevivência a falar mais alto.
Mas são estes perigos que
marcam a diferença da vida no
mato de aventuras de mocidade
descontraída e que fazem
recordar o nosso Moçambique
com aquela nostalgia feliz. Os
nossos amigos anjos da guar-
da tiveram muito trabalhinho
connosco, e garanto que con-
tinuam ainda presentes, ativos
e incansáveis.

VALDEMAR ALVES
DEVESA

É IMPORTANTE MANTER
O PODER LOCAL

epois de ter lido o editorial
da última edição do nosso
jornal com o título “Acabar
com freguesias ou com o

país real?”, não posso deixar de
abordar este tema que tem dado
origem a muitos trabalhos
jornalísticos na maioria dos jornais
portugueses.

Atendendo à minha idade e a
tudo aquilo por que já passei na
vida, não estou disposto a tolerar
e de boca calada, tudo o que de
mal nos têm feito depois de Abril
de 1974.

Esta situação de se acabar com
algumas freguesias e alguns
concelhos não passa de mera
incompetência do poder nacional,
isto é, dos governos que nos têm
vindo a enganar e defraudar desde
a Revolução dos Cravos. Todos
eles sem excepção. E sob a capa
de cordeiros nunca passaram de
outras coisas más; não digo de
lobos porque seria uma ofensa a
tão nobres animais.

Portugal desenvolveu-se, não
graças aos governantes nacionais,
mas sim ao poder local, aos
presidentes de Junta de Freguesia,
presidentes de Câmara, que, com
o povo das suas regiões, conse-
guiram levar às suas localidades o
bem-estar possível que todos nós,
principalmente as pessoas da
minha idade, sabem e valorizam.
Pouco ou nada se deve a esses
falsos cordeiros que nos aparece-
ram após a madrugada do 25 de
Abril de 1974, invocando o sa-
grado nome da democracia,
enganando-nos a todos, moldan-
do a lei a seu belo prazer para que
o seu oportunismo seja satisfeito
ao longo destes 38 anos de
democracia tendenciosa.

E estes poucos (a que alguns
gostam de chamar de líderes do
país) teimam em não se desprender
do poder político, quais sangues-
sugas obsessivas-compulsivas
perpetuamente insatisfeitas, que
agem habilmente a favor de uma

grande roda da qual eles mesmo
fazem parte. Se o poder político
lhes dá a força, legitima os actos e
permite esconder os podres, as
suas ramificações económicas
permitem a tão querida rentabi-
lidade de anos dedicados ao
desenvolvimento do país.

Aparentando ser os guardiães
da liberdade conquistada em Abril
e os baluartes da democracia, con-
seguem assim encenar e actuar
numa obra que lhes permite pre-
servar as suas astutas jogadas de
bastidores. Mas chega sempre a
hora de passar o testemunho a al-
guém mais novo, que continue a
varrer os podres para debaixo do
tapete e mantenha o sistema bem
oleado.

Esta gente, que se governa mas
não deixa governar, quer conti-
nuar impune e por isso lança os
seus descendentes políticos ensi-
nando-os como devem proceder no
sentido de não perderem a longa
viagem que iniciaram há 38 anos.

Não vamos conseguir certa-
mente, mas seria muito bom para
Portugal que esta gentinha nos
deixasse em paz, que se fosse
embora. Que deixassem em sos-
sego as nossas centenárias fre-
guesias e sedes de concelho.

Que deixassem os grandes
presidentes de Junta de Freguesia
e de Câmara, continuarem a
trabalhar como o têm feito há 30
anos, trabalho esse que está à
vista, só não vê quem não quer.

Os homens e mulheres do po-
der local foram os pioneiros do
Desenvolvimento e da Democra-
cia.

A eles também se deve o facto
do povo ainda votar para as
eleições nacionais, isto é, para o
Parlamento Nacional e Europeu.

Neste abismo económico e
financeiro em que Portugal se
encontra, não é justo que se
queira responsabilizar o poder
local onde reside a verdadeira
soberania do povo.

D

A NOSSA CAPA
"CRISTO"
Desenho de um artista premiado
internacionalmente,Vamona
Navelcar, a quem já nos referimos
nas páginas deste jornal, que foi
professor em Moçambique e que
regressou há alguns anos a Goa.
Este desenho foi enviado
directamente pelo próprio à
proprietária do jornal, Maria Elvira
Pires Teixeira, em Dezembro
passado, mas que em razão de um
atraso de distribuição não foi a
tempo de ser inserido na edição de
Natal. Mas a Páscoa é também um
momento propício para o efeito - e
daí a publicação neste número.
O escultor figueiroense Antonino
Mendes, que promoveu uma
exposição do artista nas Caldas da
Rainha, está, ao que consta, a
preparar uma outra exposição em
Figueiró dos Vinhos e em Lisboa.
Serão bem vindas para divulgar este
génio
do traço, devoto confesso de
Fernando Pessoa
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O secretário de Estado
da Administração
Interna, Filipe Lobo
d’Ávila, presidiu
domingo dia 18 de
março, em Pedrógão
Grande, à inauguração
de um monumento de
homenagem aos
bombeiros.

Segundo o presidente da
Câmara Municipal, com
aquele monumento, a
autarquia pretende “home-
nagear a grande instituição
que é os bombeiros portu-
gueses”.“Um sinal de gra-
tidão pelo seu trabalho e
dedicação à causa pública”
como diz João Marques,
presidente da câmara,
acrescentando que “é em
momentos de dificuldade e
de depressão que se deve
distinguir o que de bom
existe”, acrescentando que
“é em momentos de dificul-
dade e de depressão que se
deve distinguir o que de
bom existe”.

Referindo que “os bom-
beiros estão no melhor do
que existe na sociedade”,
João Gomes Marques sa-
lientou a importância da-
quela homenagem “mesmo
contra os velhos do Reste-
lo que resolvem criticar
tudo e todos”.

Uma homenagem agrade-
cida pelo presidente da di-
reção da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros
Voluntários de Pedrógão
Grande que se mostrou
grato pela homenagem,
considerando que “por
mais simples que sejam as

“DIGNIFICA QUEM AS PRATICA E SATISFAZ QUEM AS RECEBE” - DR. CARLOS DAVID

PEDRÓGÃO GRANDE: INAUGURADO MONUMENTO DE HOMENAGEM AOS BOMBEIROS

homenagens aos bombeiros
elas são justas. “Dignifica
quem as pratica e satisfaz
quem as recebe”.

Carlos David aproveitou
o momento para enaltecer a
“sensibilidade” de João
Marques quanto ao tra-
balho dos bombeiros e con-
siderou que aquele monu-
mento “é um simbolismo
muito forte” desse mesmo
trabalho. “Uma homenagem
a todos os bombeiros: com
farda, sem farda, que ser-
viram, que servem e que
hão-de servir.”

O dirigente aproveitou,
ainda, para se referir à si-
tuação financeira da corpo-
ração, “idêntica à de muitas
outras do país”, já que
“lutamos com as mesmas
dificuldades perante uma
diminuição de receitas para
metade e um aumento de
despesas devido ao aumen-
to de alguns custos, como
combustíveis, eletricidade,
gás, entre outros”.

Carlos David referiu-se,
também, às dificuldades

inerentes com os “critérios
muito apertados” por parte
do 112, levando a que al-
guns pedidos de emergên-
cia não sejam considera-
dos como tal, acabando as
pessoas por não pagarem
aos bombeiros, como de-
veriam fazê-lo. “Acabam
por ser os bombeiros a sub-
sidiar o Estado”, afirmou
Carlos David, garantindo
logo de seguida que “não
deixaremos ninguém sem
transporte”.

Uma deixa para que o
presidente da Liga dos
Bombeiros Portugueses
transmitisse as suas preo-
cupações ao membro do
Governo. Jaime Soares
aproveitou para afirmar que
os bombeiros “são o prin-
cipal agente de Proteção
Civil em Portugal e como tal
assim devem ser entendi-
dos”.

Depois de severas críti-
cas aos GIPS’s, Jaime Soa-
res referiu-se ao acordo que
a Liga fechou na sexta-feira
com o Ministério da Saúde

relativo ao transporte de
doentes não urgentes, que
considerou tratar-se de um
“acordo possível” que vem,
apenas, permitir que as
corporações “equilibrem a
sua sustentabilidade finan-
ceira”.

Jaime Soares afirmou,
ainda, que não encontra
“ninguém do Governo a
dizer mal dos bombeiros”
mas “os resultados é que
não se efetivam”. E deixou
um aviso ao Instituto Naci-
onal de Emergência Médica
(INEM), com quem a Liga
vai iniciar uma “nova
etapa”.

“Andamos a pagar para
socorrer” mas “não vamos
mais deixar que isso acon-
teça”, disse o presidente da
LBP, acrescentando que «a
qualquer altura o INEM
posse ter as ambulâncias
que estão nas corporações
à sua porta”.

Por sua vez, o secretário
de Estado optou por igno-
rar os recados dos oradores
que o antecederam e, de-

OS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DA FÉA FÉA FÉA FÉA FÉ
No próximo número de «A Comarca» sairá um caderno especial sobre as 5 religiões mais importantes do mundo: Cristianismo,
Islão, Hinduísmo, Judaísmo e Budismo.
Como surgiram? Quem foram os seus fundadores? Quais são os seus princípios mais importantes? Como se caracterizam e estruturam?
Quais são os livros ou códigos fundamentais onde se baseiam? Quem os escreveu? Quem as representa junto dos crentes? Quantos
seguidores têm e onde se localizam? Etc…
O caderno especial, intitulado «Os nomes da Fé», é da autoria de TóZé Silva e resulta de um ciclo de palestras realizadas em Outubro
do ano passado na Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos («Encontro de Religiões - Encontro de Culturas»)e nas quais participou.

pois de apelidar esta home-
nagem como “uma justa
homenagem a toda a uma
vida dedicada ao socorro
da população”  optou por
dirigir “palavras de profun-
do respeito e grande gra-
tidão” a todos os bombei-
ros e dirigentes das asso-
ciações humanitárias.

Ao considerar que “tive-
mos muitos anos de pala-
vras mas que eram precisos
atos”, Filipe Lobo d’Ávila
afirmou que “pela primeira
vez” o Ministério da Admi-
nistração Interna “transi-
tou de ano sem dívidas aos
bombeiros”.

O governante referiu-se
à previsão de um ano difícil
tendo em conta as “con-
dições climatéricas adver-
sas”, referindo que nos
dois primeiros meses do

ano registaram-se mais de
4.000 incêndios florestais,
ao contrário do ano passa-
do que se ficaram por cerca
de 600.  Filipe Lobo d’Ávila
afirmou que “só com um
dispositivo forte e prepa-
rado foi possível dar res-
posta” às diversas ocor-
rências.

Daí que tenha dado a
conhecer algumas das
medidas adotadas pelo
MAI para dar resposta aos
próximos meses, e que pas-
sam, não só pela anteci-
pação de verbas a cerca de
uma centena de corpora-
ções, mas também pelo
reforço do dispositivo per-
manente com equipas do
Grupo de Intervenção e
Proteção de Socorro da
GNR e da Força Especial de
Bombeiros, entre outras.
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NA BIBLIOTECA MUNICIPAL...
... DIA DO LIVRO PORTUGUÊS

“UM LIVRO É UM AMIGO”

O Município de Pampilhosa da Serra, através da
Biblioteca Municipal Dr. José Fernando Nunes Barata,
irá comemorar o Dia do Livro Português com a oficina
“Um Livro é um Amigo!”, no próximo dia 26 de março,
entre as 11h00 e as 12h00.

Esta oficina irá ser dinamizada com as crianças do 1.º
ciclo do programa de férias “Páscoa em Movimento” e
consiste na leitura da história “História do Livro Ativo”,
das autoras Conceição Areias e Catarina Cardoso.

Posteriormente, as crianças vão dar asas à imaginação
e decorar um placard alusivo à leitura e ao livro que ficará
em exposição na Biblioteca Municipal.

Para finalizar, a Biblioteca irá oferecer a cada criança
um pequeno livrinho com a história e desenhos para
pintar.

O Município de Pampilhosa da Serra, igualmenteatravés
da Biblioteca Municipal Dr. José Fernando Nunes Barata,
irá comemorar o Dia mundial do Teatro com a peça “A
Lenda dos Ovos da Páscoa”.

Esta atividade irá realizar-se na Ludoteca Pampilho, no
próximo dia 28 de março, entre as 10h00 e as 11h00.
Esta peça conta a história de uma menina que queria ofe-
recer uma prenda na Páscoa aos seus pais e com a ajuda
do coelho e da galinha coloriram ovos de várias cores.

TAMBÉM NA BIBLIOTECA...
... DIA MUNDIAL DO TEATRO

“A LENDA DOS ÓVOS DA
PÁSCOA”

Com a celebração e a
chegada da primavera que
se aproxima, o Município de
Pampilhosa da Serra, atra-
vés do seu Espaço Internet
levou a cabo junto das
crianças do pré-escolar da
Ludoteca “Pampilho” a ati-
vidade “Chegou a Prima-
vera”, no passado dia 12 de
março.

Esta iniciativa consistiu
na leitura de uma história
alusiva ao tema menciona-
do, sendo que de seguida
cada uma das 17 crianças
pintou um desenho online
sobre a primavera, dando
asas à sua imaginação, ten-
do no final os trabalhos

sido impressos e levados
para casa.

Com esta iniciativa pre-
tendeu-se desenvolver o

raciocínio das crianças e o
convívio e a ligação com
as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação.

No passado dia 19 de
março de 2012, o Município
de Pampilhosa da Serra
através do seu Espaço
Internet celebrou a data
festiva Dia do Pai, reali-
zando uma atividade, junto
das crianças do pré- esco-
lar da Ludoteca “Pam-
pilho”, cujo tema foi “Mol-
dura para o papá”.

Esta iniciativa consistiu
em cada criança pintar uma
moldura em formato de um
computador dando asas á
sua imaginação. Nessa
mesma moldura foram
colocadas as fotografias
dos cerca de 20 partici-
pantes com uma mensagem

“CHEGOU A PRIMAVERA”
AUTARQUIA ASSINALA...

PAMPILHOSA COMEMORA DIA DO PAI
“MOLDURA PARA O PAPÁ”...

dirigida ao Pai.
Esta atividade teve como

objetivo celebrar o Dia do

Pai e também a ligação com
as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação.

O Município de Pampilhosa da Serra,
através do seu Espaço Internet levou a
cabo uma atividade direcionada aos idosos
do Centro de Dia de Fajão, cujo tema foi
“Atividades Lúdicas”. Esta atividade rea-
lizou-se no passado dia 7 de março, e os
idosos que participaram na iniciativa de-
monstraram grande entusiasmo e alegria.

Esta iniciativa, dividida em duas partes,

ACTIVIDADES LÚDICASNO CENTRO DIA DO FAJÕ

TAMBÉM PROMOVIDO PELO ESPAÇO INTERNET...

iniciou-se com a criação de um postal alu-
sivo à primavera, e no qual os idosos escre-
veram um poema dedicado a esta estação
do ano, embelezando-o com uma flor.

A segunda parte da atividade consistiu na
montagem de puzzles com várias imagens
sobre o concelho de Pampilhosa da Serra.

Esta atividade teve como objetivo pro-
mover o desenvolvimento do raciocínio!

Ginástica
AULAS DE
PILATES

O Município de
Pampilhosa da Serra tem
vindo a alargar a sua
oferta desportiva
colocando à disposição
dos munícipes um leque
variado de atividades
físicas, em horários
alargados.

Assim, no dia 08 de
março, Dia Internacional
da Mulher, ficou marcado
pela apresentação e início
das Aulas de Pilates. No
final foi oferecida uma
rosa branca a cada uma
das 20 mulheres
participantes.

Pilates é um programa
de exercício concebido
para tornar o corpo mais
forte e estruturalmente
mais eficiente,
fortalecendo os
músculos que rodeiam e
suportam o tronco e
proporcionando a
correção da postura, tão
necessária para o nosso
equilíbrio físico e
psíquico.

Mais do que um
programa Pilates é já
considerado um estilo de
vida!

As aulas, destinadas a
todos os grupos etários
e de frequência gratuita,
decorrem todas as
quintas-feiras, das 18:00
h às 18:45h, na Sala de
Atividades do Pavilhão
Municipal.
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A Ludoteca “Pampilho” vai
realizar a X edição do
programa “Páscoa em
Movimento”, em parceria
com a Associação de
Solidariedade Social de
Dornelas do Zêzere e ATL
da Cáritas Diocesanas de
Coimbra. De 26 de março a
5 de abril, as crianças e
jovens participantes vão
ocupar os tempos livres de
forma lúdico-pedagógica,
satisfazendo as
necessidades dos
encarregados de educação,
tendo em conta os seus
c o n d i c i o n a l i s m o s
socioprofissionais.Assim,
no dia 26 decorre na
biblioteca municipal a
oficina de leitura “Um Livro
é um amigo”, em
comemoração do dia do
livro português. Nesta
atividade, será levada a
cabo a leitura de “História
do Livro Ativo”, de
Conceição Areias e
Catarina Cardoso. Após a
leitura, as crianças poderão
decorar um placard alusivo
que depois ficará em
exposição na biblioteca. Já
no dia 28, celebra-se o dia
mundial do teatro. Para o
celebrar, a biblioteca
apresenta “A Lenda dos
Ovos da Páscoa” – a
história de uma menina que
queria oferecer uma prenda

MÃO CHEIA DE NOVIDADES NA 10ª EDIÇÃO
“PÁSCOA EM MOVIMENTO”

na Páscoa aos seus pais e, com
a ajuda de um coelho e de uma
galinha, coloriram ovos de
várias cores. No dia seguinte,
embaladas pela história, as
crianças poderão participar na
oficina de expressão plástica,
cujo tema é “Época do
Coelhinho”. Aqui, as crianças

poderão colorir o seu coelho de
páscoa, que no final ficará
recheado de surpresas. O
programa conta ainda com
diversas atividades, tais como:
piscina, desporto, cinema, caça
ao ovo e uma visita ao Estádio
EFAPEL da cidade de Coimbra
e Academia Dolce Vita.

DIA 14 DE ABRIL

MUNICÍPIO DA PAMPILHOSA DA
SERRA INAUGURA CENTRO BTT

O Município de Pampilhosa da Serra
vai inaugurar o seu centro de BTT,
situado em Casal da Lapa, no próximo
dia 14 de abril.

O centro de BTT de Pampilhosa da
Serra é constituído por edifício de
balneários, instalações sanitárias,
estação de serviço para bicicletas,
uma rede de trilhos cicláveis e
devidamente sinalizados com cerca
122 Km e 4 níveis de dificuldade.  Ao
percorrer a vasta rede de trilhos,
viajará por caminhos rurais, aldeias do
xisto, áreas de rede natura 2000 (gran-
de diversidade da fauna e da flora),
paisagens únicas no país, rodeando
a albufeira de Stª Luzia, em Casal da
Lapa. Esta rede de trilhos localiza-se
em zonas de grande dificuldade

técnica, onde parte dos trilhos se situ-
am a cotas elevadas por vezes
superiores a 1.300 metros.

Este centro de BTT é uma infraestru-
tura turística e desportiva dirigida a
todos quanto pretendam entrar no
mundo “Pampilhosa da Serra: Inspira
Natureza”, em especial aos praticantes
de BTT. O centro está situado na
confluência de uma rede de percursos
pedestres que liga as aldeias do xisto
de Fajão a Janeiro de Baixo e poste-
riormente a vila de Pampilhosa da Serra
(praia fluvial e hotel) ao centro de BTT.

Visitar Pampilhosa da Serra é ligar-
se à natureza, à história e à tradição.
No final será servido um almoço-
convívio entre os participantes.
Inscrições gratuitas, mas obrigatórias.

Após a constituição em

fevereiro do corrente ano

da Comissão

Organizadora do “3.º

Congresso

Pampilhosense” e do seu

grupo de trabalho

alargado, o mês de março

assistiu ao início das

primeiras ações externas

tendo em vista a

realização do evento.

Assim, foram expedidos
cerca de uma dezena de
convites a diversas perso-
nalidades relevantes do
meio associativo e acadé-

“3º CONGRESSO PAMPILHOSENSE” VAI TOMANDO FORMA
APÓS A CONSTITUIÇÃO JÁ EM FEVEREIRO...

mico português, a par de
várias instituições públicas
e privadas. Tais convites
apelaram à participação das
entidades no “3.º Con-
gresso Pampilhosense”,
mediante a apresentação
de uma comunicação oral
de 50 minutos sobre diver-
sos aspetos de importância
fulcral na Memória, na Go-
vernação e na Sustentabili-
dade das mais de cem asso-
ciações pampilhosenses.

Com efeito, tendo por
mote “Associativismo
Pampilhosense: Servir o

Futuro” a 3.ª edição do
evento visa essencialmen-
te criar um espaço de re-
flexão para as associações,
seus dirigentes e seus só-
cios sobre os principais
problemas e desafios com
que as coletividades pam-
pilhosenses se debatem,
nomeadamente a apregoada
crise de identidade do as-
sociativismo regionalista.
Muito embora o programa
do congresso se encontre
numa fase embrionária, não
deixa de se destacar o facto
de já existirem algumas pré-

inscrições no evento, sin-
toma de que as suas gran-
des linhas vêm ao encontro
de parte dos potenciais
destinatários.

Por outro lado, a Univer-
sidade Lusófona reafirmou
o seu interesse em cola-
borar no “3.º Congresso
Pampilhosense” através da
realização de um estudo
sobre o sector associativo
pampilhosense, o qual con-
ta com cerca de 120 entida-
des sem fins lucrativos.

Para além do congresso,
o evento a realizar nos dias

5 e 6 de Outubro contará
com dois eventos parale-
los: uma exposição foto-
gráfica e uma mostra das
associações pampilho-
senses, tendo para o efeito
sido constituídos dois gru-
pos de trabalho que já
iniciaram as suas funções
e que a breve trecho esta-
rão em contacto com o vas-
to universo associativo de
Pampilhosa da Serra.

O desenvolvimento dos
trabalhos por parte da co-
missão organizadora pode-
rá ser acompanhado no

sítio oficial em www.
congressopampilhosense.
org e no Facebook, sendo
que os interessados em par
ticipar no congresso pode
rão desde já efetuar a sua
pré-inscrição pela Internet,
através do referido sítio. Por
seu turno, a caixa de correi-
o-eletrónica congresso@
casapampilhosadaserra.pt
poderá ser utilizada por
todos os interessados em
receber informações adici-
onais ou para efetuar su-
gestões ou comentários.

António Amaro Rosa
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NO CENTRO EDUCATIVO DE DORNELAS DO ZÊZERE:
“TERTÚLIAS MÍUDOS E GRAÚDOS” E INOVA TIC -
“CURSO DE INICIAÇÃO CRIANÇAS/JOVENS”
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O Projeto Trilhos Inova,
promovido pelo Programa
Escolhas e cuja entidade
promotora é o Município
de Pampilhosa da Serra, vai
realizar duas actividades
no Centro Educativo de
Dornelas do Zêzere.

Dia 28 de março de 2012,
pelas 18h00 dinamiza uma
sessão de educação paren-
tal, subordinada ao tema “
O que é educar hoje?”, no
âmbito da atividade “Tertú-
lias Miúdos e Graúdos”,
com o objetivo de esclare-
cer e sensibilizar os pais/
educadores para as proble-
máticas relacionadas com a
escola e educação, a ação
tem como tema principal “O
que é educar hoje?”, e des-
ta forma pretende-se dar a
possibilidade aos pais/
educadores um momento de
partilha e reflexão sobre a
temática da educação.

A Cáritas Diocesana de
Coimbra é a entidade par-
ceira desta iniciativa e conta
com o apoio do formador
Fernando Santos.

Inova TIC – “Curso de
Iniciação Crianças/

Jovens”
Em colaboração com o

Centro Educativo de Do-rnelas do Zêzere e a
Associação de Solidariedade Social de Dornelas
do Zêzere, irão realizar 5 sessões de formação
sobre as Tecnologias da Informação e da
Comunicação, dirigida ao 3º e 4º anos.

Estas sessões irão decorrer no Centro Educa-
tivo de Dornelas do Zêzere e no Centro de ativida-
des lúdicas e juvenis, nos próximos dias 26, 28 e
30 de março e 2 e 5 de abril, das 15h00 às 16h00.

Do programa constam a iniciação ao Microsoft
Office Word e Microsoft Office PowerPoint,
tendo como objetivo levar juntos dos jovens/
crianças o contacto de uma formação nas Tecno-
logias da Informação e da Comunicação com o
objetivo de fomentar a formação nas TIC e col-
matar a info-exclusão e desenvolver competên-
cias sociais, pessoais, escolares e familiares.

OT – ORIENTA O
TEU TRILHO

O Projeto Trilhos Inova, promovido pelo Programa
Escolhas e cuja entidade promotora é o Município de
Pampilhosa da Serra, dinamizou uma sessão de
orientação escolar e profissional, cujos destinatários
foram os alunos do 9.º ano.

Esta iniciativa decorreu na Ludoteca Pampilho de
Pampilhosa da Serra, no passado dia 07 de março de
2012, das 15:45 – 17:15h.

Com o objetivo de orientar os jovens para uma for-
mação profissional adequada e esclarecimento de dúvi-
das em relação às suas opções escolares e profissio-
nais. Esta iniciativa consistiu na realização de uma
dinâmica interativa, entre os alunos do 9.º ano e a Dra.
Alexandra Tomé, Chefe de Gabinete do Município de
Pampil-hosa da Serra, com o intuito de debater e refletir
sobre as aspirações futuras quer ao nível escolar, quer
ao nível profissional destes alunos, sensibilizando-os
para a importância da progressão escolar, nos dias
que correm.

“O futuro dependerá daquilo que fazemos no
presente” (Gandhi).

MOREDOS - CAST. DE PERA

 Telf.: 236 438 943 | Tlm.: 938641520 |
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* Feijoada de Marisco * Arroz de Lampreia (na época) *
Ensopado de Javali * Cabrito à Europa * Bacalhau na Canôa
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INICIATIVA ESTÁ A GERAR GRANDES EXPECTATIVAS...

MUNICÍPIO PROMOVE 1º CONCURSO DE BANDAS

FERNANDO MANATA
            ADVOGADO - Telm.: 917277096

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

ANA LÚCIA MANATA
ADVOGADA - Telm.: 912724959

JOSÉ CARLOS LEITÃO

ADVOGADO

Rua António José Almeida, 71
3260 Figueiró dos Vinhos

- Telm.: 968 918 283

Primeira
edição

“Figueiró
RockFest”

Com o objetivo de
estimular a criação

artística dos jovens, com
especial destaque para as

bandas locais, o
município de Figueiró vai

realizar a 1.ª Edição do
Concurso de Bandas -

Figueiró RockFest.
Numa primeira fase, as

bandas atuarão nos bares
aderentes, sempre ao
sábado, a partir de 7
de Abril, culminando

com a atuação em palco
nas duas semifinais a

decorrer nas Festas do
Concelho e a final na Feira

de S. Pantaleão.
O regulamento está

disponível no site do
município e a entrega de

inscrições deverá ser feita
até ao dia 30 de março,

presencialmente na
Casa da Cultura até às 17
horas, ou remetida via e-

mail de modo a ser
recebida até às 21 horas

do mesmo dia.

No próximo dia 31 de março pelas 15h30m vai realizar-
se no pavilhão gimnodesportivo de Figueiró dos Vinhos
a 1.ª mini maratona Indoor Cycling.

Os interessados terão de formar equipa com outro
elemento para realizar a prova que terá a duração de 3
horas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até ao
dia 26 de março: pelos números: 918433924 ou 236551132.

INDOOR CYCLING EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Mais informações podem ser obtidas através do e-mail:
gabdesporto@cm-figueirodosvinhos.pt.

Esta é uma iniciativa do Município de Figueiró dos
Vinhos, através do seu gabinete de desporto, que dá
continuidade ao objetivo de fomentar a prática do
desporto nos munícipes como forma de terem uma
qualidade de vida mais saudável.

DE 19 A 23 DE MARÇO

DECORREU A V SEMANA DA FLORESTA DE
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Entre 19 e 23 de Março decorreu a V Semana da Floresta
de Figueiró dos Vinhos.

Do programa da iniciativa fizeram parte diversas ações
que tiveram como pano de fundo a floresta e o ambiente,
compreendendo atividades lúdicas, exposições, visita ao
quartel do Bombeiros, a abertura do Figueir´Olimpicos,
genericamente vocacionadas para a população escolar.

Sendo a Floresta uma riqueza do concelho de Figueiró
dos Vinhos e de toda a Região do Pinhal Interior, anual-
mente, esta iniciativa chama a atenção para a importância
que este setor tem.

A organização foi do Município de Figueiró dos Vinhos
e conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas,
Bombeiros Voluntários e CLDS – Gerações Activas, bem
como uma presença muito especial da Mairie de Saint
Maximin, vila francesa geminada com Figueiró dos Vinhos.

... E DE 21 A 23 DE MARÇO

DECORREU OS IV FIGUEIRÓLIMPICOS
A IV edição dos Figueirólimpicos realizou-se nos

passados dias 21, 22 e 23 de março nos vários espaços
desportivos de Figueiró dos Vinhos, iniciativa na qual
participam os alunos dos 2.os e 3.os ciclos e secundário.

As atividades desportivas abrangeram um grande leque
de modalidades desde a natação aos jogos de campo como
o futsal, basquetebol e volei, passando pelas provas de
pista e provas com aparelhos.

Esta iniciativa é organizada de dois em dois anos -
inicialmente era anual - pelo Agrupamento de Escolas e
apoiada pelo Município de Figueiró dos Vinhos, que
conscientes da necessidade de motivar os jovens para a
prática de desporto, têm conciliado os seus recursos físicos
e humanos para desenvolver o gosto pelo desporto nestas
faixas etárias, contrariando o sedentarismo.
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“O QUE É O TEATRO”

EXPOSIÇÃO NO CLUBE
FIGUEIROENSE

Entre 27 de março e 9 de abril, no Clube Figueiroense,
em Figueiró dos Vinhos, estará patente a exposição “O
que é o teatro?”. Trata-se de uma exposição que consiste
em 25 posters que ilustram o teatro nas suas várias
vertentes e que apresenta um retrato das artes cénicas ao
longo dos anos.

Esta iniciativa insere-se na comemoração do Dia Mundial
do Teatro, que anualmente é assinalado no dia 27 de março
e com o qual se pretende chamar à atenção para a
importância que este tem na cultura portuguesa.

A entrada é livre e a exposição está aberta no horário
normal de funcionamento (9h – 17:30h).

Tel./Fax. 262 502 459 Tm 968 063 036
E-mail: 3971@solicitador.net

Av. Prof. Joaquim Vieira Natividade, 82 A | 2460 - 071 Alcobaça

Solicitador

Rua Combatentes da Grande Guerra
3240-133 Ansião | Fax.236673277 | Telm.966375673
Email 5252@solicitador.net

Solicitadora

JOSÉ MANUEL SILVA
SOLICITADOR

Rua Dr. José Martinho Simões, 40 - 1º Sala G
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Contactos: 965 426 617  - 914 115 298
Tel.e Fax: 236 550 345

Email: 4479@solicitador.net

No passado fim-de-
semana de 23 e 24 de março,
a Filarmónica Figueiroense
brindou todos quantos
estiveram presentes na
Casa da Cultura - Clube
Figueiroense com um ma-
gnífico espectáculo onde
ficou bem vincado o exce-
lente momento que esta
Banda Filarmónica atraves-
sa.

No primeiro dia, sexta-
feira, a Banda dirigida pelo
Maestro Elias Santos
actuou perante uma grande
plateia que quase encheu
a sala de espectáculos, a
convite do Agrupamento
de Escolas local, aprove-
itando tendo como convi-
dados especiais uma dele-
gação de alunos e profes-
sores franceses de Saint-
Maximin que se encontra-
vam em Figueiró dos Vin-
hos, no âmbito do proto-
colo de geminação entre
aquela cidade francesa e
Figueiró dos Vinhos.

Oportunidade para a Fi-
larmónica Figueiroense
apresentar algumas músi-
cas novas e um arranjo da
autoria do Maestro Elias
Santos, nitidamente do
agrado da assistência.
Como curiosidade registe-

FILARMÓNICA FIGUEIROENSE BISA NA CASA DA CULTURA

CONCERTOS DE “CLASSE MAIOR”

se o facto da Banda de Fi-
gueiró dos Vinhos ter actu-
ado com 43 executantes

Na segunda noite, Sába-
do, teve lugar novo con-
certo onde actuaram duas
bandas filarmónicas, a
Sociedade Aurora Pedro-
guense e a Filarmónica
Figueiroense.

Mais um excelente mo-
mento agora protagonizado
pelas duas bandas que
apresentaram as suas
peças musicais, interpreta-
das pelos promissores jo-
vens músicos da nossa
região.

Carlos Medeiros, o dinâ-
mico Presidente da Filarm-
ónica Figueiroense dirigiu-
se aos presentes, para

agradecer as presenças e
consequente apoio, desta-
car o regresso aos tempos
áureos da Filarmónica,
lembrar o seu historial que
faz dela a mais antiga do
concelho e lembrar que
sucesso também significa
mais responsabilidade,

mais empenho e mais
investimento, que é o que
está a acontecer actual-
mente com a Filarmónica,
apelando por isso a que os
figueiroenses e amigos da
Filarmónica continuem a
apoiá-la das mais variadas
e possíveis formas.

Estórias de Lobos e Princesas é o nome da peça de
teatro que o Grupo Jograis e Trovadores apresentará no
próximo dia 31 de março, pelas 16 horas no Clube
Figueiroense – Casa da Cultura de Figueiró dos Vinhos.

Com entrada livre, esta peça é dirigida não só aos mais
novos, mas também os seus pais e avós, que terão
oportunidade de ver os atores Jorge Branco e Margarida
Martelo, recriarem estórias infantis com recurso a
fantoches feitos a partir de materiais do dia-a-dia.

TAMBÉM NO CLUBE...

JOGRAIS E TROVAFORES
APRESENTAM TEATRO INFANTIL Em Novembro último, a Liga Portuguesa Contra o

Cancro juntamente com as autarquias e as secções locais
promoveram vários eventos pelo país denominado
“Juntos, venceremos o Cancro!”.

A iniciativa teve grande adesão e na região tivemos
duas no mesmo fim-de-semana: sábado, 19 de Novembro,
em Pedrógão Grande e 20 de Novembro, domingo, em
Figueiró dos Vinhos. Programas com grandes semelhan-
ças, cartazes praticamente iguais.

Influenciados por tanta semelhança, anunciámos que
as entradas eram gratuítas.

Anunciámos e errámos. Foi gratuito, sim, em Pedrógão
Grande; a pagar 3 euros por pessoa em Figueiró dos
Vinhos.

Logo um grupo de leitores nos pediu para rectificarmos
a notícia... e tem insistido. Como mais vale tarde que
nunca, fazemo-lo hoje. Então, é assim: em Figueiró dos
Vinhos a iniciativa “Juntos, Venceremos o Cancro”
carecia de um pagamento de 3 euros/pessoa para
participar, não sendo gratuito, como nós por lápso,
anunciámos.

A todos o nosso sentido pedido de desculpas.

RECTIFICAÇÃO: “Juntos, venceremos o Cancro” em Figueiró NÃO foi grátis
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Pedrógão Grande assiste
desde o passado dia 24 de
Março até ao próximo 8 de
Abril, à celebração dos
Passos, Semana Santa e
Páscoa.

Pedrógão Grande trans-
formou-se numa grande Via
Sacra, num sinal de Fé e
Cultura que se perde nas
origens do tempo.

Como tradicionalmente, a
vila preparou-se especial-
mente para esta “manifesta-
ção” - decorou ruas, as
varandas e sacadas, prepa-
rou as estações ao longo
do percurso da Procissão -
criando efeitos estéticos de
grande beleza, sinais de
uma cultura popular sedi-
mentada ao longo de déca-
das.

Foi assim este fim-de-
semana, sábado e domingo
com as Procissões do Sen-
hor dos Passos, Sábado da
Capela do Calvário para a
Igreja Ma-triz e domingo da
Igreja Matriz para a Capela
do Calvário com o tradici-
onal Sermão do Encontro.

Nestas celebrações a
Procissão que integra o
Senhor dos Passos – vinda
da Igreja Matriz para o
Calvário – encontra-se com
a S.ª das Dores, dando de
imediato início ao Sermão
do Encontro. Cerimónia
muito bonita, de um signifi-

CELEBRAÇÕES DOS PASSOS, SEMANA SANTA E PÁSCOA

CELEBRAÇÕES COM PATRIMÓNIO VASTO

cado cristão enorme.
No programa segue-se

dia 1 de abril, o Domingo
de Ramos - Benção dos
Ramos na Igreja da  Miseri-
córdia, seguida de Procis-
são e Missa na Igreja Ma-
triz. À noite, a Via Sacra.

Dia 5 de Abril (Quinta-
feira Santa) terá luga a
Missa da Ceia do Senhor -
Lava Pés; o Ofício da Pai-
xão do Senhor e a Procissão
dos Coutos.

Dia 6 de Abril (Sexta-
Feira Santa), terá lugar o
ponto alto das celebrações.
Logo pelas 11 horas a Cele-
bração da Paixão do Sen-
hor, às 15 horas a Procissão
do Enterro do Senhor. Este
momento constitui um
momento de emoção colec-
tiva,  perante a presença de
largas centenas de pessoas
que de seguida tiverem
oportunidade de se integra-
rem na  Procissão do Enter-
ro do Senhor que percor-
rerá o centro histórico e as
principais artérias da vila.

Pelas 21 horas, o Ofício
da Morte do Senhor -
Trevas, seguido da Procis-
são do Silêncio.

Dia 7 de Abril, Sábado
Santo” as celebrações
prosseguem com a reali-
zação da Vígilia Pascal.

“Domingo de Páscoa”,
dia 8 de Abril, pelas 11H30,

realiza-se a Procissão da
Ressurreição do Senhor,
seguindo-se a Missa na
Igreja Matriz que marca o
final das celebrações que
são organizadas pela Santa
Casa da Misericórdia e pela
Fábrica da Igreja de Pedró-
gão Grande com a colabo-
ração da Câmara Municipal,
Bombeiros Voluntários, Es-
cuteiros, Junta de Fregue-
sia e Região de Turismo do

Centro e a Banda Filarmó-
nica de Pedrógão Grande.

Celebrações que, normal-
mente, ficam marcadas pelo
rigor e competência de uma
organização que reconhece
nestas celebrações um pa-
trimónio cultural muito mais
vasto, que diz respeito à
generalidade das gentes
do concelho e não apenas
à comunidade Cristã.

C S

ESCALOS FUNDEIROS

ASSOCIAÇÃO
PROMOVE 2º PASSEIO
DE PASTELEIRAS

A Associação de Melhoramentos de Cultura e Recreio
dos Escalos Fundeiros, Pedrógão Grande promove no
próximo dia 20 de Maio, Domingo, o 2º Passeio de
Pasteleiras e Bicicletas antigas.

Trata-se de mais uma iniciativa desta associação do
norte da freguesia de Pedrógão Grande “que veio para
ficar”, projectada e dinamizada por uma equipa
trabalhadora e competente que com o apoio da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande
tem feito um execelente trabalho.

“Este Passeio é mais uma iniciativa desta Associação,
e tem por fim recordar os meios de transporte de outros
tempos” - palavras de Alcides Fernandes, Presidente da
Direcção. Foi assim o ano passado e será ainda mais este
ano. Pelo que a associação promotora do evento apela
aos participantes para que usem um traje adequado à
época, o que dará outro colorido e brilho à iniciativa.

A concentração terá lugar logo pelas 9 horas junto à
sede, nos Escalos Fundeiros - estando já garantidas
algumas “pasteleiras” cuidadadosamente recuperadas
que irão fazer as delícias de participantes - e não só.

A partida rumo à Devesa, na sede do concelho onde
terá lugar um reforço está agendada para as 10 horas. Às
13 horas será servido o almoço já de novo na sede, seguido
da entrega de prémios e lembranças.

Para este 1º Passeio, a organização instituiu dois
prémios: o melhor traje e a bicicleta mais original, o melhor
restauro, na certeza de que todos os participantes terão
direito a uma lembrança.

As inscrições poderão ser feitas na sede que está aberta
aos fins-de-semana, ou junto do Presidente Alcides
pessoalmente ou pelo telefone 919879545.
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PINHAIS DO ZÊZERE NA BTL

MISSÃO: PROMOVER REGIÃO

De 29 de Fevereiro a 4 de Março de 2012 a Pinhais do Zêzere
participou mais uma vez, na principal feira organizada em
Portugal, dedicada ao setor do Turismo, a BTL – Bolsa de
Turismo de Lisboa, exclusiva para profissionais estando, no
entanto, também aberta ao público em geral, rondando os 65
000 visitantes.

Para além dos expositores de centenas de destinos de todo o
mundo, a Pinhais do Zêzere pretendeu mostrar Destinos no
seu Território de abrangência (Castanheira de Pera, Figueiró
dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande), o que de
belo oferecem as nossas Paisagens, o que de bom se pode
Degustar e tantas Estórias se podem viver.

A Associação fez-se representar pelo seu stand, no pavilhão
2 – FIL – Feira Internacional de Lisboa.

Sentimos no dever de marcar presença na BTL, considerando
que este evento é uma boa oportunidade, dada a boa organização
que está por trás, de mostrar ao maior número de visitantes, as
potencialidades do nosso Território, sem perdermos tempo nem
oportunidades.

Falecimento
Nasceu: 31.07.1927 *  Faleceu:01.03.2012

MANUEL LOPES DOS SANTOS
CONCEIÇÃO

Sua filha Dr.ª Paula e restante família agradecem a todas
as pessoas que acompanharam o seu ente querido à
última morada ou que, de outras formas, manifestaram
o seu pesar.

Tlm.: 966 815 476 | 917 289 073 | 916 892 001
Tlf.: 236 552 502 | 236 552 725 * FIG. VINHOS

José Costa dos Santos
Nasceu: 08.01.1951 *  Faleceu:20.02.2012

A família de José Costa dos Santos, na
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vem por

este meio manifestar a sua imensa gratidão pelos
diversos gestos de amizade e pesar com que neste

momento de dor foi acompanhado por todos aqueles
que quer a titulo pessoal, institucional e empresarial

quiseram prestar homenagem à sua memória

Adelaide da Silva
Nasc. 28/03/1934

Falec. 14/02/2012*

Natural: Fig. Vinhos
Residente: Azenha -

Fig.Vinhos

Sua família agradece por
este meio a todos quantos
os acompanharam neste

momento de dor

Tratou: Agência Funerária
José Carlos Coelho Unip. Lda
Fig. Vinhos | Tlf.: 236552555
Tlm.: 960022663 | 917217112

* data retificada

Breves
DIA
INTERNACIONAL
DOS MOINHOS

Esta atividade tem
como objetivo a come-
moração do Dia Interna-
cional dos Moinhos que
se comemora a 7 de abril.

Neste sentido, a Au-
tarquia pedroguense
convida todos a partici-
parem na atividade
“VAMOS AO MOIN-
HO”!

No dia 7 de abril, das
14H00 às 18H00, o mo-
inho de rodízio do Mos-
teiro estará aberto ao
público para visita, si-
multaneamente, às 14H
30, será efetuado o per-
curso pedestre  “Ruman-
do Contra a Corrente em
Direção ao Açude”.

Esta atividade é gra-
tuita.

GNR regista 515
idosos a viver
sozinhos ou
isolados

Na área do Comando
Territorial de Leiria da
GNR foram identificados
515 idosos a residir so-
zinhos ou estando isola-
dos.

São dados recolhidos
entre 15 de janeiro e 29
de fevereiro, numa opera-
ção de recolha de dados,
no âmbito da “Operação
Censos Sénior 2012”, di-
recionada aos idosos
que vivem sozinhos e
isolados existentes na
área de responsabilidade
da GNR.

Os concelhos do dist-
rito de Leiria com mais
registos de idosos nes-
tes casos foram Porto de
Mós com 94, Pombal
com 93 e Pedrógão Gran-
de com 75.

O Município de Pedrógão Grande com o intuito de
promover a arte na Região do Pinhal Interior Norte e de
levar a sua cultura a um nível internacional, promove o 1º
Salão de Arte do Pinhal Interior Norte.

Este salão de arte é uma mostra de pintura que se realiza
na vila de Pedrógão Grande subordinado ao tema “Miguel
Leitão de Andrade e a Lenda da Princesa Peralta” e
encontra-se aberto a todos os cidadãos, nacionais e
estrangeiros.

As inscrições decorrem de 12 de Fevereiro até 31 de
Maio de 2012 e devem ser enviadas para o e-mail:
gappres@cm-pedrogaogrande.pt ou através do número
de telefone 236 480 156.

A entrega dos trabalhos deverá ser feita até 29 de Junho
nos seguintes locais: CIT (Centro de Interpretação
Turística de Pedrógão Grande), Associação de Amizade e
de Artes Galogo Portuguesas, CIMPIN (Comunidade
Intermunicipal do Pinhal Interior Norte), Pinhais do Zêzere
(Delegação de Pedrógão Grande) e Dueceira / GAL–ELOZ.
Entre serra da LOusã e Zêzere (Rua General Humberto
Delgado, nº21 – 3200-242 LOUSÃ).

PEDRÓGÃO GRANDE

1º SALÃO DE ARTE DO PINHAL
INTERIOR NORTE

CASTANHEIRA
 DE PERA

Município promove
cabrito

Inserido na iniciativa I
Rota do Cabrito criada
pelo Turismo do Centro
o município de Cas-
tanheira de Pera pro-
move no mês de abril o
cabrito.

São quatro os res-
taurantes aderentes:

Restaurante O Gil,
Casmel, Hotel Lagar o
Lago e a Churrasqueira
“O Assa” são locais por
excelência para degustar
este excelente prato da
nossa região.

TT Fotográfico em
Castanheira de Pera

Realize este TT
Fotográfico bem ao estilo
de Geocaching, em que
terás de seguir as co-
ordenadas (Way Points)
e enquadrar o jipe com
eventuais marcos do
terreno (Postes, Casas,
Árvores etc.).

A fotografia tem de ter
enquadramento idêntico
a cada WP que é apre-
sentado neste documen-
to.

Envie as fotografias
para pedrosimoes@
praiadasrocas.com e
ganhe 10 entradas para a
Praia das Rocas.



2012.03.25 11REGIÃO - CASTREGIÃO - CASTREGIÃO - CASTREGIÃO - CASTREGIÃO - CASTANHEIRA DE PERAANHEIRA DE PERAANHEIRA DE PERAANHEIRA DE PERAANHEIRA DE PERA

AL-BAIAZ VISITA CASTANHEIRA DE PERA

ESPESPESPESPESPAÇOS DO SAAÇOS DO SAAÇOS DO SAAÇOS DO SAAÇOS DO SAGRADO NO NORGRADO NO NORGRADO NO NORGRADO NO NORGRADO NO NORTE DO DISTRITTE DO DISTRITTE DO DISTRITTE DO DISTRITTE DO DISTRITO LEIRIAO LEIRIAO LEIRIAO LEIRIAO LEIRIA

1 – Capela Velha de Pera
À semelhança do que aconteceu em 19 de novembro,

no concelho de Pedrógão Grande, em 17 de dezembro, no
concelho de Ansião e em 21 de janeiro, no concelho de
Figueiró dos Vinhos, coube a vez ao concelho de
Castanheira de Pera no dia 18 de Fevereiro, na ronda
mensal por espaços do sagrado localizados nos cinco
concelhos que a associação Al-Baiäz promove, sendo
que a segunda visita já foi noticiada neste jornal.

A visita iniciou-se na capela Velha de Pera, no antigo
lugar de Pera, cujo padroeiro é o Mártir São Sebastião
(padroeiro não só de Pêra como também dos lugares
limítrofes de Pisões, Sarnadas e Botelhas) e foi construída
em 1695, segundo gravação por cima do portal principal,
integrando o património concelhio.

Foi com o privilégio da companhia do Comendador
Kalidás Barreto, filho adoptivo da terra e profundo
conhecedor da história, da memória e do património do
concelho, que teve lugar a visita guiada deste dia, iniciada
pelo enquadramento histórico do lugar de Pera.

Esta capela, que se encontra em bom estado de
conservação, fazia parte da Quinta do Padre Domingos
Pereira e presume-se ser o mais antigo templo do concelho
de Castanheira de Pera, pois pelo seu nome é referenciada
a Ribeira que, nascida na serra da Lousã, corre no
concelho (que é de Pera) bem como a sede de concelho
(Castanheira de Pera). Para os mais curiosos, o lugar de
Pera está ligado à “Lenda da Princesa Peralta” descrita
na Miscelânia de Miguel Leitão de Andrada de 1629, em
que se evidencia a sua origem.

Pera foi seguramente muito importante fazendo parte,
com o Bolo, da zona úbere por excelência e, portanto de
grande valor agrícola. Naquela localidade houve casas
ricas, o que ainda hoje se verifica, e a sua importância
económica pode-se aferir pelo facto de entre os séculos
XVII e XVIII, terem ido ordenados 14 sacerdotes perenses.

Em passeio pela aldeia, observando a arquitetura da
mesma, tivemos a agradável surpresa de deparar com a
capela, numa extremidade da aldeia e que nos deixou
encantados. No seu exterior uma parte alpendrada, na
entrada principal com três, acessos um fronteiro e dois
laterais um de cada lado, telhado apoiado por dois grossos
pilares duplos em cutelo, revestimento em madeira
suportando a cobertura, três pares de colunas e torre
sineira, com acesso por escada lateral exterior,
apresentando um sino e uma cruz. Na parte de dentro
deste alpendre, em toda a sua volta, bancos corridos e
chão em lajedo.

No seu interior algumas surpresas. De nave única a
capela apresenta um arco de volta inteira na zona de
passagem para o altar de S. Sebastião, o patrono, ladeado

de dois nichos, parede pintada a fresco e bancos corridos,
dos dois lados, de madeira, assentes em apoios de
granito; um leituril antigo, de madeira trabalhada, está
colocado na mesa de altar.

Na zona da nave o lajedo reveste o chão, o púlpito
serve de passagem para o coro alto, apoiado em pilares
de granito, os tetos são de maceira, com pintura azul e
uma pia de água benta completa esse espaço.

Na sacristia a surpresa também foi grande pois é um
verdadeiro museu, apresentando uma via sacra antiga,
leituril, um carro manual de transporte de pessoas à sua
última morada, anjos, utensílios de missa (galheta, …),
reis magos, leituril com pé, missais, crucifixo, objetos de
madeira, candelabros, castiçais, banco alto, missais
conservados, dentre outros. Este cuidado, em preservar
os utensílios já em desuso, indicia o cuidado e a cultura
daquele povo que valoriza não só o património edificado,
como também o móvel.

Esta capela é, pois, a menina dos olhos dos habitantes
que, permanentemente, a vigiam das suas residências, ali
no adro.

2 – Santuário de Nossa Senhora da Guia
De seguida parámos no adro do Santuário de Nossa

Senhora da Guia e começou por nos chamar a atenção,
em frente, um espaço fechado e envidraçado com relógio
antigo, sendo uma nota curiosa de preservação do antigo,
que é digna de louvor.

Edificado em 1733 (08-04), no lugar da Sapateira, este
templo também é conhecido como a Capela dos
Lugarinhos, por ter sido construído pela população dos
lugares circundantes que passamos a citar: Bolo,
Sapateira, Vilar, Torgal, Casalinho, Palheira e Corga. O
objetivo principal da construção do templo foi “para que
ali se pudessem administrar os sacramentos e os enfermos
fossem visitados pelo Sagrado Viático”, sendo este gesto
um extraordinário exemplo de associativismo. No século
XVIII esta zona aparece com grande pujança,
particularmente a casa do Bolo de uma grande importância
agrícola onde no século seguinte pontifica a figura
notável do Dr. Manuel da Cruz Aguiar.

Apesar da sua boa apresentação é um templo muito
descaracterizado, restaurado em 1984 pelo povo dos
Lugarinhos, restando muito pouco da época da sua
construção.

No exterior apresenta quatro cruzes uma delas na torre
sineira; as restantes progridem na cumeeira, ao longo da
capela, até à zona do altar; a que se apresenta por cima da
entrada principal é muito rica, trabalhada na pedra com
flores e ramadas. Na parede, uma placa homenageando o
povo dos Lugarinhos, em Agosto de 1989.

No seu interior o estilo é moderno, mas agradável. O
teto é de maceira e um arco de volta inteira separa a zona
do altar; este está embelezado com dourados, e é
composto por um cadeiral com três lugares, trabalhado
em madeira escura, uma cadeira para rezar que tem
embutido um confessionário (muito curioso), duas
peanhas laterais ao altar e um leituril de pé.

Na sacristia uma fonte, um nicho, duas peanhas e um
órgão.

3 – Igreja de São Domingos
A visita terminou na Igreja de São Domingos em

Castanheira de Pera que é um belíssimo templo barroco
setecentista e, ao que consta, terá sido construído no
local onde existia uma antiga capela, de invocação a São
Domingos. Supõe-se serem os contornos da ermida
correspondentes aos da capela onde está a imagem do
Senhor Morto, do lado esquerdo do atual edifício. A
construção da ermida, naquele lugar, deve-se ao facto
de, segundo a lenda, ter aparecido uma imagem de S.
Domingos quando uma pastora por ali apascentava o
seu rebanho e é anterior à fundação da freguesia; esta
lenda é descrita por Frei Luís de Sousa, na sua “história
de S. Domingos”, de 1623.

A igreja é de três naves, com pilares de granito, tetos
de caixotões azul e castanho, vitral por cima do coro alto,
com S. Domingos, púlpito trabalhado junto a um pilar, um
altar principal, dois laterais e dois colaterais, arcos de
volta inteira e encantadora talha dourada. Toda a zona do
altar tem revestimento de granito e caixotões; os
candeeiros são de ferro forjado, com suspensão, a pia
batismal esquerda, tem painel de azulejo azul, com o
batismo de Cristo; a igreja tem revestimento de azulejo e
janelões com vitrais. É de salientar uma imagem do Espírito
Santo, em pedra calcária, do século XVI. Mais uma vez,
este espaço sagrado, nos encantou!

Ainda nos restou algum tempo para ver alguns dos
mausoléus das pessoas ilustres de Castanheira de Pera,
no cemitério local, contíguo à igreja, nomeadamente o do
poeta da Arrábida, Sebastião da Gama, dentre outros.
Chamou-nos a atenção um outro mausoléu com a seguinte
inscrição: Quem procuras aqui / Nesta fria mansão?! /
Partes da minha alma / Pedaços do meu coração. E ficámos
a pensar nele!

Viemos enriquecidos por ter tido oportunidade de
conhecer os dois primeiros espaços e revisitado o
terceiro. Obrigada ao Albaiäz.

  Arualluis

29-02-2012
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Em face da
polémica trazida
pelos autarcas de

Ansião, defendendo
a manutenção do

tribunal de Ansião
- cuja extinção se

prevê no Ensaio

para a
reorganização da

estrutura
judiciária do

Ministério da
Justiça - em

detrimento do de
Figueiró dos

Vinhos, impunha-
se ouvir o edil
deste concelho

para que tomasse
uma posição nesta

matéria.
Com serenidade, o

presidente do
município de
Figueiró dos

Vinhos, Eng. Rui
Silva, assumiu uma
postura de grande
elevação nas suas

respostas, com um
discurso pela

positiva e
limitando-se a

valorizar as
vantagens que o

tribunal de
Figueiró

apresenta, sem
descer aos termos

da polémica.

“... propus à Câmara
Municipal que se

dirigisse uma carta à Sra.
Ministra da Justiça...

corroborando os
critérios que orientaram

a decisão.
Sempre pela positiva...”

A Comarca (AC) - No
Ensaio para a reorganiza-
ção da estrutura judiciária
está previsto que o tribunal
de Figueiró dos Vinhos
agregue também, sob a sua

jurisdição de competência
genérica, os concelhos de
Ansião e de Alvaiázere em
face das vantagens que
apresenta sobre os tribu-
nais a extinguir nesses
concelhos. Revê-se nos
critérios enunciados no
Ensaio?

Eng. Rui Silva (RS) - Sim,
revejo-me nos critérios
enunciados pelo Ensaio
Judiciário agora apresen-
tado pelo Ministério da
Justiça. Só para começar,
por exemplo, o nosso Tri-
bunal tem um volume pro-
cessual expectável maior e
um maior número de fun-
cionários. É um ponto a
nosso favor. A qualidade
das instalações do Tribu-
nal Judicial de Figueiró dos
Vinhos é notória. O
Ministério da Justiça rea-
lizou, não há muito tempo,
obras de fundo nas insta-
lações do Tribunal. Foram
lá investidos muitos milha-
res de euros. E a este pro-
pósito, recordo que a Câ-
mara Municipal de Figuei-
ró construiu um parque de
estacionamento mesmo ao
lado do Tribunal Judicial,
inclusivamente com luga-
res reservados. São no
total 120 lugares de esta-
cionamento e que cobrem
uma área útil de cerca de
4.100 m2, no centro da Vila.
Mais recentemente, a
Câmara Municipal mos-
trou-se disponível junto do
Ministério da Justiça para
financiar e executar as
obras perspetivadas no
Tribunal Judicial para a

instalação de mais uma ou
duas salas de audiência, a
localizar-se no rés-do-chão.
A distância entre os tribu-
nais que estão para encerrar
e o nosso não ultrapassará
os 30 minutos. É outro
ponto que foi considerado
no Ensaio.

Para mais, temos todos os
serviços públicos centrais
na Vila de Figueiró dos
Vinhos.

E, por último, somos o
único concelho que oferece
meios alternativos de reso-
lução de litígios. Refiro-me
ao Julgado de Paz do Agru-
pamento de Alvaiázere, An-
sião, Figueiró dos Vinhos,
Pedrógão Grande e Penela,
e que tem a sua sede em
Figueiró dos Vinhos.

Ponto menos abonatório
é a evolução da população.
Todavia, a evolução nega-
tiva da população é um
fenómeno generalizado
entre todos os concelhos
do interior. Ansião, Alvai-
ázere, Figueiró dos Vinhos
e os demais concelhos vi-
zinhos também não esca-
pam à regra.

Pode-se dizer que o país
está a atravessar uma maré
baixa. Reestruturar é a
palavra de ordem. Temos
que nos posicionar forte-
mente se quisermos manter
serviços da Administração
Central no concelho. É de
centralidade e de empre-
gos diretos e indiretos de
que estamos a falar. E, ao
mesmo tempo, dotar o con-
celho de condições para
atrair e fixar investimento

para quando a maré alta
retornar. Porque esta fase
menos boa que o país está
a atravessar vai passar, não
tenho dúvidas.

“Há outra centralidade
que vem antes e acima

dessa centralidade
geográfica...

resulta das dinâmicas e
das ações desenvolvidas

ao longo do tempo”

(AC) – Pode-se então dizer
que a centralidade do con-
celho de Figueiró dos Vin-
hos em relação aos demais
concelhos a inserir na sua
jurisdição é um elemento
relevante?

(RS) - Sem dúvida. Mas
não nos limitemos à centra-
lidade meramente geográ-
fica, que também terá con-
tado para a decisão. Há ou-
tra centralidade que vem
antes e acima dessa centra-
lidade geográfica. Trata-se
da centralidade que resulta
das dinâmicas e das ações
desenvolvidas ao longo do
tempo.

O Município de Figueiró
dos Vinhos vem afirmando
há anos uma forte política
local na área da Justiça em
estreita parceria com os de-
mais operadores da Justiça,
entre eles Magistrados,
Advogados e os diversos
serviços da administração
pública central.

As pessoas talvez não se
apercebam, mas muito se
tem feito nesta matéria. É

um esforço conjunto das
pessoas que estão à frente
da Câmara Municipal, do
Tribunal de Figueiró dos
Vinhos, da Conservatória e
da Ordem dos Advogados.
Recordo-me das primeiras
visitas ao espaço localizado
no Tribunal onde está ins-
talado o Julgado de Paz do
Agrupamento. Nessa altura,
tanto como agora, as par-
cerias foram fundamentais.

Quando, há uns anos, se
começou a falar em reestru-
turação judiciária no país,
ainda com o anterior Go-
verno, o pensamento domi-
nante foi o de fixar o Tribu-
nal de Figueiró dos Vinhos.
«Como» (?), era a pergunta
que se nos impunha. A es-
tratégia passou por trazer-
mos mais valências e con-
tribuir com melhores condi-
ções para o Tribunal de
Figueiró dos Vinhos. Cada
um fez a sua parte. E, no
final, todos contamos para
o resultado que agora se
perspectiva.

(AC) – E noutros domínios,
a vila de Figueiró dos Vin-
hos já foi escolhida pela
sua centralidade?

(RS) - Sim, muitas vezes.
Por exemplo, o (1) Centro
de Emprego e o Pólo de For-
mação (executado pela Câ-
mara Municipal e com Pro-
tocolo de parceria para o
seu funcionamento com o
IEFP), que abarca os con-
celhos de Figueiró dos Vin-
hos, Castanheira de Pera,

Pedrógão Grande, Ansião e
Alvaiázere; (2) a Unidade
de Cuidados Continuados
Integrados, da Santa Casa
da Misericórdia; (3) a Uni-
dade de Saúde Mental Co-
munitária de Leiria Norte,
integrada no Plano Nacio-
nal de Saúde Mental, que
funciona agregada ao nos-
so Centro de Saúde e que
serve as populações de
seis concelhos desta zona,
a saber, Figueiró dos Vin-
hos, Ansião, Alvaiázere,
Castanheira de Pera, Pedró-
gão Grande e Penela; bem
como (4) a Unidade Local
de Formação, feita pela
Câmara em parceria com os
Bombeiros e que tem uma
área de influência regional.

“...o Tribunal de Figueiró
dos Vinhos foi objeto de

obras profundas há
pouco tempo”

(AC) – Recuemos um pou-
co: as condições físicas do
tribunal estão aptas a satis-
fazer as exigências do novo
quadro judiciário?

(RS) - Como já referi, o
Tribunal de Figueiró dos
Vinhos foi objeto de obras
profundas há pouco
tempo. Perspetivam-se a
breve termo obras de
remodelação no espaço
onde antes era o Cartório
Notarial para a instalação
de mais uma ou duas salas
de audiência. Nesta
matéria, a Câmara Municipal
já manifestou junto da

AUTARCAS DE ANSIÃO GERAM POLÉMICA
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Palácio da Justiça de Figueiró dos Vinhos Palácio da Justiça de Ansião
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EDIL FIGUEIROENSE (RUI SILVA) REAGE COM ELEVAÇÃO
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Ministra da Justiça a sua disponi-
bilidade para financiar e executar
as tais obras.

E porque estamos a falar de
condições físicas dos espaços,
refiro também que nada foi es-
quecido. A Câmara Municipal, em
parceria com a Ordem dos Advo-
gados, está a diligenciar no sen-
tido de dotar essa Ordem de uma
sede física em Figueiró dos
Vinhos...

“... a Conservatória será uma
das pioneiras a nível nacional

a disponibilizar
o serviço “Inventário na Hora”

(AC) – ... e o que vai suceder à
Conservatória?

(RS) - Para aquele espaço (Car-
tório Notarial) estão agora proje-
tadas as obras para mais salas de
audiência do Tribunal Judicial e
para a ampliação da Conserva-
tória.

Queremos uma Conservatória
com mais dignidade em termos de
espaço e para onde se possa tra-
zer ainda mais valências, como o
“Inventário na Hora”.

Segundo apurei, a Conserva-
tória de Figueiró dos Vinhos será
uma das pioneiras a nível nacio-
nal a disponibilizar o serviço
“Inventário na Hora”.

(AC) – Serviços “Na Hora”?
(RS) - Atrevo-me a dizer que a

Conservatória de Figueiró dos
Vinhos terá, muito brevemente,
todos os “Na Hora” que são pos-
síveis ter. Isso também é impor-
tante.

Nós encaramos os serviços da
Administração Pública Central
como uma «rede», onde os ser-
viços estão dependentes um do
outro. E uma «rede» forte é mais
difícil de se desfazer.

O Tribunal está à cabeça desta
«rede» porque se trata de um
órgão de soberania, e pouca
gente tem em conta isso. É como
ter a Assembleia da República ou
um Ministério em Figueiró dos
Vinhos. Cada Tribunal por si só é
a representação de um dos três
poderes de um Estado de Direito:
o Poder Judiciário.

E, em termos de serviços, é
também a representação local do
Ministério da Justiça. Tal como
os Serviços de Finanças são, por

sua vez, a representação local do
Ministério das Finanças. Os
Serviços de Segurança Social, a
representação local do Ministério
da Solidariedade Social. O Centro
de Emprego e de Formação Pro-
fissional, a representação local do
Ministério do Emprego. O Centro
de Saúde, a representação local
do Ministério da Saúde.

A rede de serviços da Adminis-
tração Central localizados em
Figueiró dos Vinhos dá à nossa
terra aquela dimensão de cen-
tralidade de que falámos há
pouco e que não se limita à cen-
tralidade geográfica.

“O nosso Julgado de Paz terá
jurisdição sobre cinco

concelhos.
É mais que a atual Comarca de

Figueiró dos Vinhos...”

(AC) – Então sempre se confirma
que vai existir uma instância de
resolução extrajudicial de
litígios em Figueiró?

(RS) - Sim. Apresentámos a
candidatura para a instalação de
um Julgado de Paz em Figueiró
dos Vinhos ainda em 2009. Ela foi
aprovada pelo Ministério da
Justiça, assinámos o Protocolo
com o então Ministro Alberto
Costa, e as obras de remodelação
do espaço, onde antes era a “casa
do oficial porteiro”, avançaram.
O Município executou as obras
por administração direta e equi-
pou o espaço, assumindo a tota-
lidade dos custos.

Com o fim das obras, resta
agora dotar o Julgado dos recur-
sos humanos necessários e está
tudo pronto para abrir portas.
Estamos a falar da sede do Jul-
gado de Paz do Agrupamento dos
concelhos de Ansião, Alvaiázere,
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão
Grande e Penela. O nosso Julgado
de Paz terá jurisdição sobre cinco
concelhos. É mais que a atual
Comarca de Figueiró dos Vinhos.

(AC) – Falta aí a Castanheira de
Pera...

(RS) - A Castanheira de Pera
que, na Rede dos Julgados de Paz
estava agregada à Lousã, está a
diligenciar no sentido de perten-
cer ao nosso Agrupamento.

A nossa jurisdição, em matérias
de competência do Julgado de
Paz, passará então a ser sobre seis

concelhos. Mas digo mais, o Jul-
gado de Paz é um verdadeiro tri-
bunal. Um tribunal com caracte-
rísticas diferentes uma vez que
tem competência sobre causas de
valor reduzido (até 7 mil euros) e
tem uma forte vocação de proxi-
midade às pessoas.

Na verdade, vamos passar a ter
dois tribunais em Figueiró dos
Vinhos. Um de competência gené-
rica e outro de pequenas causas.
Mas atenção, eles não se anulam,
antes pelo contrário. E foi saben-
do e percebendo essa dinâmica
que avançámos a seu tempo com
esse projeto.

(AC) – Tudo isto aponta para uma
vocação e um empenho do mu-
nicípio na área da justiça?

(RS) - Sim. O Município de
Figueiró dos Vinhos sempre teve
um papel ativo nesta área. Re-
conhecemos desde cedo a impor-
tância e o sucesso das parcerias
com os demais operadores da
Justiça na concretização das
políticas locais no setor. É que a
Justiça é a «pedra de toque» para
se alcançar a paz social e a cre-
dibilidade das relações socio-
económicas.

Quando se falava em encerra-
mento de tribunais, a nossa tó-
nica foi reforçar a atuação na área,
dentro das competências da
Câmara Municipal.

Quando se ponderou a candi-
datura do Julgado de Paz, o pen-
samento dominante foi, em pri-
meiro lugar, oferecer meios mais
baratos e expeditos para a reso-
lução dos litígios de menor monta
e que, tantas vezes, mais inco-
modam as pessoas; e, em segun-
do lugar, atribuir ao espaço do Pa-
lácio da Justiça mais uma valên-
cia. Até o local escolhido para a
sede foi propositado.

Logicamente que essa decisão
teve, e terá, custos. Tudo foi pon-
derado em 2009 e a decisão, toma-
da por unanimidade, foi no sen-
tido de avançar.

Está visto que a decisão foi a
mais acertada. Afinal a existência
de meios alternativos de justiça
foi um dos critérios, porventura
dos mais importantes, porque
desequilibrador, para a fixação do
Tribunal Judicial de Figueiró dos
Vinhos. E na lógica da «rede», um
serviço fixa outros serviços.

Apostámos nessa ideia desde
o princípio e estou perfeitamente

convicto de que esse é o caminho
certo.

(AC) – Já exprimiram junto do
Ministério da Justiça a aceitação
da proposta resultante do
Ensaio?

(RS) - Logicamente. Eu propus
à Câmara Municipal que se
dirigisse uma carta à Sra. Ministra
da Justiça reforçando a decisão
para que aponta o Ensaio para a

Estrutura Judiciária e, de certa
forma, corroborando os critérios
que orientaram a decisão, bem
como os pontos favoráveis da
nossa centralidade na região.
Sempre pela positiva.

Queremos, na verdade, o
melhor para o concelho de Fi-
gueiró dos Vinhos, em comple-
mentaridade com todos os
concelhos vizinhos. Desta forma
defenderemos os interesses
desta região!
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ADVOGADO EDUARDO FERNANDES - DELEGADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS
ASSUME DEFESA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
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Na polémica lançada por
autarcas ansianenses e
alguns advogados defen-
dendo que o tribunal de
Ansião reúne melhores
condições do que o de
Figueiró dos Vinhos para
acolher a solução preconi-
zada no Ensaio para a
reorganização judiciária, o
Delegado de Figueiró dos
Vinhos da Ordem dos Ad-
vogados, Eduardo Fernan-
des (foto ao lado), tomou
uma posição pública e
acérrima em defesa da ma-
nutenção do tribunal de
Figueiró, em carta dirigida
ao presidente do Conselho
Distrital de Coimbra da
Ordem dos Advogados.

Nessa carta, depois de se
insurgir desassombrada-
mente contra os que “... não
conhecem as Instalações
do Tribunal  e a realidade
social desta Comarca...” e
que teceram comentários
“... que não correspondem
à verdade...”, inventariou
as vantagens da manuten-
ção do tribunal em Figueiró
dos Vinhos, corroborando
os dados do estudo do
Ministério da Justiça, dan-
do os esclarecimentos que,
com a devida vénia, passa-
mos a transcrever:

“I -População,  Parques
Industriais e  Ensino.

- A  Comarca de Figueiró
dos Vinhos é aquela que se si-
tua mais ao norte do Distrito
de Leiria, e  tem no seu espaço
territorial a Justiça  dos cida-
dãos de TRÊS Concelhos
(Castanheira de Pera; Figuei-
ró dos Vinhos e Pedrógão
Grande)  e 10 Freguesias.

- Tem  neste espaço terri-
torial TRÊS  Parques Indus-
trias : Castanheira de Pera

(Safrujo) Pedrogão Grande
e Figueiró dos Vinhos,  sen-
do que o Parque Industrial
de Ansião se situa a  15 km de
Figueiró dos  Vinhos e 10
minutos de viagem pela IC8.

- Têm estes três  Concelhos
ainda a população das EB
+ S de Figueiró dos Vinhos,
das EB de Castanheira de
Pera,  das  EB de Pedrógão
Grande, a que acresce a Es-
cola Profissional -  ETPZP
em Pedrogão Grande;

II - Instalações do Tri-
bunal.

No que concerne  às

instalações, dúvidas não há
de que o Tribunal  que  mel-
hores instalações possui
actualmente é o de Figueiró
dos Vinhos.
- Na verdade o Tribunal de
Figueiró dos Vinhos,  foi
totalmente remodelado há
cerca de 4 anos, e foi mais
recentemente objecto de
novas obras (concluídas)
para ali ser instalado o
Julgado de Paz de Figueiró
dos Vinhos. Ficou pois este
Tribunal dotado com mo-
dernas, cómodas e  exce-
lentes instalações para
albergar todos os serviços
que ali se  pretenderem

instalar futuramente.
- Ficou  o Tribunal de Fi-
gueiró dos Vinhos após tais
obras com:
a) Duas Salas de audiên-
cias, podendo ser criada um
terceira no espaço vago pe-
lo Notário se tal for necessá-
rio,;
b)   Três gabinetes  para Juí-
zes,
c) Dois gabinetes para
Magistrados do MP;
d)  Três espaços adminis-
trativos  (Secretarias e MP);
e) Biblioteca;
f) Duas salas de  testemu-
nhas;
g) Sala de exames médicos;

h) Sala de Advogados;
i) Arquivo de grandes di-
mensões e excelentes con-
dições;
j) Casa celular,
k) Dois WC públicos,
l) Acessibilidade para
deficientes com rampa para
cadeira de rodas;
m) Elevador;
n) Ar condicionado em
todo o Edifício;
o) Estacionamento próprio,
para  20 veículos;
p)  Estacionamento público
para mais de 150 veículos.

- Acresce que,  a Centra-
lidade dos Concelhos  Cas-

tanheira de Pera, Figueiró
dos Vinhos, Pedrógão
Grande, Ansião e Alvaiá-
zere, é precisamente  no
Concelho de Figueiró dos
Vinhos. Isto é, o Concelho
que fica a uma distância
quase igual, para todos os
outros Concelhos é o de
Figueiró dos Vinhos. É
aquele que  menos onera os
cidadãos    com desloca e
per-das de tempo.

Aliás, por esta mesma
centralidade, em Figueiró
dos Vinhos foram criados
serviços como o GAT
(Gabinete de Apoio Té-
lcnico) dependente da
CCDRC, e o Centro de Em-
prego, serviços esses que
abarcavam os Concelhos
de Castanheira de Pera,
Pedrogão Grande, Ansião,
Alvaiázere e Figueiró dos
Vinhos.

- No que concerne à
pendência de processos é
do conhecimento geral que
a pendência no Tribunal de
Figueiró dos Vinhos é
superior ao das Comarca
vizinhas.

-No que respeita aos
transportes públicos, estes
são  os mesmos de Ansião
para Figueiró dos Vinhos  e
de Figueiró dos Vinhos
para Ansião……  mas,  já
não existem de Castanheira
de Pera e Pedrogão Grande
para  Ansião.

Esta é a realidade e a ver-
dade dos factos, entendo
pois que terá sido este nú-
mero de vantagens e  crité-
rios que levou a que o Mi-
nistério da Justiça, e bem,
propusesse que o Tribunal
Judicial de Figueiró dos
Vinhos se mantivesse e que
a ele fossem englobadas as
Comarcas vizinhas de
Alvaiázere e Ansião.”

Evite o “apagão”. Temos  equipamentos ao melhor preço... consulte-nos!
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FUTEBOL JOVEM EM GRANDE ACTIVIDADE MOVIMENTA 4 ESCALÕES
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Tlm: 917 198 927 * Telf.: 236 553 470
Rua Dr. António José de Almeida, nº 12 - 1º. Esq.
3260 - 420 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Marina Gomes Martins
             Advogada

Av. Dr. Ângelo Henriques Vidigal, nº 4
Prédio José Ferreira
6100-758 Sertã                 Tlm. 966 595 694

Rua Luis Quaresma, 8 - 1º.
Tel. 236 552 286
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

EDUARDO
FERNANDES

ADVOGADO

A Desportiva de Figueiró dos Vinhos está
a fazer um excelente trabalho nas camadas
jovens. Na época 20011/2012 tem em
actividade qutro escalões jovens, todos
a competirem nos respectivos Distritais
de Leiria: Benjamins B, Infantis Sub 12,
Iniciados e Juniores que somam quase
sete dezenas de jovens a praticar salutar-
mente a actividade desportiva.

Benjamins B até aos 9 anos
Tó Martins é o Mister

A equipa mais jovem são os Benjamins
B (na foto de cima), jovens até aos 9 anos,
treinados por Tó Martins, que já apre-
sentam apreciável cultura tática e alguns
bons talentos individuais.

Recentemente, vimo-los atuar na última
jornada da 2ª fase da Distrital de Leiria,
defrontando em Figueiró dos Vinhos, a
equipa da Ilha. A equipa visitante apre-
sentou-se muito mais forte fisicamente
(nas bancada até se comentava em
termos de brincadeira se não se teriam
enganado no escalão...), mas o que é certo
é que os jovens figueiroenses imposeram
a força da sua técnica ao poderio físico
adversário, vencendo por 3-1.

Os Benjamins B de Figueiró dos Vinhos
estão já a dfisputar o 3º Torneio da época.

Infantis Sub 12 anos
Eurico Medeiros é o Mister e um caso

(quase) único de dedicação
A equipa de Infantis Sub 12 (na foto de

baixo), como o próprio escalão aponta é
para jovens até aos 12 anos, sendo os fi-
gueiroenses treinados por Eurico Medei-
ros que tem ao seu dispôr bons talentos.

Os “meninos do Sr. Eurico” terminaram
o 2º Torneio (segunda fase para alguns)
com um empate frente à Escola de Pedro
Roma, uma forte equipa de Pombal.
Esperam agora pelo início do próximo
Torneio que só acontecerá depois da
Páscoa.

Iniciados e Juniores
Nestes escalões já existe competição

bem vincada. As equipas da Desportiva
têm apresentado bons resultados e um
futebol muito atrativo.

Os Iniciados são treinados por Fernan-
do Silva e os Juniores por João Almeida,
que agora acumula com os séniores.

Destes escalões falaremos em próxima
edição
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oficial de um povo, existe a
memória e os sentimentos
de cada um de nós, que não
deixam cair por terra o fio
contínuo da memória e da
história das sociedades.

Tózé Silva

ORGANIZADO PELA A.R.C.A.

4º PASSEIO TT DE AREGA DIA 1 DE ABRIL

Esplanada e

Parque de

Estacionamento

- Tel. 236 553 258  -
3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

RETIRRETIRRETIRRETIRRETIRO  "O FIGUEIRAS"O  "O FIGUEIRAS"O  "O FIGUEIRAS"O  "O FIGUEIRAS"O  "O FIGUEIRAS"

M
ar

isc
os

 e
 P

et
isc

os

DESPORTIVA SOBE NA TABELA; JOVENS PEDROGUENSES “CUMPREM”
FUTEBOL DISTRITAL DE LEIRIA

24 Golos – Cedric Jorge (GD Guiense)
16 Golos - Kiko (GD Atouguiense)
15 Golos - Jocy (Figueiró dos Vinhos) ;
Jackson Rodrigues (Alqueidão da Serra) ;
Joel Domingues (Guiense)
13 Golos - Hugo Carvalho (Alqu. Serra)
12 Golos - Pedro Vindima (Portomosense) ;
Miguel Carvalho (Alqu. da Serra) ; Tiago
Ramalho (Recreio Pedroguense)
11 Golos - Ricardo Mobarq (Figueiró
Vinhos) ; Ricardo Ferraz (Grap/Pousos)
10 Golos - César (Alq. da Serra)
9 Golos - Tiago (Portomosense) ; João
Costa e Jordan (ambos Pataiense)
8 Golos - Matreco (Portomosense) ;
Henrique Piló (Biblioteca) ; Manuel
Nascimento (Pataiense) ; Márito
(Alvaiázere) ; Rúben Martins (Marrazes)
7 Golos - Afonso (Portomosense) ; Nelinho
(Pataiense) ; João Pedro (Atouguiense) ;
João Pinto (Vieirense)
6 Golos – Futre (Figueiró Vinhos) ; França
(Pataiense) ; João Rosa (Alvaiázere) ; Luís
Simões (Vieirense)Eurico (Grap/Pousos)...

Com três vitórias consecu-
tivas, todas já com João
Almeida no comando técnico
da equipa, a Desportiva subiu
na tabela e olha agora para a
possibilidade de descer com
alguma tranquilidade.

Destas três vitórias duas
foram com “equipas do seu
campeonato”, ou seja, equi-
pas que nesta altura também
estão na luta pela descida,
como é o caso da Biblioteca e
Avelarense e na última jornada
a conseguir a maior surpresa
da jornada, impondo-se ao
líder Alqueidaão da Serra.
Surpresa, no entanto, apenas
para quem não viu. Quem viu,
deu o seu tempo por muito

bem empregue, assistiu a um excelente
jogo de futebol, boa qualidade e de
incerteza no marcador até ao final com
a vitória a sorrir justamente à equipa
da casa.

Na próxima jornada os figueiroenses
deslocam-se ao Vieirense de onde
poderão trazer mais 3 pontos, caso
mantenham a qualidade exibicional das
últimas jornadas.

Já o Recreio Pedroguense ocupa o
último lugar que deverá disputar até
ao fim com o Ansião, nitidamente as
mais fracas desta Divisão de Honra.

Pedroguenses que têm vendido
caras as derrotas, demonstrando sem-
pre muita garra e empenho na defesa
das suas camisolas.

Trata-se de uma equipa muito jovem,
em que praticamente a totalidade vie-
ram directamente dos juniores sem qual-
quer tipo de adaptação, nomeadamente
com colegas mais experientes. No en-
tanto, os pupilos de Zé Pélé têm mos-
trado muita qualidade justificando uma
aposta forte por parte do clube, pois
têm talento para conseguirem ainda dar
muitas alegrias aos Pedroguenses.

MELHORES MERCADORES
HONRA
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Nº 382 de 2012.03.25

1º TORNEIO DE PÁSCOA EM FUTEBOL DE 11
PRINCIPAIS CLUBES PORTUGUESES EM PEDRÓGÃO GRANDE

O Recreio Pedroguense
vai realizar no próximo dia

7 de Abril o 1º Torneio
juvenil, no escalão de

Benjamins A.
O Torneio a que foi dado o
nome “Dr. Carlos David” é

também uma homenagem
ao médico Carlos David,
um pedroguense que há
décadas colabora com o

clube. Primeiro como
jogador, depois como
dirigente e médico do

clube. Uma homenagem
merecida.

Participam no Torneio,
além da equipa

organizadora, mais sete
equipas, com destaque

para os “grandes” do
futebol português,

nomeadamente, Benfica,
Sporting e Porto.

Completam o grupo de
participantes, a Escola

Fernando Chalana, a
Académica de Coimbra, o
Sp. de Pombal e o Ansião.

Com estes particiantes a
qualidade e o espectáculo

estão garantidos.
Os jogos realizam-se no
Estádio Municipal de S.
Mateus e começam logo
pelas 9 horas da manhã,

sendo a entrada gratutita.
No final, haverá um

espectáculo musical

As emoções fortes do Quad-Cross estarão presentes
em Pedrógão Grande a 3 de Junho, quando ali se disputar
a terceira prova a contar para o Nacional de Quad-Cross
2012. Os melhores pilotos da modalidade vão acelerar
forte numa pista que favorece o espectáculo.

Entretanto, já se terá realizado a primeira prova, em
Fernandinho, perto de Torres Vedras, e a segunda, em
Alqueidão a 4 de Março e 6 de Maio, respectivamente.

A terceira prova será a 3 de Junho, em Pedrógão Grande,
a 5ª em Castelo de Paiva (17 de Junho) e a última em Góis,
a 29 de Julho.

Tal como na época transacta, a nível sénior o estatuto
de Campeonato é reservado à classe QX Open, aberta a
quads sem limite de cilindrada e preparação livre. Outras
possibilidades de participação consistem nos Troféus de
QX1 (interdito a protótipos) e Basic, este último para
veículos até 450cc.

Entretanto, houve remodelação no âmbito do Mini-
QuadCross, pois este ano existe uma classe de
Campeonato – designada Iniciados – para jovens entre
os 8 e 13 anos de idade, utilizando quads com motores a
2T até 200cc e 4T até 250cc.

O espectáculo beneficiará também da inclusão em cada
evento de corridas de “Pitbikes” (Minimotos), no contexto
de um Troféu Nacional promovido pela Associação
Portuguesa de Pitbikes, sob a égide da FMP. Em termos
regulamentares, as minimotos podem ter motor horizontal
a 4T até 190cc, com caixa de velocidades automática, semi-
automática ou manual. Quanto às rodas, o tamanho
máximo permitido é de jante 12” à rectaguarda e 14” na
dianteira.

Pedrogão Grande e Góis fazem a sua estreia no
Campeonato Nacional desta modalidade.

EM PEDRÓGÃO GRANDE

NACIONAL DE
QUAD-CROSS 2012

JOVENS MOSTRAM QUALIDADES
FESTIVAL DE NATAÇÃO EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS

No passado dia 17, a pis-
cina municipal de Figueiró
dos Vinhos recebeu um
“Festival de Natação”, com
a participação das escolas
desta modalidade de Sertã,
Pedrógão Grande, Ansião e
de Figueiró dos Vinhos,
uma iniciativa organizada
pela secção de natação da
Associação Desportiva e
pela Câmara Municipal.

Oportunidade para os 99
atletas participantes  mos-
trarem ao público assisten-
te, o trabalho que têm de-
senvolvido nas várias clas-
ses de natação, fazendo
uma demostração desta

prática desportiva.
De realçar os bons resul-

tados que os atletas figuei-
roenses e pedroguenses

obtiveram, comprovando
esse referido bom trabalho.
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OPINIÃO pelo
 Dr. Mário Paiva

Na conjuntura actual o formato dos
políticos portugueses em exercício traduz
para os cidadãos uma ideia de inope-
rância e impreparação mas sobretudo
gerando uma imagem de ceticismo e
desconfiança, moldura que vem sendo
apanágio do seu comportamento.

Na última década tem-se assistido ao
âmbito das campanhas eleitorais á utiliza-
ção de uma linguagem atraente, mas cujas
promessas invariavelmente não são
cumpridas.

O seu discurso para os mais atentos
vem configurar-se como na gíria popular
é referido como a “ venda da banha da
cobra”, com um único objectivo de
conquistar o poder.

As medidas tomadas depois na quali-
dade de governantes são por via de regra
a antítese das intenções que no âmbito
dos seus prévios propósitos discursivos,
que muitas das vezes por inabilidade,
força ou desconhecimento das circuns-
tâncias, se mostram drasticamente aten-
tatórias das situações reais, definhando
e prejudicando como agora está suce-
dendo a aspiração social das populações
que neles acreditaram.

Das medidas tomadas na governação
actual dentre outras sobressaem de forma
negativa o ilegítimo roubo dos subsídios
de férias, particularmente ao âmbito dos
pensionistas que são sonegados dos
fundos que criaram ao longo da sua vida,
bem como os brutais aumento dos custos
nos cuidados primários com a saúde e do
IVA em consumos essenciais.

Aliás os governos são normalmente
formados por políticos, tecnocratas e um
ministro das finanças que habitualmente
se comporta como um contabilista,
agindo na base de princípios estatísticos
cujos resultados vão evidenciando claros
desequilíbrios ao âmbito social

E neste caso ocorre falar com ironia no
conhecido princípio do consumo do
frango, em que estatisticamente é apre-
sentado um valor global no consumo
nacional, sendo depois todos os que não
comem frango, ironicamente envolvidos
no resultado apurado por habitante.

Nas circunstâncias atuais como
agravante, o País parece estar a perder a
sua independência face às exigências da
Troika demasiado consentidas, que estão
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a reduzir de forma insustentável o nível
de vida dos portugueses.

Esta pequena introdução deixa en-
tender que o cenário atual vai deixando
marcas que se transmitem, afectando
todos os domínios da sociedade por-
tuguesa, incluindo o desporto.

De facto a actividade desportiva está
muito expressamente voltada para o
futebol que nos seus múltiplos aspectos
se destaca ultimamente pela criação de
casos.

Não esquecemos o lado positivo do
apuramento, da seleção nacional para o
Euro 2012 a realizar na Polonia/Ucrânia
em Junho, embora tardio dado os
contornos polémicos surgidos com as
situações criadas pelos jogadores
Ricardo Carvalho e José Bosingwa , que
vieram afetar  o necessário clima de
união dentro do grupo de trabalho .

Não é fácil para qualquer treinador
impor a sua autoridade quando a equipa
é constituída por jogadores de reconhe-
cido prestígio que ganham fortunas na
actividade e que têm dificuldade em ser
subestimados, e ainda ajudados pela
controversa avidez de certa comunicação
social.

Do meu ponto de vista Paulo Bento
não tinha outras alternativas senão
prescindir como o fez dos dois futebo-
listas, acabando por ganhar a aposta.

O que me parece ser criticável foi a
manifestação de alguma arrogância na
forma como publicamente veio depois no
uso de uma discutível autoridade exage-
rar em comentários sobre a presença dos
jogadores no evento enquanto pessoas.

Agora resta à equipa nacional dar o
seu melhor no Torneio, pois coube-lhe
um grupo fortíssimo de adversários na
primeira fase, constituído pelas seleções
da Alemanha, Holanda, Dinamarca e
Portugal, pelo que o apuramento para a
fase seguinte vai exigir dos jogadores
portugueses um máximo de desempenho
e de superação.

Mas o futebol em Portugal é ao nível
de casos uma actividade marcadamente
sustentada pelos dirigentes dos clubes
que entre si por fanatismo e ambição
pessoal adulteram valores essenciais do
desporto.

Nas situações mais recentes contam-

se dentre outros, dois casos em que a
comunicação social mediatizou:

No recente jogo para a Liga de Clubes
o jogador brasileiro Alan do Sporting de
Braga veio queixar-se de que tinha sido
ofendido ao nível de racismo por palavras
proferidas por um jogador do Benfica no
decurso do jogo, quando todo aquele que
praticou a modalidade sabe que este tipo
de insinuações entre jogadores surgem
amiúde em lances mais agressivos no
decorrer das partidas.

Tratava-se de uma denúncia para com-
pensar outra situação de que o Benfica
se lamentou e que foi aproveitada para
ser mediatizada.

Situação mais grave foi que se passou
no Estádio da Luz no jogo entre o Benfica
e o Sporting, em que a rivalidade superou
o bom senso, sendo que desta vez foi a
claque do Sporting que sentindo-se
vexada incendiou uma pequena parte das
bancadas do Estádio da Luz, precisa-
mente no local onde ficou instalada para
assistir ao jogo.

É obvio que a Direcção do Benfica,
podia perfeitamente ter evitado o clima
de revolta manifestado pela claque leoni-
na, adiando a inauguração do sistema de
segurança que criou e envolveu a
presença dos adeptos do Sporting, que
assim se viram ofendidos pela medida.

Infelizmente hoje em dia cada jogo de
futebol é evidenciado pela procura de
dois resultados, um no campo e outra fora
dele, situação cujo caudal se estende por
vezes a outras modalidades, mormente
quando se defrontam as equipas dos
principais clubes portugueses.

Estas situações a juntar ao clima de aus-
teridade que se vive não ajudam a pre-
sença de adeptos nos recintos desporti-
vos, dando aso a que pela sua ausência
as receitas operacionais dos clubes não
suportem por falta de sustentabilidade os
encargos com os jogadores contratados
que como é do conhecimento publico, ao
nível dos clubes de menor expressão, dão
origem a largos atrasos na regularização
dos salários devidos, criando por vezes
situações pessoais dramáticas.

De sublinhar por positivo as recentes
prestações dos clubes portugueses nas
competições europeias de futebol, em
particular o Benfica, o Sporting, o F, C.

Porto e o Sporting de Braga, respectiva-
mente na Taça dos Clubes Campeões
Europeus e Liga Europa.

Como é do conhecimento geral as
equipas dos clubes referidos são forma-
das em grande maioria por jogadores
estrangeiros, pelo que no plano nacional
o sucesso deve ser avaliado de forma
comedida.

Nas outras modalidades tem-se vindo a
verificar o apuramento de atletas portu-
gueses para os Jogos olímpicos a realizar
em Londres 27 de Julho a 12 de Agosto do
próximo ano de 2012, até ao momento em
especial no quadro das historicamente
mais conseguidas, como o Atletismo, a
Canoagem, o Judo, a Natação e a Vela.

Da mesma forma para os Jogos Para
Olímpicos destinados a deficientes a reali-
zar de 29 de Agosto a 9 de Setembro na
mesma cidade de Londres idêntico pro-
cesso de apuramento está a verificar-se,
tendo em atenção a especial diversificação
de modalidades participativas por força
das deficiências existentes. e em que os
atletas portugueses também historica-
mente se têm distinguido.

Realçar a boa participação portuguesa
nos Campeonatos de Corta Mato realizad-
os em Dezembro na Eslovenia onde foram
conquistadas quatro medalhas, duas de
prata e duas de bronze sendo Dulce Félix
a mais prestigiada pela conquista de duas
medalhas de prata.

Registar também o reconhecimento pela
Associação Europeia de Atletismo, da atleta
Dulce Félix que representa o Maratona
Clube de Portugal, como melhor atleta
europeia do mês de Novembro de 2011.

Neste final do ano o atletismo de estrada
está em foco mercê da realização das tradi-
cionais corridas de S. Silvestre, realizadas
praticamente em todo o território nacional.

A falta de apoio das entidades oficiais
continua a manifestar-se no âmbito do
quadro do associativismo desportivo,
onde os actuais dirigentes dos pequenos
clubes, cansados perante as dificuldades
sentidas se afastam cada vez mais de um
processo em que as camadas jovens não
se mostram atraídas.

Vamos aguardar no entanto que a aus-
teridade e a falta de meios não provoquem
a asfixia do fenómeno desportivo em Por-
tugal no ano de 2012.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PEDRÓGÃO
GRANDE PROMOVE  “CORRENTE  DE APOIO”

BASTA UM TELEFONEMA...
... E AJUDE A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PEDRÓGÃO
GRANDE COM O SEU TELEFONEMA  NESTA CORRENTE  DE APOIO

ONDE PONDE PONDE PONDE PONDE PAAAAAGAR GAR GAR GAR GAR A A A A A ASSINASSINASSINASSINASSINAAAAATURATURATURATURATURA
A assinatura pode ser paga através de cheque cruzado a
remeter para  o Jornal A Comarca, Apartado 25, 3260-
420 Figueiró dos Vinhos, ou ainda nos seguintes locais:

Em Figueiró dos Vinhos
- Na sede do jornal; e/ou - Na Papelaria Jardim

Em Pedrógão Grande
                        - Na Delegação do jornal, na Papelaria Faneca - Devesa

Em Castanheira de Pera
                              - No Café do Henrique (Café Central) ; e/ou- No Restaurante Europa
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DELMAR
DE
CARVALHO

A SEGURANÇA

“... o tacto e a

diplomacia são sempre

melhores que a

força...pelo que devemos

procurar a

reconciliação com os que

nos maltratam...,

como é melhor para

nós vencermos os nossos

maus sentimentos

que alimentá-los, pois

colhemos o que

semeamos.”

Max Heindel

Eis uma área que está
cada vez mais na ordem do
dia…

E porquê nos sentimos
inseguros? Porque temos
medos, receios, preocupa-
ções? Como vencê-los? E
haverá alguém que não ten-
ha algo de negativo desta
área?

Sentimos insegurança
pela nossa integridade fí-
sica e pela dos que nós
amamos, pelos nossos
bens e assim por diante.

Sabemos que o grande
problema está em nós. Ele
vem do nosso interior, da
nossa imaginação, das nos-
sas emoções e sentimen-
tos. Pode ser aumentada
por vários factores exter-
nos, pelas imagens que ve-
mos, sejam reais ou virtuais,
aquelas muito mais vividas
do que as últimas, sejam
resultantes de calamidades
naturais ou outras, de
desastres, de roubos, etc.

Todos nós, uns mais do
que outros temos receios...
Atualmente são poucos os
que já venceram “todos”
os medos e preocupações!
Quem em seu coração ape-
nas tenha lugar para o Puro

e elevado Amor, seja Seu
canal constante, como da
Luz e da Paz de Deus, ou
do Cristo Interno, que nos
“dá a Paz não como o mun-
do nos a oferece, mas como
Ele a dá.”

Enquanto, não atingir-
mos esse nível, pois os me-
dos e as preocupações, mais
ou menos nos escravizam.

E o primeiro passo para
os vencer é conhecermo-
nos a nós mesmos e ver-
mos onde é que eles têm as
suas origens; sermos hu-
mildes e possuirmos mente
aberta e livre.

Doutra forma bastará ha-
ver uma mudança em algo,
seja até na estrutura em que
trabalhamos ou na da loca-
lidade e ficamos logo mais
inseguros...Temos medo
das mudanças, e como elas
são necessárias para evolu-
irmos, senão cristalizamos,
logo temos de possuir capa-
cidade de adaptação a novos
meios e a novos estados.

Preocupações, quem é
que as não têm? Há quem
diga e tem razão que a “pre-
ocupação é um péssimo há-
bito”, sem dúvida alguma,
ela é um dos piores hábitos,
até porque muitas delas
nunca sucedem e acabam
por acontecer outros casos
de que não esperávamos,
por vezes até boas notícias
e actos. O caminho será,
pois o de nos interessar-
mos em resolver os assun-
tos e não em preocuparmos
com eles pois a preocupa-
ção nada resolve.

Também a vida que leva-
mos de corrida, de alta
competição, gera ansieda-
de e com ela vem um quadro

psicossomático ligado aos
medos e preocupações.

Por isso, temos de apren-
der a vencê-la e uma das
causas é a nossa demasia-
da ambição: queremos este
mundo e o outro! Logo
temos de vencer o egoísmo
pelo altruísmo e tudo vai
melhorando.

Cooperar, ajudar o pró-
ximo, eis um dos bons re-
médios.

Na realidade o caminho
mais curto para vencermos
a insegurança e tudo o que
a ela está ligado, é servir
com amor e com modéstia.
De novo surge um consel-
ho que já foi repetido várias
vezes. É verdade, e nunca
será demais lembrá-lo até
que nos capacitemos que
ele é mesmo o caminho
mais curto e melhor para to-
dos nós e para todos os as-
suntos. Reconhecê-lo, é fá-
cil para muitas pessoas,
mas colocá-lo em prática, é
que é difícil,  levará o seu
tempo; vamos insistindo;
dizemos, vamos.

Pela nossa parte não
temos dúvidas o problema
é evitar seguir o nosso ami-
go Séneca, que via o que
era melhor, só que acabava
por seguir o invés! È a tal
inclinação que, na maioria
da Humanidade, tem mil-
hões de anos de evolução
com a mente. A Paz verda-
deira virá se seguirmos este
conselho dos verdadeiros
mestres e especialmente de
Cristo. Não precisaremos
de guarda- costas ou outras
seguranças que também
eles têm medos!

 A nossa segurança não
virá das armas, de termos

muitos bens, etc, etc, ela
vem de dentro, da forma
como cumprirmos as Leis
Divinas ou Cósmicas! Tudo
isso é uma ilusão, de um
momento para o outro, tudo
o que é material pode desa-
parecer, e lá se vai a nossa
falsa bengala ou o falso
apoio que tínhamos!

Como é evidente, face ao
estado das coisas em que
está a nossa civilização, re-
flexo do que somos no todo
coletivo, Humanidade, e
isto já vem desde que nos
foi dado o corpo de dese-
jos, embora, nesse longín-
quo período, os medos eram
algo como que sonhos, in-
conscientes, tal como, por
vezes, os temos quando
dormimos mal e temos pe-
sadelos, acordando em so-
bressalto, situação que,
com a dádiva do “ maná”,
mente,  passámos a ter
consciência de vigília, espí-
rito interno; a partir daqui,
por nós temos de vencer
sem esperarmos ajudas, só
assim é que podemos ultra-
passar os nossos proble-
mas internos e externos.

Logo não será de um mo-
mento para o outro que ire-
mos vencê-los; os que os já
venceram, quantas vidas de
servir com amor precisaram?

Também a todos nós che-
gará o tempo de os vencer
definitivamente e não preci-
sarmos de estar dependen-
tes de nada nem sequer de
um simples cigarro!

Até lá urge criar mais e
melhores meios de seguran-
ça, com a ajuda da alta
tecnologia, na prevenção
de cheias, etc, etc.

E como muitos problemas

são globais, repetimos,
eles só serão resolvidos
com soluções globais, pelo
que devemos dar mais
meios à ONU para contri-
buir para uma melhor segu-
rança das pessoas e dos
bens legítimos.

Os meios via satélite são
uns deles que podem e de-
vem ser mais usados, inclu-
indo sobre as atividades
dos que infelizmente pen-
sam que os assuntos se re-
solvem é com terror, com
suicídios monstruosos que
os animais não os fazem.
Eis, um dos piores usos da
nossa mente, só que tais
condutas podem ocasionar
a perda da evolução, não
terão possibilidades de re-
nascer de novo, contraria-
mente ao que alguns se cal-
har até pensam, fanatiza-
dos como são e estão, o
que será um incomen--
surável sofrimento para o
espírito despido de todos
os seus átomos sementes,
aguardando por uma outra
manifestação que só virá
daqui a um número inco-
mensurável de milhões de
anos...

Dizer não à Guerra é
pouco, já é algo de posi-
tivo, mas temos de perdoar
do fundo do coração todos
os erros dos outros e fazer
bem a quem nos faça mal;
temos de ser ativos no ser-
viço amoroso.

É certo que vivemos num
mundo cheio de polvos
monstruosos, alguns até
sob a capa de bonzinhos...
pelo que urge seguir os
ensinamentos de Cristo,
cada vez mais.

Eisenhower, o conhecido

general dos EUA apelidado
de IKE, alertou para o
enorme perigo do aumento
de armas sem controlo!
Afinal o que fizemos? O
contrário!

E agora? Urge colocar um
ponto final nesta área do
salve-se quem poder e de
que tudo vale...

De novo, nos parece que
a ONU devia ter muitos
meios para eficazmente
poder controlar toda esta
área...Só que, uma Coreia
do Norte até à Rússia e aos
próprios EUA como à Chi-
na, etc, etc, estarão dispos-
tos a darem-lhe esses
meios? Concordarão?

Será melhor não falar
mais... Só que ninguém se
esqueça que “ cá se fazem,
cá se paga” e que quem com
ferros mata, com ferros
morre. Pensemos ao menos
um pouco...! Basta de tanto
egoísmo, de tanta ambição
pelo poder efémero, etc.

Por último, vamos apenas
recordar as sábias palavras
de um grande médico,
filósofo rosacruciano, mon-
-ge católico que escolheu
o pseudónimo de Angelus
Silesius:

“A tua alma andará
perdida enquanto Cristo
não nascer dentro de ti;
ainda que Ele nasça mil
vezes em Belém, olharás em
vão a Cruz no Gólgota,
enquanto Ela não se erguer
dentro de ti.”

Já pensaram que, se não
fosse a Sua ajuda, como a
dos Irmãos Maiores e de
outros Seres, face ao nosso
materialismo e egoísmo,
este planeta já estaria
reduzido a meteoritos!

OS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DA FÉA FÉA FÉA FÉA FÉ
No próximo número de «A Comarca» sairá um caderno especial sobre as 5 religiões mais importantes do mundo: Cristianismo,
Islão, Hinduísmo, Judaísmo e Budismo.
Como surgiram? Quem foram os seus fundadores? Quais são os seus princípios mais importantes? Como se caracterizam e estruturam?
Quais são os livros ou códigos fundamentais onde se baseiam? Quem os escreveu? Quem as representa junto dos crentes? Quantos
seguidores têm e onde se localizam? Etc…
O caderno especial, intitulado «Os nomes da Fé», é da autoria de TóZé Silva e resulta de um ciclo de palestras realizadas em Outubro
do ano passado na Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos («Encontro de Religiões - Encontro de Culturas»)e nas quais participou.
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LOCALIDADE---------------------------------------------------------------------

CÓD. POSTAL----------------------------------------------------------------------

ENVIO
EUROS:_____________________________________________,em:

CHEQUE            VALE DE CORREIO   NUMERÁRIO

Recorte este cupão devidamente preenchido e junte o valor da assinatura anual:
- 15,0 Euros | 12,0 Euros (para reformados e jovens detentores de cartão)

"a expressão da
nossa terra"

PARA SE TORNAR ASSINANTE
OU ACTUALIZAR A SUA ASSINATURA

SE JÁ É ASSINANTE E PRETENDE APENAS
REGULARIZAR A SUA ASSINATURA,  ASSINALE  X

compramos...
VELHARIAS, PRATA,
OURO, POTES, PIAS,

RELÓGIOS DE CORDA,
MOEDAS E NOTASCONTACTOS: 964 107 417  | 236 553 036

VENDE-SE

- Casa de Habitação r/c em
Chávelho - Fig. dos Vinhos

Com: 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha,
1 wc e anexo com jardim

CONTACTO: 966 420 422

NOTARIADOPORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 06 de Março de 2012, no livro de notas
para escrituras diversas número dezanove, deste Cartório, a folhas cento e dezanove foi
lavrada uma escritura de justificação na qual, AMÉRICO DA CONCEIÇÃO SIMÕES
DIAS e mulher, ARMINDA DA SILVA DO REGO, casados no regime da comunhão
geral, naturais da freguesia de Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos, onde residem
na Rua de São Tiago, NIF 101.242.026 e 101.242.034, 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 - RÚSTICO, sito em
“Vinha da Serra”, composto por centeio e pastagem com oliveiras, com a área de
quatrocentos e dezoito metros quadrados, a confrontar do norte e do nascente com
Manuel Mendes Simões, do sul com Cesaltina da Conceição Freire e do poente com
servidão de inquilinos, inscrito na matriz sob o artigo 12.517, com o valor patrimonial
tributário, de Euros 149,10, igual ao atribuído; DOIS - RÚSTICO, sito em “Vinha da
Serra”, composto por cultura com tanchas e oliveiras, com a área de duzentos e doze
metros quadrados, a confrontar do norte com José Rocha, do sul e do poente com
Manuel Mendes Simões e do nascente com Maria Antunes Dias e outros, inscrito na
matriz sob o artigo 12.518, com o valor patrimonial tributário, de Euros 86,15, igual ao
atribuído; omissos na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos; TRÊS -
METADE INDIVISA do prédio RÜSTICO, sito em “Vinha da Serra”, composto por
terreno de cultura com tanchas, centeio, pastagem com oliveiras e carvalho, inscrito na
matriz sob o artigo 12.520, com o valor patrimonial tributário, correspondente à fracção,
de Euros 221,68, igual ao atribuído, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Figueiró dos Vinhos sob o número mil quinhentos e sete, não incidindo sobre o referido
direito qualquer inscrição em vigor. Que os referidos prédios vieram à sua posse, o
identificado na verba um por compra verbal, feita por volta do ano de mil novecentos
e setenta e sete a Arnaldo da Conceição Dias e mulher, Arminda Marques Vaz, residente
que foram em Lisboa; o identificado na verba dois por partilha verbal, feita por volta do
ano de mil novecentos e setenta e três por óbito de António Simões Dias e mulher, Laura
da Conceição, pais do justificante marido, residentes que foram no mencionado lugar
sede de freguesia de Aguda; o identificado na verba três, por compra verbal, feita por
volta do ano de mil novecentos e noventa a Abílio José Rocha Jorge e mulher Deolinda
Ferreira Nunes Jorge, residentes no lugar de Salgueiral, freguesia e concelho de Ferreira
do Zêzere, tendo entrado de imediato na posse dos mesmos, sem que todavia, desse
facto, 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 identifi-
cado na verba três em compropriedade com Maria Graciete da Silva Dias, divorciada, resi-
dente no dito lugar e sede de freguesia de Aguda, e os restantes 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, cultivando-os, colhendo os seus frutos, avivando estremas, 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 prédios
por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documentos que lhes permitam
fazer prova do seu direito de propriedade sobre os mesmos pelos meios extrajudiciais
normais.

Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró do Vinhos, 06 Março de 2012.

(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo) Nº 382 de 2012.03.25
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CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO

Certifico que por escritura de treze de Março de dois mil e doze, no Cartório
Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada  de folhas
cento e trinta e cinco a folhas cento e trinta e oito verso, do  livro de notas para
escrituras diversas número cento e quarenta e três -  F, compareceram:
JORGE DA SILVA SIMÕES e mulher MARIA AMÉLIA DE JESUS  SIMÕES,
casados sob o regime da comunhäo de adquiridos, naturais  ele da freguesia
e concelho de Oleiros e ela da freguesia da Graça,  concelho de Pedrógão
Grande, onde habitualmente residem no lugar de Marinha, E DECLARARAM:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes
prédios:
UM - Urbano, sito em Vale da Vinha, no lugar de Marinha, freguesia  de Graça,
concelho de Pedrógão Grande, composto de casa de um  piso, destinada a
arrecadações e arrumos, com logradouro anexo, com  a superficie coberta de
noventa e cinco metros quadrados e descoberta  de duzentos e setenta e cinco
metros quadrados, a confrontar do norte  com a estrada, sul com Jorge da Silva
Simões, nascente com o caminho  e poente com António Pereira Assunção,
inscrito na matriz sob o artigo  1861, omisso na Conservatória do Registo
Predial.
DOIS - Rústico, sito em Vale da Casa, freguesia de Graça, concelho de Pedrógšo
Grande, composto de cultura com oliveiras, com a área de novecentos metros
quadrados, a confrontar do norte com Mário da Silva Paiva, sul com Virgílio
Pires, nascente com Maria Rosa Godinho e poente com Manuel António Silva,
inscrito na matriz sob o artigo 9867, omisso na Conservatória do Registo
Predial.
TRÉS - Rústico, sito em Vale da Casa, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, composto de pinhal, com a área de dois mil quatrocentos e oitenta e
oito metros quadrados, a confrontar do norte com Maria Rosa Godinho e
outro, sul com José Baeta, nascente com Virgílio Pires e poente com Mário da
Silva Paiva, inscrito na matriz sob o artigo 9861, omisso na Conservatória do
Registo Predial.
QUATRO - Rústico, sito em Vale da Casa, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande, composto de pinhal, com a área de mil e quarenta metros
quadrados, a confrontar do norte com João Coelho Nunes, sul com Virgílio
Pires, nascente com Manuel António Silva e poente com Maria Rosa Godinho,
inscrito na matriz sob o artigo 9863, omisso na Conservatória do Registo
Predial.
CINCO - Rústico, sito em Vale da Carreira, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande, composto de pinhal, com a área de mil e duzentos metros
quadrados, a confrontar do norte com Manuel Nunes, sul com António Luís
Coelho, nascente com o caminho e poente com António Francisco David,
inscrito na matriz sob o artigo 10143, omisso na Conservatória do Registo
Predial.
SEIS - Rústico, sito em Campelo, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, composto de terra de cultura com oliveiras, com a área de duzentos e
oitenta metros quadrados, a confrontar do norte, sul e poente com José António
da Silva e nascente com Francisco Graça Leitão, inscrito na matriz sob o
artigo 9125, omisso na Conservatória do Registo Predial.
SETE - Rústico, sito em Vale da Carreira, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande, composto de pinhal, com a área de duzentos e oitenta metros
quadrados, a confrontar do norte com António Francisco David, sul, nascente
e poente com Aníbal da Graça Ferreira, inscrito na matriz sob o artigo 10141,
omisso na Conservatória do Registo Predial.
OITO - Rústico, sito em Covão dos Fetos, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande, composto de pinhal, com a área de setecentos e cinquenta
metros quadrados, a confrontar do norte com Alfredo Miranda, sul com o
caminho, nascente com Joaquim Piedade Simões e poente com António
Francisco David, inscrito na matriz sob o artigo 9750, omisso na Conservatória
do Registo Predial.
NOVE - METADE DO PRÉDIO RÚSTICO, sito em Tapada ou Lameira,
freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande, composto de cultura com
oliveiras, com a área de quatrocentos e quarenta metros quadrados, a confrontar
do norte com a estrada, sul e nascente com o caminho e poente com José Luís
Ferreira, inscrito na matriz sob o artigo 9623, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Pedrógão Grande sob o número seis mil e vinte e cinco,
sem inscrição a favor dos justificantes.
DEZ - Rústico, sito em Lamiceiro, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, composto de pinhal, com a área de nove mil e seiscentos metros
quadrados, a confrontar do norte com António Francisco, sul com João Coelho
Nunes, nascente com o caminho e poente com António Francisco David,
inscrito na matriz sob o artigo 10257, omisso na Conservatória do Registo
Predial.
Em relação ao prédio indicado em nono lugar são comproprietários com Aurora
Jesus Henriques da Costa, viúva, residente habitualmente no lugar de Casal
dos Ferreiros, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande, titular da
outra metade a qual já se encontra registada na referida Conservatória do
Registo Predial pela inscrição Ap. três mil duzentos e noventa e nove de dois
mil e nove barra zero sete barra zero oito, tendo possuído essa fracção com
ânimo de compropriedade, na proporção que detêm, verificando-se a existência
de uma situação de composse.
Que eles justificantes possuem o prédio referido sob a verba um, em nome
próprio desde mil novecentos e oitenta e nove, já no estado de casados, por
compra meramente verbal a António Francisco, viúvo, residente no lugar de
Marinha, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande, cujo título não
dispõem.
Que eles justificantes possuem os prédios referidos sob as verbas dois e três,
em nome próprio desde mil novecentos e oitenta e cinco, já no estado de
casados, por compra meramente verbal a João Coelho Nunes, casado com Maria
Rosa Coelho, residente no lugar de Cutalaio, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Que eles justificantes possuem o prédio referido sob a verba quatro, em nome
próprio desde mil novecentos e oitenta e seis, já no estado de casados, por
compra meramente verbal a José Baeta Graça, casado com Maria da Silva Coelho,
residente no lugar de Marinha, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, cujo título não dispõem.
Que eles justificantes possuem o prédio referido sob a verba cinco, em nome
próprio desde mil novecentos e oitenta e cinco, já no estado de casados, por
compra meramente verbal a António João de Jesus, casado com Maria do Carmo
de Jesus, residente no lugar de Marinha, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Que eles justificantes possuem os prédios referidos sob as verbas seis e dez,
em nome próprio desde mil novecentos e oitenta e cinco, já no estado de
casados, por compra meramente verbal a José David Francisco, viúvo, residente
no lugar de Marinha, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande, cujo
título não dispõem.
Que eles justificantes possuem os prédios referidos sob as verbas sete, oito
e nove, em nome próprio desde mil novecentos e oitenta e sete, já no estado
de casados, por compra meramente verbal a Joaquim Luís, casado com Belmira
de Jesus, residente no lugar de Marinha, freguesia de Graça, concelho de
Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Está conforme.
Cartório Notarial da Sertã, 13 de Março de 2012.

A COLABORADORA,
(Isabel Maria da Conceição Fernandes, colaboradora n° 322/4 do Cartório
Notarial da Sertã, no uso das competências conferidas pela Notária Teresa
Valentina Cristóvão Santos, através do autorização publicitada em 30/12/
2011 no sítio da Ordem dos Notários.)

Nº 382 de 2012.03.25

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO DA NOTÁRIA MARIA DA
GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVARES

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, lavrada de
folhas 51 a folhas 54 do livro de notas para escrituras diversas número 112-
A FRANCISCO EMÍLIO DA SILVA COREIXAS e cônjuge MARIA ADÍLIA
DOS SANTOS GODINHO, casados sob o regime da comunhão geral, naturais,
ele da freguesia de Lama, concelho de Barcelos e ela da freguesia e concelho
de Figueiró dos vinhos, onde residem no lugar de Aldeia da Cruz, declararam,
Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, com exclusão
de outrem, dos imóveis seguintes, todos situados no concelho de Figueiró
dos Vinhos:

FREGUESIA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
NÚMERO UM

Urbano composto por casa de arrecadação de rés-do-chão e primeiro andar
com a superfície coberta de vinte metros quadrados, sito em Carreirinha, a
confrontar de todos os lados com o próprio (Francisco Emílio da Silva
Coreixas), inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1978, com o valor
patrimonial e atribuído de cento e noventa euros e oitenta e seis cêntimos,

NÚMERO DOIS
Rústico composto por terra de semeadura com oliveiras, tanchas, fruteiras,
videiras e pinhal com a área de nove mil novecentos e dez metros quadrados
sito no Penedo, a confrontar do Norte com Albino da Silva Quaresma, do sul
e do Nascente com Manuel Martins e do Poente com Augusto Rodrigues
Paiva e outro, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 16623, com o valor
patrimonial e atribuído de três mil trezentos e trinta e seis euros e três cêntimos,

NÚMERO TRÊS
Rústico composto por pinhal com a área de dois mil cento e cinquenta metros
quadrados sito no Vale Travesso, a confrontar do Norte com Joaquim Dinis de
Carvalho, do sul com António Ramos Lucas, do Nascente com Sílvio de Jesus
Alexandre e do Poente com Lucinda do Carmo, inscrito na matriz respectiva
sob o artigo 18085, com o valor patrimonial e atribuído de quatrocentos e
noventa e oito euros e quarenta e quatro cêntimos

FREGUESIA DA AGUDA
NÚMERO QUATRO

Rústico composto por pinhal com a área de quatro mil novecentos e cinquenta
metros quadrados sito na Lomba das Lagens, a confrontar do Norte com viso,
do Sul com Higino Maria, do Nascente com estrada e do Poente com Manuel
da Silva, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 9983, com o valor
patrimonial e atribuído de mil cento e quarenta e cinco euros e noventa e sete
cêntimos, todos omissos na conservatória do Registo Predial de Figueiró
dos Vinhos.
Que os mencionados imóveis, cujo valor se eleva à quantia de CINCO MIL
CENTO E SETENTA E UM EUROS E TRINTA CÊNTIMOS, vieram à sua
posse no ano de mil novecentos e oitenta e um por lhes terem sido doados por
Alzira Godinho, viúva, residente que foi no referido lugar de Aldeia da Cruz,
acto este que nunca chegou a ser formalizado.
Que desde então porém têm possuído os mencionados prédios em nome próprio
e sobre eles têm exercido todos os actos materiais que caracterizam a posse,
nomeadamente a defesa e a conservação da propriedade, arrecadando no urbano
ferramentas agrícolas, limpando as caleiras, semeando, amanhando e
vindimando os rústicos, plantando e cortando as diversas árvores e colhendo
os respectivos frutos, recolhendo a lenha, roçando o mato, avivando as
estremas, deles retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza,
conservando-os e pagando pontualmente as contribuições e impostos por
eles devidos, sempre à vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma
forma contínua, pacífica, pública e de boa fé, sem oposição de quem quer que
seja.
Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÂO que invocam na
impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios
extrajudiciais normais.
CONFERIDA. Está conforme.
Ansião, 22 de Março de 2012.

A Notária,
(Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)
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Felicidade de Jesus
Simões

Nasc. 25/02/1924
Falec. 17/03/2012

Natural: Arega
Residente: Casalinho

Sua família agradece por
este meio a todos quantos
os acompanharam neste

momento de dor

Tratou: Agência Funerária
José Carlos Coelho Unip. Lda
Fig. Vinhos | Tlf.: 236552555
Tlm.: 960022663 | 917217112

Herondino da
Conceição Nunes

Nasc. 02/11/1932
Falec. 14/03/2012

Natural: Ervideira - F.Vinhos
Residente: Lisboa

Sua família agradece por
este meio a todos quantos
os acompanharam neste

momento de dor

Tratou: Agência Funerária
José Carlos Coelho Unip. Lda
Fig. Vinhos | Tlf.: 236552555
Tlm.: 960022663 | 917217112

Irene Martins
Estêvão

Nasc. 21/11/1930
Falec. 14/03/2012

Natural: Fig. Vinhos
Residente: Casal Ferreiros

Bairradas

Sua família agradece por
este meio a todos quantos
os acompanharam neste

momento de dor
Tratou: Agência Funerária

José Carlos Coelho Unip. Lda
Fig. Vinhos | Tlf.: 236552555
Tlm.: 960022663 | 917217112

Maria da
Conceição Ribeiro

Nasc. 02/09/1923
Falec. 16/03/2012

Natural: Arega
Residente: Castanheira -

Arega - Fig. Vinhos

Sua família agradece por
este meio a todos quantos
os acompanharam neste

momento de dor

Tratou: Agência Funerária
José Carlos Coelho Unip. Lda
Fig. Vinhos | Tlf.: 236552555
Tlm.: 960022663 | 917217112

Falecimento
Nasceu: 30.10.1919 *  Faleceu:04.03.2012

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Seus filhos agradecem por este meio a todos quantos

os acompanharam neste nomento de dor. Um
agradecimento especial ao Dr. Carlos David e a todo o

pessoal do Lar da santa Casa da Misericórdi de
Pedrógão Grande.

Falecimento

Nasceu: 06.07.1922   |  Faleceu:18.03.2012

ALICE SERRA DAVID
Ouzenda - Pedrógão Grande

Filho, Filhas, Nora, Genros, Netos e Bisnetos na
impossibilidade de agradecer individualmente a quan-
tos se juntaram à família neste momento de dor, vem
desta forma manifestar a todos o nosso reconhecimento.

A Família de Joaquim Fernandes

AGRADECIMENTO
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O Clube Figueiroense –
Casa da Cultura de
Figueiró dos Vinhos, foi
palco, no passado dia 17
de março, pelas 15 horas,
do lançamento de dois
livros: “A liderança eco-
nómica do Norte do
Distrito de Leiria nos sécs.
XVII e XVIII”, de Margari-
da Herdade Lucas e “O
Fabrico do Papel em Fi-
gueiró dos Vinhos no séc.
XVII”, de Miguel Portela.

Os dois trabalhos, agora
na forma de livro, nascidos
da pesquisa destes dois
autores empenhados na
divulgação da História e
valores locais e regionais,
haviam já servido de tema
das comunicações que
ambos apresentaram no

Congresso da Alta Estrem-
adura, no ano passado.

A História não é uma
mera curiosidade, é investi-
gação, defendeu Marga-
rida Lucas, que se debruça
sobre as famílias impor-

tantes da época, sobre a
indústria da exploração do
ferro na Machuca e na Foz
de Alge e sobre a indústria
do lanifício para ilustrar o
tema do seu trabalho.

Já Miguel Portela faz uma

incursão sobre um tema mal
conhecido em Figueiró, e
que para muitos constitui
mesmo uma novidade – as
fábricas de papel.

O Eng. Rui Silva, edil de
Figueiró dos Vinhos, presi-

MIGUEL PORTELA E MARGARIDA HERDADE LUCAS APRESENTAM TRABALHOS
DE INVESTIGAÇÃO

NO CLUBE FIGUEIROENSE

Vasco Nuno da Gama de Jesus Soares é
o autor da tese de doutoramento em
Engenharia Informática intitulada
“Performance Assessment of Vehicular
Delay-Tolerant Networks” (Avaliação
do Desempenho de Redes Veiculares
com Ligações Intermitentes), escrita
sob a orientação do Joel José Puga
Coelho Rodrigues, professor auxiliar
da Universidade da Beira Interior.

Uma tese que tem como mote a invest-
igação realizada na Universidade da Beira
Interior, em torno da proposta inovadora
de uma nova arquitetura para redes
veiculares, ditas redes veiculares com
ligações intermitentes - vehicular delay-
tolerant networks (VDTN). Ao longo do
estudo foi avaliado o desempenho desta
arquitetura de rede e respetivos protoco-
los e serviços, analisando-se a sua aplica-
ção em diferentes cenários. A inovação
deste trabalho é atestada pelo registo de
uma patente e pelo vasto número de
publicações científicas internacionais,
superior a 20.

No estudo agora defendido perante a
academia as conclusões apontam “para
uma tecnologia com grande potencial para
ser utilizada pelos fabricantes automóveis.

diu à cerimónia de lança-
mento, testemunhando com
a sua presença o elevado
apreço por obras deste ca-
rácter que preservam a nos-
sa memória. No uso da pala-
vra destacou a coragem e
sabedoria dos autores pelo
muito de bom que têm feito
por Figueiró, “... divulgan-
do e honrando o que os
nossos pais e avós fizeram
pela nossa região”. E lan-
çou-lhes um desafio no

sentido de debruçarem as
suas pesquisas sobre a rea-
lidade dos lanifícios em Fi-
gueiró e na região, os mui-
tos armazéns e fábricas
exis-tentes e que marcaram
uma época.

De preço acessível, com
boa apresentação e de fácil
leitura, estas obras merecem
ser lidas por todos quantos
se interessam pelos temas
que marcam e marcaram a
nossa identidade.

TESE DE DOUTORAMENTO APRESENTA NOVA ARQUITETURA DE REDES
SURGE MAIS UMA PATENTE CIENTÍFICA NUM TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO ACADÉMICO

- Desta vez é na área da Informática que se produzem avanços. Uma tese de doutoramento que permitiu conceber,

entre outras plataformas, uma nova arquitetura de redes. Por: Eduardo Alves

As VDTNs oferecem uma ampla gama de
aplicações com impacto na vida quotidia-
na, das quais se destacam, entre muitas
outras, a melhoria da segurança rodoviária
e da eficiência dos sistemas de transporte,
recolha e transmissão de dados recolhidos
por redes de sensores sem fios, por exem-
plo, referentes a condições climatéricas ou
medições de poluição”, atestam os men-
tores deste estudo. Outros exemplos de
aplicações previstas para estas redes in-
cluem o infotainment, que passa por
aplicações comerciais, “por exemplo, para
divulgação de anúncios, de informações
turísticas e de lazer, e disponibilidade de
espaço de estacionamento e aplicações
de entretenimento, como sendo, a possibi-
lidade de acesso à Internet e partilha de
conteúdos de multimédia”. Estas redes
poderão ser inclusivamente importantes
em regiões rurais que não disponham de
qualquer tipo de meio de comunicação
convencional de acesso à Internet, per-
mitindo um conjunto diversificado de
serviços e aplicações. Além disso, “as
VDTNs revelam-se muito úteis em cenári-
os de catástrofe, quando as infraestruturas
de rede tradicionais são destruídas ou
largamente afetadas, permitindo apoiar a
comunicação entre equipas de resgate e

outros serviços de emergência”.
Destaca-se entretanto a estreita

colaboração entre o grupo de investiga-
ção Next Generation Networks and
Applications Group (NetGNA) do qual
fazem parte o autor e o orientador deste
estudo, e o construtor automóvel Fiat,
no Brasil, na construção de um protótipo
real que tem por base a proposta
apresentada neste estudo.

O júri das provas de doutoramento
foi constituído por Mário Marques
Freire, presidente da Faculdade de
Engenharia da Universidade da Beira
Interior, António Manuel Duarte No-
gueira, professor auxiliar da Universi-
dade de Aveiro, Paulo Rogério Barreiros
d’Almeida Pereira, professor auxiliar do
Instituto Superior Técnico da Universi-
dade Técnica de Lisboa, Abel João Pa-
drão Gomes, professor associado da
Universidade da Beira Interior, Paulo
Martins Carvalho, professor auxiliar da
Escola de Engenharia da Universidade
do Minho, Michel Celestino Paiva
Ferreira, professor auxiliar da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto,
e Joel Jose˜ Puga Coelho Rodrigues,
professor auxiliar da Universidade da
Beira Interior.

Nuno Vasco da
Gama de Jesus
Soares nasceu
em Pampilhosa
da Serra, em
1979.
Formou-se em
Engenharia
Informática no
Departamento
de Engenharia
Informática da
Universidade
de Coimbra,
em 2002.
Durante a graduação trabalhou como desen-
volvedor web para ECTEP. De 2002 a 2003,
trabalhou como pesquisador e como  desenvol-
vedor de software para a Portugal Telecom
Inovação, SA. Em setembro de 2003, entrou para
o Departamento de Engenharia Informática da
Escola Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico de Castelo Branco. Desde então até
o presente, tem trabalhado como professor.
No presente momento é um professor assistente
de Engenharia Informática, principalmente na
área de redes de computadores. Desde 2004
também é instrutor Cisco Networking Academy
Regional na Academia Regional Cisco da Escola
Superior de Tecnologia de Castelo Branco.
Recebeu o grau de doutor em Ciência da
Computação e Engenharia da Universidade da
Beira Interior, em fevereiro de 2012.
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2 Páscoa é ser trespassado pela luz,

Que nasce de uma cruz tão reluzente.
Páscoa é renascer como um crente,
Que acredita no Senhor Jesus.

Desde o Luso até ao Andaluz,
Acreditam num Cristo Omnipotente.
Que ao morrer por nós foi tão valente,
Morreu mas sobreviveu à sua cruz!

Que a Páscoa seja um dia de Paz,
Cristo de ser pacifico foi capaz,
E nos mostrou os caminhos do além…

Tenta ser um bom filho e um bom rapaz,
Porque Cristo, aquilo que te faz,
É tornar-te pessoa que quer bem!
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- António Francisco
21/03/2012
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OS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DOS NOMES DA FÉA FÉA FÉA FÉA FÉ
No próximo número de «A Comarca» sairá um caderno especial sobre as 5 religiões mais importantes do mundo: Cristianismo,
Islão, Hinduísmo, Judaísmo e Budismo.
Como surgiram? Quem foram os seus fundadores? Quais são os seus princípios mais importantes? Como se caracterizam e estruturam?
Quais são os livros ou códigos fundamentais onde se baseiam? Quem os escreveu? Quem as representa junto dos crentes? Quantos
seguidores têm e onde se localizam? Etc…
O caderno especial, intitulado «Os nomes da Fé», é da autoria de TóZé Silva e resulta de um ciclo de palestras realizadas em Outubro
do ano passado na Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos («Encontro de Religiões - Encontro de Culturas»)e nas quais participou.

D
IA

 D
A

S 
M

E
N

T
IR

A
S Há um dia pra mentir

Cá no nosso Portugal
É o primeiro de Abril
Neste dia não faz mal!

Pra mentira ser madura
E ser contada à vontade
Deve trazer com doçura
Coisa que não seja grave

Mas há mentiras que são
Feitas de brancos colarinhos
De pedaçinhos de pão
Roubadas aos pobrezinhos

Gostava de saber porque são
Mentirosos a valer
Quanto mais pequenos são
Maiores querem parecer

A mentira bem vestida
A querer ficar bem falada
São as fachadas da vida
Aparencia e mais nada

E quem mente com maldade
Pode crescer-lhe o nariz
Mesmo que fale a verdade
Ninguém crê no que e ele diz

Que atire a primeira pedra
Quem diz que nunca mentiu
Secalhar fugiu pra serra
E de cordeiro se vestiu

Coitado do mentiroso
Mente agora e mente sempre
Ainda que diga a verdade
Todos lhe dizem que mente

Neste jornal não se mente
Aprofunda-se a verdade
unica e simplesmente
Que muita gente naõ sabe
Mas que é a realidade

por

Alcides Martins

Clarinda
Henriques
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S Tenho uma família muito querida:
na Rua Comendador Sá Couto, a
onde eu me considero integrado
para a tornar mais comprida.

Essa, Santa família constituída
pela Luiza, e, o Chefe Albertino, São
Santos: Pai, Mãe e Filhos, porque
o Pai é do tempo que Deus era menino

o Casal de quem eu falo, tem
três filhos, cinco estrelas:
quando eu chego a ir fazer, a visitinha
procuro por eles, lago quero velas.

As cinco estrelas do casal é:
a Ritinha, o Daniel e a Tânia
quando tenho saudades delas
logo a minha mente é espontânea

Casal amigo do meu coração;
sempre que posso vos darei a mão,
se alguma vez fui menos correcto
ajoelho-me a pedir-vos perdão.

António da Conceição Francisco
Aldeia ana aviz 21/03/2012

DIA DO PAI
Poema baseado na frase:
“Filho és Pai serás”
Filho és, Pai serás
É uma forma de dizer,
É uma honra ao rapaz
E um esquecer, à mulher...

Mas se o filho é uma esperança

Do trabalho do amor
A filha, é em criança
Um botão duma flor
As suas graças traquinas
Os passos que ensaia então
São recompensas divinas
p’ro mais nobre coração.
Coração, doutra flor,
Que foi pequena também
Que cresceu sonhando amor
E com amor fez-se Pai
O Pai p‘ra sempre adorado.

19 de Março 2012

R.A.P.S
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ARQUEÓLOGO COSTA
SANTOS

Somos surpreendidos com o brutal
acidente que matou o Dr. Costa Santos,
velho amigo e que várias vezes colaborou
comigo, sobretudo pelos seus trabalhos
históricos da região.

Homem solidário sempre útil, deixa-nos
subitamente num vazio que nos deixa o
sabor amargo da sua ausência.

Saúdo fraternamente a sua família,
lamentando a perda deste amigo.

ACABAR COM AS FREGUESIAS?
Na última página da “Comarca” de 29 de

Fevereiro deste ano, o Dr. Henriques Pires
Teixeira escreve um excelente artigo sob o
titulo “acabar com freguesias ou com o
País Real?”

É um brilhante texto em que de forma
prática se resume na explicação da história
das freguesias, da sua natural utilidade
social, nas catastróficas consequências de
alterações irrefletidas.

Convido os leitores a ler este artigo que
merece uma reflexão de todas as
populações que sofrerão se não tiverem
uma intervenção que não pode ser deixada
ás conveniências partidárias ou de
“interesses” especiais.

Se perguntarem à maioria das pessoas o
que é o “Livro Verde” do Governo não sabe
o que isso é porque a divulgação foi
diminuta.

A luta contra a tão falada desertificação
do interior tem que ser feita com todos e
com soluções que possam levar ao
desenvolvimento sem acabar com
concelhos e com freguesias mais uma vez
as pessoas não são números.

ATENÇÃO AMIGOS!
Fico triste quando vejo o que se passa

“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão

As arestas de
Ansião

“... agindo assim, implicitamente
assumem que as razões próprias
não são afinal suficientemente
fortes para justificar qualquer

inflexão”

O pelourinho de Ansião, erguido em 1686
diante da residência senhorial dos Condes
da Ericeira, que é actualmente o edifício-
sede do município, foi dali removido e acha-
se hoje defronte da sede da Junta de Fregue-
sia de Ansião. Este pelourinho tem a par-
ticularidade de possuir um fuste oitavado,
ou seja, com tantas faces quantas as arestas.

Não sei se isto passou a moldar o carácter
dos autarcas de Ansião, que não o das suas
gentes, mas a verdade é que, pelo menos a
propósito do encerramento do respectivo
tribunal - para ser agregado ao de Figueiró
dos Vinhos, conforme previsto no Ensaio
para a reorganização da estrutura judiciária
- ensaiaram na moção aprovada por una-
nimidade na última Assembleia Municipal
uma postura absolutamente lamentável no
quadro dos interesses regionais e da relação
de forças e de sinergias entre municípios –
e no quadro da lisura de procedimentos com
outros autarcas.

Os argumentos  usados saíram inesperada-
mente do ambiente de serenidade a que nos
habituaram para acampar nas courelas
estéreis do provincianismo mesquinho.

Assiste aos autarcas de Ansião todo o
direito a defender os seus interesses, e
neste caso, a manutenção do seu tribunal.
Ninguém levaria a mal. Bastaria para tanto
evidenciar as razões próprias que lhes
assistem nessa defesa.

O que não poderiam nunca era, no seu
“argumentário” cobiçoso, resvalar para um
exercício de apoucamento e ceder a azedas,
erróneas e inapropriadas vantagens com-

EDITORIAL
por Henrique Pires Teixeira

parativas em relação a Figueiró
dos Vinhos. Não só porque saem
a perder nesse confronto, como
se demonstra nos trabalhos que
publicamos nesta edição, como
também porque, agindo assim,
implicitamente assumem que as
razões próprias não são afinal
suficientemente fortes para
justificar qualquer inflexão.

Em suma, privilegiaram as arestas;
aventuram agora manchar as
faces, como outrora os sentenci-
ados, expostos no pelourinho ao
escárnio alheio.

hpt

neste país de povo empobrecido e
perplexo, sem saber da verdade de quem
governa ou governou nestes tempos
próximos. Trocam-se lastimáveis
insultos, numa forma deselegante e num
clima apeixeirado (com o respeito que
merecem as vendedoras de peixe)!

Povo farto de democratas de pacotilha
acreditam nos que se agitam a pedir
julgamento aos políticos corruptos
desde o 25 de Abril de 1974 (o que está
bem), mas não reagem quando os
mesmos não se agitam a pedir o
julgamento dos pides e governantes da
ditadura (o que está mal)!

Leio na revista “Referencial” da
Associação 25 de Abril de Dezembro de
2011: “A corda está a ser muito esticada
e o Estado pode ficar contra o povo”.

Acrescento: E não é só em Portugal!

A RATA DA RIBEIRA
No período da ditadura e não só, em

alturas de crise, houve frequentes
incêndios em algumas fábricas da
Ribeira de Pera que as companhias de
seguro indemnizavam, justiça aos
proprietários que os operários
desconfiavam porque as consequências
eram maiores para eles com o
desemprego!

Hoje, também em época de crise, o
operariado nacional desconfia da
desculpa patronal dos “salários em
atraso” que vão abrindo portas ao
desemprego e dificuldades para quem
trabalha e nem o pequeno salário lhes é
pago a tempo!

De que vão viver estes trabalhadores,
de que alimentam os filhos e os seus
compromissos.

O salário é sagrado!
Voltou a rata da ribeira que se alargou

a todo o país, mas agora pega fogo
depois de receber subsídios do estado.

CALDAS DA
RAINHA FAZ
GEMINAÇÃO
COM FIGUEIRÓ
DOS VINHOS

Os deputados municipais das
Caldas da Rainha aprovaram, por
unanimidade e com aclamação, a
geminação entre os municípios de
Figueiró dos Vinhos e das Caldas
da Rainha.

De acordo com o presidente da
Câmara, a causa desta geminação
tem a ver com José Malhoa, o laço
comum entre os dois concelhos.

Com esta ligação, os municípios
pretendem fomentar algumas
actividades ligadas à vida do pintor
e também realizar actividades
comuns que tenham por base a vida
e obra de José Malhoa.

Actualmente Figueiró dos Vinhos
realiza a Rota de Malhoa, que inclui
o município das Caldas, e abrange
uma série de iniciativas assentes nas
potencialidades naturistas da
região. Esta geminação irá envolver
também as escolas, com a proposta
de actividades sócio-culturais,
como visitas de estudo, workshops
temáticos ou seminários.

De acordo com o presidente da
Câmara, as geminações “podem não
ter dado grandes resultados, mas
também não deram grandes
despesas”. Em relação a Figueiró
dos Vinhos espera que “dê mais
resultado e menos despesa que as
outras”.


