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MARIA ELVIRA PIRES-TEIXEIRA

REMORSOS

R     ÍZES
s meus pais, Manuel Castela e Joaquina Silva, tinham por
hábito passar as férias do verão junto ao rio Zêzere, no
Vale do Rio. O compadre Tomás mantinha lá um lagar sem-
pre pronto para receber os seus amigos. O mesmo aconte-

cia com a família Teixeira, que ocupava o moinho perto do lagar: o
Manuel Teixeira (conhecido por Manuel Ceguinho), as filhas Emília
e Celeste e o filho Marçal que era o mais novo. A mãe Margarida
raramente podia ir devido à casa comercial que mantinha aberta ao
público. Todos os anos as nossas famílias se encontravam por
aquele sítio maravilhoso. A beleza daquele lugar tinha a ver com o
rio, a comunhão com a natureza, o cantar da roda noite e dia, a tirar
a água para regar as hortas do vizinho Epifânio do outro lado do
rio, a vegetação, os cheiros e as cores, as irmãs divertidas que
atravessavam o rio a nadar, o sossego, o convívio sereno e, quem
sabe, o destino a traçar-se entre mim e o meu marido, ainda em
plena infância. Como ali não havia outros meios, cozinhava-se a
carvão e lenha, que tínhamos com fartura mas que exigia a utilização
de um arco de ferro sustentado por três pés e sobre o qual se
colocavam as vasilhas que iam ao lume, designado por trempe, que
muitas vezes era utilizado ao ar livre. Com frequência, a minha mãe
emprestava a trempe às raparigas mas, uma vez, a hora do almoço
estava a aproximar-se e ela pediu-me para eu ir pedi-la às meninas
antes que o almoço se atrasasse muito. Eu teria uns cinco anos e
minha mãe explicou-me que deveria seguir o carreirito até à curva
onde se encontrava o moinho. Meti-me ao caminho e, mais ou
menos a meio vinha o Marçal, um pouco mais velho que eu, que
trazia a trempe numa mão enquanto a outra mão guiava um arquito
de ferro. Passou-me aquilo para as mãos, voltou-me as costas e
seguiu pelo carreiro. Ao lado seguia um rego de água que ia dar à
roda do lagar e que vinha da Ribeira da Madre. Eu, curiosa, virei-me
para ver o menino e o seu arquito mas desequilibrei-me e caí bem no
meio do rego de água. O Marçal ouviu o barulho e voltou-se para
mim. Levantei-me muito envergonhada mas, aquele rapazinho só
quis saber que eu estava bem e, não havendo nada sério que o
impedisse, seguiu o seu caminho. Fiquei muito ofendida! Se ele
fosse da minha família ter-me-ia enchido de mimos e não me viraria
assim as costas…

Quando cheguei encharcada ao pé da minha mãe, ela ficou muito
assutada e perguntou-me o que tinha acontecido e eu, ainda
ofendida… disse que tinha sido o Marçal! Ficou muito admirada
porque o rapazinho até era muito respeitador e educado. Parecia

tão bom rapaz…
Eu calei-me e deixei que pensassem mal dele, injustamente. Só

porque ele não me encheu de atenções como estava habituada a
que acontecesse comigo.

Mas, assim que me passou a ofensa, os remorsos surgiram e a
ética falou mais alto (passadas umas boas horas…) eu acabei com
aquela difamação e assumi que o menino não me tinha feito mal
nenhum. Eu, simplesmente, tinha caído, ninguém me tinha
empurrado. Não aguentava mais aquele remorso de estar a ser tão
injusta!

Os anos foram passando, a amizade foi-se tornando mais forte e
o amor fez-se anunciar com muita força. Amor que perdura após a
sua morte porque o Marçal continua a ser o meu herói, por ter sido
um homem muito bom, corajoso, inteligente, divertido, generoso
para todos os seres humanos de qualquer raça, etnia, religião ou
ideologia. Aprendi a amá-lo e nunca mais o esqueci, assim como
não esqueci aquele arquito a quem ele deu mais atenção do que a
mim…

O triunfo do amor:

Todos os meios de comunicação são válidos
para nos expressarmos em harmonia. O
correio eletrónico pode ser um deles. Foi
através do e-mail do jornal que recebi estas
duas mensagens tão lindas, que me
confortaram particularmente. Respondo por
esta via, porque estas partilhas são
importantes. Deixo aqui os meus
agradecimentos e os votos de um Santo e Feliz
Natal e que o novo ano nos traga a paz que
todos desejamos.

Dª Elvira

Desta terra distante Goa, enviamos a nossa mensagem

de Natal para a Dª Elvira e todos os amigos dessa terra

que nos marcou: Figueiró dos Vinhos

Quem me dera....

Poder secar à luz de um sol que ainda não nasceu

a esperança que nos olhos da criança esmoreceu

Poder ser companheiro no peito que se fez materno

a harmonia a paz do Natal que se quer eterno

Poder ver crianças brincando  construíndo à beira-mar

torres e castelos de areia que as ondas irão quebrar

Poder saudar o romper dos silêncios da solidão

do pobre do rico de todo homem nosso irmão

Poder nesta noite de beleza misteriosa

despertar a poesia que não se quer pretenciosa

Poder ficar para além do tempo e das memórias

na imensidão da ternura de velhas e antigas histórias

Poder sim...como a maré nunca as levasse

tantas outras noites de Natal  que a saudade as

abraçasse

Quem me dera, quem me dera sim a todos os amigos

desejar: um Feliz Natal um santo Natal, um Natal de Paz

...sem inimigos!!!!

Maria Fernanda e Eduardo Lima do Souto

__________________________________________

Exma. Senhora D. Elvira Pires-Teixeira,

Obrigada pelos seus artigos que são sempre uma doce

lição de vida

Votos de Boas Festas e de um Bom Ano Novo,

Com amizade,

Maria de Fátima de Carvalho Vaz

Figueiró dos Vinhos

Poema  do fundador do jornal (Marçal)
dedicado a sua mulher Maria Elvira
(Vita)*

É NATAL
e porque é Natal
há prendas,
prosseguindo a tradição que remonta
às calendas!

Mas, poquê as prendas
e só agora as prendas
adquirem importância?

Porque não havemos nós
de fazer de cada dia
um Natal
no seu significado profundo
que faça de todos um só,
unidos num abraço,
um abraço que abarque o mundo!

Porque há-de ser diferente
este dia?
Porque só neste dia se dão as mãos
e se dão prendas, as famílias se reunem
e as igrejas se enchem?

Será isto Amor
ou humanismo cristão?
Como, Senhor
Se a chama não dá calor
e permanece frio o coração?

Porque não praticarmos
o Natal permanente
no seu espírito fulgurante?

Porque não darmos as mãos
em amor
à luz de Deus,
ter por lema a humildade
e levar a humanidade
a sorrir em vez de chorar,
perdoar na vez de odiar
e sentir
na vez de ignorar
e cantar
na vez de calar
e beijar em vez de trair
e amar
na vez de matar!?!

Porque não olhar Jesus
na grandeza da sua glória
na singeleza da natividade
e fazer de cada dia
uma eternidade de fraternidade,
entrega
tolerância,
perdão
Amor e
Natal,
no mais profundo
espírito do primeiro
Natal!
Como tu sabes fazer
Minha mulher!

*Poema em rascunho para a Vita com
muito amor e beijos do Sal 25/12/1983

O
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MUNICÍPIO ASSINALA ÉPOCA NATALÍCIA

FIGUEIRÓ DOS VINHOS | “CELEBRAR O NATAL EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS”

Dia 11 de janeiro de 2014, sábado, irá realizar-se no Quartel
dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos o 1º
Torneio de Sueca. Este torneio tem como objetivo principal
a angariação de fundos para os Bombeiros. As inscrições
decorrem até dia 8 de janeiro de 2014. Haverá prémios para
as três melhores equipas.

Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro, 3270 Pedrógão Grande
Telf:236 485 263

Horário:
de 2ª a 6ª feira: 09:00 - 12:30, 14:00 - 17:30
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TORNEIO DE SUECA EM FIGUEIRÓ

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
ORGANIZAM PARA ANGARIAR FUNDOSO Município de Figueiró

dos Vinhos preparou para
esta quadra festiva
algumas atividades de
cariz cultural para
assinalar a época
natalícia.

Mantendo as tradicionais
iluminações e decorações em
toda a vila, a autarquia pre-
tende proporcionar “um am-
biente natalício de luz, cor e
som que envolve a vila du-
rante esta época, criando
nas suas ruas um ambiente
com cheiro a Natal”.

“Celebrar o Natal” é o
mote que dá vida ao cartaz
que teve início no sábado,
dia 21, no Convento de
Nossa Senhora do Carmo,
com um concerto de Natal
(na foto, que contou com a
participação da Orquestra
Consequência, do Grupo
Coral S. João Batista e do
Grupo Coral da Universida-
de Sénior de Figueiró dos

Vinhos. O Convento en-
cheu e os presentes saíram
absolutamente rendidos à
qualidade do espetáculo .

No domingo, dia 22, teve
lugar, no Clube Figueiro-
ense  Casa da Cultura, uma
peça de teatro intitulada “O
Melhor do Natal”, apresen-
tado pelo grupo “Cont’-
arte”, onde se conta uma

história direccionada às
crianças, que envolve ma-
gia, fantoches e música.

Para o encerramento des-
ta iniciativa, a autarquia
figueiroense escolheu, para
o dia 28, a partir das 21h00,
um concerto apresentado
pela Banda Filarmónica Fi-
gueiroense, no Clube Figuei-
roense – Casa da Cultura.

“Este concerto servirá, tam-
bém, para assinalar o fim do
ano 2013, dando as boas
vindas ao Novo Ano”.

“Este será, seguramente,
um bom momento para
visitar Figueiró dos Vinhos,
participando nas suas ativida-
des e revivendo as tradições
próprias da época”, conclui
nota oriunda do Município.
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PROJETO CONSOLIDA SUCESSO E ULTRAPASSA A CENTENA DE ALUNOS

FIGUEIRÓ DOS VINHOS | UNIVERSIDADE SÉNIOR ABRE QUARTO ANO LETIVO

Pormenor da plateia, constituída por alunos e professores

O Presidente da Autarquia figueiroense, Jorge Abreu tendo à sua esquerda
o Engº Rui Silva e à sua direita o Dr. Jorge Pereira e a Dra. Marta Brás, Vice-
Oresidente da Autarquia

No âmbito das atividades
da Universidade Sénior de
Figueiró dos Vinhos (US),
decorreu no passado dia
25 de novembro, segunda-
feira, na Casa Municipal
da Juventude, a Sessão
Solene de Abertura das
Aulas para ano letivo
2013/2014, com a
presença do Presidente
da Autarquia, Jorge
Abreu; da vice-Presidente
e Vereadora da Cultura,
Marta Brás; do Reitor
desta Universidade, Jorge
Pereira, para além da
Coordenadora do projeto,
Helena Teixeira, dezenas
de alunos e ainda o orador
convidado Rui de Almeida
e Silva, Presidente
cessante da Câmara
Municipal de Figueiró
dos Vinhos, que esteve na
criação deste projeto.
Realce, ainda, para a
presença do Presidente
da União de Freguesias de
Figueiró dos Vinhos e
Bairrdas.

A sessão iniciou-se com a
receção aos alunos, seguida de
uma palestra com intervenção
do orador convidado e um
lanche convívio que teve lugar
no Restaurante Figueiras.

De recordar que este é o
quarto ano de atividades da US
de Figueiró dos Vinhos, dando
continuidade a um projeto
inicial de três anos e que a
avaliar pela grande adesão -
este ano ultrapassou a centena
de alunos e continua a receber
alunos e abrir horizontes a

concelhos vizinhos - está cada
vez mais consolidado.

Na oportunidade, Jorge
Abreu lembrou os poucos dias
que levava naquele cargo, ainda
assim, confessou-se muito
impressionado com o sucesso
desta iniciativa e com o
crescente número de alunos
que a Universidade Sénior de
Figueiró dos Vinhos tem regis-
tado e que este ano - recorde-
se - já ultrapassa a centena,
fruto do “dinamismo”, “em-
penho” e “dedicação” de todos

os envolvidos neste projeto.
Jorge Abreu deixou a dis-

ponibilidade do seu Executivo
e a promessa de estar presente
nas iniciativas da US sempre
que para tal solicitado.

Seguiu-se a intervenção de
Rui Silva, que não conseguiu
disfarçar alguma emoção.
Historiou sobre a criação da
US e do seu desenvolvimento;
lembrou a sua abertura a outras
Universidades semelhantes e
a outros países; recordou duas
personalidades “infelizmente

já falecidas e que muito deram
a esta US: Álvaro Gonçalves e
Tózé Silva” e concluiu afir-
mando que “este é um projeto
que tem que continuar”.

Jorge Pereira, lembrou o fac-
to de o projeto ser inicialmente
de três anos, pelo que a conti-
nuidade foi “uma boa notícia”,
realçando a cada vez maior di-
mensão do projeto que o cres-
cente número de alunos atesta.

Jorge Pereira fez também
uma pequena viagem pelo que
tem sido a US, realçando o

grande “interesse” e “dedica-
ção” de alunos e professores
no que resumiu como o dar
“saber aos saberes” e “vida à
vida”.

Jorge Pereira terminou de-
clarando oficialmente aberto o
ano letivo da US de Figueiró
dos Vinhos.

A terminar a sessão, Marta
Brás ainda usou da palavra,
para reiterar as palavras do
Presidente Jorge Abreu e deixar
algumas justificações e porme-
nores de ordem técnica.
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SUCESSO “AMARGO”

FEIRA SOLIDÁRIA DE NATAL

MUNICÍPIO FIGUEIROENSE COLABORA NA INICIATIVA

TREINO DE CÃO GUIA

A Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos está a
colaborar com um projeto
Comunitário da Associação
Beira Aguieira de Apoio ao
Deficiente Visual, que tem
como principal objetivo a
resposta social à Educação
de Cães-guia para Cegos,

O Município figueiroense
“aceitou com todo o agra-
do” - segundo fonte da au-
tarquia - o pedido de auto-
rização submetido por um
seu trabalhador para se
poder acompanhar de uma
cadela, a Veneza, em horário
de trabalho.

Ainda segundo a mesma
fonte, o trabalhador pro-
pôs-se a ser uma Família de
Acolhimento e recebeu em
sua casa a Veneza, perten-
cente à ABAADV – Associ-
ação Beira Aguieira de
Apoio ao Deficiente Visual

Esta associação, tem por
objetivo promover por to-

O Município de Figueiró dos Vinhos, realizou no
passado dia 12 de dezembro, entre as 09:00 e as 19:00 a
“Feira Solidária – Especial de Natal”, no Mercado Munici-
pal.

Trata-se de uma iniciativa que contou com o apoio da
Santa Casa da Misericórdia, cuja finalidade foi
disponibilizar aos mais necessitados roupa, calçado,
brinquedos, entre outros que têm vindo a ser cedidos
para esse fim através do Gabinete de Ação Social.

Os artigos foram vendidos a preços simbólicos e,
posteriormente, a receita apurada reverteu para fins sociais.

Jorge Abreu, presidente da Câmara de Figueiró dos
Vinhos, realçou a grande adesão a esta iniciativa ou que
considerou “bom por um lado, mas mau por outro”,
referindo-se ao facto de esta grande adesão poder ser a
constatação da fase difícil que muitas famílias atravessam,
nomeadamente no concelho de Figueiró dos Vinhos, o
que preocupa o novo lider da Autarquia que se afirmou
atento ao problema.

Esplanada
e

Parque de
Estacionamento

- Tel. 236 553 258  -
3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS
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Mariscos e Petiscos

dos os meios ao seu alcan-
ce, em cooperação com
entidades públicas e priva-
das, o apoio e a integração
social, cultural e profissio-
nal do deficiente visual
sendo o seu âmbito de ação
nacional.

Foi criada em 2000, e
surgiu como consequência
de um Projeto Comunitário
e tem como principal res-
posta social a Educação de
Cães-guia para Cegos.

Desta forma permite a
utilização gratuita destes
cães às pessoas portadoras
de deficiência visual para
quem este companheiro
representa uma nova liber-
dade. De forma a desen-
volver as capacidades e
potencialidades necessá-
rias para ser um Cão-guia é
indispensável que os cac-
horros passem o primeiro
ano de idade numa Família
de Acolhimento que lhe vai

ensinar progressivamente
“as regras de boas manei-
ras”. É a permanência junto
desta família que vai pro-
porcionar ao cachorro apre-
ender as regras elementares
de obediência e o contacto
com os diversos estímulos
interiores (campainha, tele-
fone, aspirador, etc) e
exteriores (trânsito, cheiros,
outros animais, locais
públicos, etc), ou seja, a sua
socialização de forma a que
este se venha a desenvolver
sem medos ou outras
fobias.

Desta forma o Município
de Figueiró dos Vinhos,
demonstra a sua sensibili-
dade para a importância
deste tipo de projetos de
cariz social, que vai de en-
contro aos seus objetivos
de apoiar e acompanhar a
comunidade que vive diaria-
mente com as mais variadas
limitações.

MUNICÍPIO FIGUEIROENSE ASSINOU PROTOCOLO

INGLÊS PARA TODOS OS ALUNOS DO 1º CICLO DO CONCELHO

O  Município de Figueiró
dos Vinhos e o
Agrupamento de Escolas
deste concelho assinaram
recentemente um
protocolo que garantirá a
igualdade no ensino de
inglês a todos os alunos
do 1º ciclo, deste
Agrupamento.

Este novo rotocolo cele-
brado entre o Município e
o Agrupamento de Escolas
de de Figueiró dos Vinhos
surge da constatação de
que o anterior celebrado
pelos mesmos interveni-

entes em 27 de Agosto de
2013, “não assegurar o
número necessário de
professores que garantisse
o ensino do inglês a todos
os alunos do 1.º ciclo”.

Este facto gerou descon-
tentamento junto dos
encarregados de educação,
facto a que o executivo mu-
nicipal atual foi sensível, por
ter “consciência da impor-
tância do ensino do inglês
desde tenra idade”.

Apesar das dificuldades
orçamentais com que o
Município se depara, o
atual Executivo entende
que “importa proporcionar

igual oportunidade de
aprendizagem a todas as
crianças”. Deste modo, o
atual Executivo Municipal
tomou a iniciativa de con-
tratar dois professores de
inglês que irão a partir de
janeiro lecional em todas as
escolas do 1.º ciclo garan-
tindo a continuidade do
ensino desta disciplina.

Esta iniciativa do Muni-
cípio mereceu por parte da
Direção Geral dos Estabele-
cimentos Escolares –
DGEstE um louvor comuni-
cado no passado dia 4 de
dezembro de 2013.

A direção do Agrupa-

mento de Escolas de Fi-
gueiró dos Vinhos e os
encarregados de educação
também se congratulam
com esta tomada de posi-
ção, que muito revela a
preocupação do executivo
municipal em trabalhar para
um ensino melhor no
concelho de Figueiró dos
Vinhos.

 Resta ainda referir que
para além dos dois do-
centes de inglês serão
também contratados pelo
Município 1 docente de
Atividade Física/Despor-
tiva/Xadrez e 1 docente de
Música.

“UM BRINQUEDO POR
UM SORRISO”

INICIATIVA DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE FIGUEIRÓ

Neste Natal, no Concelho de Figueiró dos Vinhos,
decorreu mais uma edição da Campanha de Solidariedade
“Criança Feliz”.

Esta campanha foi promovida pela Santa Casa da
Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, através do Grupo
de Jovens Voluntários de Figueiró dos Vinhos - “Gotas
de Luz”, e utiliza as receitas realizadas nas diversas
campanhas de angariação de fundos que o grupo
dinamizou ao longo do ano.

As crianças e jovens carenciados do Concelho de
Figueiró dos Vinhos receberam brinquedos novos, que
foram entregues porta a porta, durante o mês de Dezembro,
pelo próprio Pai Natal.

Esta é já a 9ª Edição desta campanha que, para além de
prendas, oferece sorrisos a muitas crianças.

“A Santa Casa da Misericórdia agradece publicamente
a quem ao longo do ano contribuiu com fundos para esta
campanha e, em especial, aos jovens voluntários do grupo
“Gotas de Luz”, pelo seu empenho e dedicação em levar
um sorriso a quem mais precisa”.
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MUNICÍPIO QUER REQUALIFICAR PISTA PARA AVIÕES REABASTECEREM NA ÉPOCA DE INCÊNDIOS

PAMPILHOSA DA SERRA | AUTARQUIA APOSTA NA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS EM 2014

Requalificar a pista de
aviação de Pampilhosa da
Serra é um dos objetivos
da autarquia local para o
ano de 2014. O objetivo é
que os aviões envolvidos
nos incêndios florestais
evitem sair do concelho
para irem abastecer
noutros locais mais longe
durante o combate.
Na base desta decisão está
a geografia do concelho e
o facto de este continuar a
ser um dos mais
fustigados pelas chamas.
A pista em causa tem
1000 metros de
comprimento e foi
inaugurada em 1993.
José Brito realçou que o
Centro de Meios Aéreos
da Pampilhosa da Serra,
interior do distrito de
Coimbra, dispõe de um
helicóptero, nos meses de
verão, e que geralmente
os aviões têm necessidade
de irem ao aeródromo da
Chã do Freixo, na Lousã,
para reabastecimento de
combustível e das caldas
químicas usadas para
debelar o fogo.
O orçamento do município
para 2014 ronda os 11,7
milhões de euros.

A Câmara da Pampilhosa
da Serra quer fazer obras na
pista de aviação local, em
2014, para que os aviões não
tenham de sair do concelho
para reabastecer durante o

- Câmara aposta mais na prevenção e combate a incêndios em 2014. Para isso, criou também mais cinco equipas de sapadores florestais.

combate aos incêndios.
O presidente da Câmara,

José Brito (PSD), disse à
comunicação social que
esta é uma das apostas da
autarquia para o próximo
ano, tendo em conta que o
concelho, que se estende
por um território monta-
nhoso de pequena proprie-
dade, continua a ser um
dos mais fustigados pelos
fogos florestais.

“Vamos requalificar a
pista, que tem 1000 metros
de comprimento. Assim, os
aviões envolvidos no

combate não têm de ir
longe para reabastecer”,
acrescentou. O Centro de
Meios Aéreos da Pam-
pilhosa da Serra, interior do
distrito de Coimbra, dispõe
de um helicóptero nos
meses de Verão. Segundo
o autarca, geralmente os
aviões têm de ir ao aeró-
dromo da Chã do Freixo, na
Lousã, para reabaste-
cimento de combustível e
das caldas químicas usa-
das no combate aos fogos.

A prevenção dos incên-
dios e a limpeza dos espa-

ços florestais é outra das
apostas do município para
2014. Nesse sentido, a
câmara criou já mais cinco
equipas de sapadores
florestais, com cinco ele-
mentos cada, “que muito
contribuirão” para a pre-
servação da floresta, diz
José Brito.

O orçamento do municí-
pio para 2014 ronda os 11,7
milhões de euros, refle-
tindo “uma aposta muito
grande nas pessoas”,
afirmou. Segundo o social-
democrata, a autarquia vai
prosseguir o esforço fi-
nanceiro para apoiar o
sector educativo, designa-
damente ao nível da aqui-
sição dos livros, trans-
portes e alimentação dos
alunos.

Através de um protocolo

já celebrado com a Admi-
nistração Regional de
Saúde do Centro, a autar-
quia está empenhada na
construção de um centro de
saúde, pois o actual “está
muito degradado”. O con-
curso público para a obra
deverá ser lançado em ja-
neiro, segundo o presi-
dente da câmara.

A autarquia tem dado
apoios financeiros às
famílias para fomentar o
aumento da natalidade, com
a condição de os cheques
serem aplicados em artigos
para recém-nascidos nas
lojas do comércio local. Para
o primeiro e o segundo
filhos, os pais residentes no
concelho têm direito a uma
comparticipação de 1500
euros. Se nascerem três
filhos ou mais, recebem

5000 euros por cada um, no
âmbito do programa “A
minha primeira ajuda”.

Em 2011, nasceram 14
crianças na Pampilhosa da
Serra. Registaram-se 15
nascimentos no ano
seguinte e 24 em 2013. “Isto
enche-nos de alegria. É
sinal de que vale a pena
apoiar as pessoas”, disse
José Brito, presidente de
um dos municípios que
perdeu mais população no
distrito de Coimbra, ao
longo do século XX, com
centenas de famílias a
abandonarem o território
por razões económicas.

Em 80 anos, devido ao
êxodo rural, a quebra de
população atingiu os dois
terços, tendo descido de
13.459 habitantes, em 1930,
para 4481, em 2011.

O Município de Pampilhosa da Serra vai ter um novo
Centro de Saúde. O anúncio foi feito hoje mesmo (dia 23
de dezembro) pela Administração Regional de Saúde do
Centro (ARSC). O protocolo de cooperação para a sua
construção já foi assinado entre a ARSC e a autarquia
pampilhosense, a qual cede o terreno para a construção.

A edificação do novo Centro de Saúde tem início

CONCELHO DE PAMPILHOSA DA SERRA VAI TER UM NOVO
CENTRO DE SAÚDE

previsto para os primeiros meses de 2014, prevendo-se a
sua conclusão, com os respetivos equipamentos, no
primeiro semestre de 2015.

Orçada em cerca de um milhão de euros, a obra conta
com financiamento do Programa Mais Centro.

O projeto prevê a edificação de dois pisos, um para a
prestação de cuidados de saúde e instalação de RX e o

segundo para os equipamentos técnicos e de apoio.
"O novo edifício adequa-se à dimensão e necessi-

dades de melhoria das condições de prestação de
cuidados de saúde à população do concelho em termos
de funcionalidade, segurança e conforto, justificando-
se assim a colaboração técnica e financeira entre as
instituições", salientou a ARSC, em comunicado.

- Obras têm início previsto para os primeiros meses de 2014, conclusão prevê-se para o primeiro semestre de 2015.
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O Município de Pampilhosa da
Serra tem vindo a implementar
uma estratégia municipal de
desenvolvimento que permita ao
concelho posicionar-se
enquanto território
diferenciador, com
potencialidades de
desenvolvimento sustentável
nos vários domínios de atuação
a nível municipal, com
alinhamento às estratégias
supra municipais definidas.

Vários são os instrumentos de
planeamento estratégico, que
atualmente e a diferentes escalas,
servem de suporte às opções de
desenvolvimento do concelho,
pelo que o Município de Pampil-
hosa da Serra deu início à ela-
boração do Programa Estratégico
Pampilhosa da Serra 2020, que se
assumirá como documento de su-
porte ao período de programação
2014-2020, alinhado com as
prioridades da Estratégia Europa
2020 definidas à escala europeia
e adotadas à escala nacional.

PAMPILHOSA DA SERRA 2020 COM ESTRATÉGIAS SUPRA MUNICIPAIS DEFINIDAS

PAMPILHOSA DA SERRA | MUNICÍPIO CRIA “GRUPO DE AÇÃO LOCAL” PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA

O desenvolvimento deste pro-
jeto visa a definição e posterior
implementação de um conjunto
de atividades inovadoras com
vista ao desenvolvimento inteli-
gente, sustentável e inclusivo do
concelho de Pampilhosa da Serra,

a partir de um processo partici-
pativo, que se iniciou com a
criação do Grupo de Ação Local,
que reuniu um conjunto alargado
de entidades e pessoas, consti-
tuindo-se como estrutura de
análise e debate de desafios que

se colocam ao concelho, assim
como de apoio na mobilização da
comunidade e diferentes agentes
de desenvolvimento local.

Deste Grupo de Ação Local
fazem parte o Agrupamento de
Escolas de Pampilhosa da Serra

– Escalada, Almeida & Nunes –
Truticultura do Rio Ceira, Lda.,
Associação de Solidariedade
Social de Dornelas do Zêzere,
Associação Juvenil Trilhos,
Cáritas Diocesana de Coimbra,
Centro de Saúde de Pampilhosa
da Serra, Departamento de
Recursos Florestais da Escola
Superior Agrária de Coimbra,
Fábrica Centro de Ciência Viva de
Aveiro, IEFP - Centro de Emprego
de Arganil, Oryzon Energias –
Floresta, Ozecarus – Serviços
Arqueológicos, Lda., Pampilmel
– Cooperativa de Apicultores e
Produtores de Aguardente de
Medronho de Pampilhosa da
Serra, POF – Portugaloffroad,
Unipessoal, Lda., Santa Casa da
Misericórdia de Pampilhosa da
Serra, António Gonçalves e José
Martins, tendo já realizado, du-
rante o mês de novembro, reu-
niões de trabalho, que possi-
bilitaram a reflexão conjunta de
todos os intervenientes, assim
como contributos no âmbito dos
temas propostos para o desen-
volvimento do Programa.

OFICINAS DE NATAL
A Biblioteca Municipal Dr. José Fernando

Nunes Barata tem realizado uma vasta
programação de atividades junto das crianças.

Assim, nos passados dias 2, 9 e 16 de
dezembro, a Biblioteca Municipal recebeu as
crianças da Ludoteca para a oficina de Natal.

Nesta oficina as crianças enfeitaram pinhas
para colocarem na árvore de Natal e ouviram a
história “o Natal na Aldeia”.

 Esta atividade inseriu-se no projeto da
Biblioteca Municipal “Livros em Festa”.

 NATAL NO ESPAÇO
INTERNET

O Município de Pampilhosa da Serra, através
do seu Espaço Internet realizou mais uma
atividade, no âmbito do seu plano anual de
atividades.

Desta forma e tendo em conta a época natalícia,
o Espaço Internet celebrou esta quadra com as
crianças do Pré-escolar da Ludoteca “Pampilho”,
no passado dia 04 de dezembro.

Assim sendo realizou-se uma atividade onde
as cerca de 16 crianças participantes enfeitaram
um pinheiro de natal feito em papel cenário. O
mesmo foi decorado com enfeites que as crianças
pintaram, online, dando asas à sua imaginação.

O trabalho ficou exposto no Espaço Internet.

Dinamizou-se no passado dia
27 de novembro uma ação de
informação/sensibilização
sobre Prevenção do abuso
sexual – aproximações abusivas
“Eu não deixo que os outros me
façam mal…” para os alunos do
2º ano do 1º ciclo de
escolaridade.

O responsável pela atividade
foi o Projeto Trilhos
Rur@l_Idades – E5G, promovido
pelo Município de Pampilhosa da
Serra e financiado/avaliado pelo
Programa Escolhas, em parceria
com o Agrupamento de Escolas
Escalada, Pampilhosa da Serra
(Gabinete de Apoio ao Aluno e à
Família (GAAF) e do Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO)).

“TRILHOS RUR@LIDADES”
PROMOVEU AÇÃO

PREVENÇÃO DO ABUSO SEXUAL

Esta iniciativa consistiu na
apresentação de uma história
sobre a temática, bem como, na
realização de uma atividade
prática, de forma a permitir aos
alunos perceber quando é que os
contactos e aproximações são
considerados abusivas, por parte
de alguém conhecido ou des-
conhecido, e também a quem
pedir ajuda quando isso acon-
tecer.

Esta ação teve como objetivos
principais, capacitar os parti-
cipantes para a prevenção do
abuso sexual e dar-lhes infor-
mações sobre o que poderá ser
uma aproximação e/ou um toque
abusivo, bem como, o que devem
fazer sempre que se sentirem
nesta situação.

- CSI – CORPO, SAÚDE E IMAGEM (AÇÃO SOBRE
PREVENÇÃO DO ABUSO SEXUAL)
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O Município de
Pampilhosa da Serra
recebeu o prémio do 3º
lugar na categoria de
“Melhor Município para
Estudar” na cerimónia de
entrega de “Prémios de
Reconhecimento à
Educação” – edição 2013.

Com este reconhecimen-
to o Município de Pampilho-
sa da Serra, vê assim
confirmado o incessante
trabalho de excelência que
tem vindo a desenvolver
ao longo dos anos na área
da educação, focado fun-
damentalmente num con-
junto de ações inovadoras,
ajustadas à realidade social
do concelho e direcionada
às necessidades dos alu-
nos e das famílias.

Os “Prémios de Reconhe-
cimento à Educação” são

PAMPILHOSA VÊ RECONHECIDAS PRÁTICAS DE EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO

PAMPILHOSA DA SERRA | “3º MELHOR MUNICÍPIO PARA ESTUDAR” - EDIÇÃO 2013

uma organização conjunta
do Ensino do Futuro e
SINASE e têm como obje-
tivo distinguir e galardoar
entidades educativas e
formativas cuja atuação se

destaque ao nível do
contributo que prestaram
junto e para a comunidade
educativa no ano de 2012.

O Município de Pam-
pilhosa da Serra candida-

tou-se a este reconheci-
mento público, que visa
motivar e estabelecer exem-
plos a seguir no futuro, com
o seu Plano Educativo
Municipal 2012-2013, assu-

mindo-o como um projeto
de excelência desenvolvido
com vista a melhorar as
condições de estudo dos
alunos do Concelho.

O mérito educativo deste
projeto foi reconhecido a
nível nacional, tendo a
Pampilhosa da Serra rece-
bido o honroso 3º lugar na
categoria de “Melhor
Município para Estudar”.

A cerimónia dos “Prémios
de Reconhecimento à Edu-
cação” esteve integrada na
21ª Conferência SINASE
VISÃO 2020: competitivi-
dade, saúde e educação e
ocorreu no passado dia 2
de dezembro na Univers-
idade Católica de Lisboa,
onde a Vereadora, Dr.ª Ale-
xandra Tomé, teve a honra
de receber o certificado de
reconhecimento das mãos
do Monsenhor Vitor Feytor
Pinto.

NOÇÕES BÁSICAS FINANCEIRAS DA TEORIA A QUESTÕES PRÁTICAS

PAMPILHOSA DA SERRA | EMPRESÁRIOS PARTICIPAM EM WORKSHOP

COMISSÃO DE
PROTEÇÃO
PROMOVE
AÇÃO DE
INFORMAÃO
JUNTO DE
CATEQUISTAS
DO CONCELHO
Decorreu no passado
dia 16 de novembro na
freguesia do Vidual uma
sessão de informação
com catequistas do
Concelho.
A ação promovida pela
Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens
em Risco de
Pampilhosa da Serra
integra-se no Plano de
Ação para 2013,
pretendeu desmistificar
o papel das Comissões
de Proteção na
sociedade, clarificando
a sua atuação na
promoção dos direitos
da criança e na
proteção de situações
de risco sinalizadas,
enquadrando a posição
que detém no sistema
de proteção.
Numa sessão animada
por dinâmicas de grupo
em que os participantes
foram convidados a
refletir e a apresentar a
visão que detinham
sobre as Comissões e a
sua intervenção,
pretendeu-se criar no
grupo o sentimento de
pertença ao sistema de
proteção, atendendo
que, na qualidade de
catequistas possuem
um papel relevante
nesse mesmo sistema
de proteção e,
consequentemente,
uma responsabilidade
acrescida.

O Município de Pampilhosa da Serra promoveu, no
âmbito do desenvolvimento do Projeto da Rede Regional
de Apoio ao Empreendedor no Pinhal Interior Norte, o
Workshop “Noções Básicas Financeiras”.

A sessão de trabalhos decorreu no passado dia 9 de
dezembro, no Edifício Monsenhor Nunes Pereira, em
Pampilhosa da Serra e contou com a participação de
empreendedores e empresários da região que aderiram à
iniciativa.

O programa apresentado aos participantes abordou não
só conteúdos mais teóricos, como também questões
práticas de análise de viabilidade económico-financeira
dos projetos, através do preenchimento de uma Matriz
Financeira.

Foram ainda abordados temas como o valor do dinheiro
no tempo, custo de oportunidade, construção de preços
e formas de mitigar o risco financeiro, entre outras
questões do interesse dos participantes.
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Representantes de 20
câmaras municipais -
entre elas Pedrógão
Grande, representada
pelo Presidente Valdemar
Alves -, estiveram terça-
feira dia 26 de novembro
reunidos em Castelo de
Paiva, onde disseram
estarem prontos para
iniciar com o Governo
“um diálogo construtivo”
que impeça o
encerramento de serviços
públicos naqueles
territórios.

Nos trabalhos participa-
ram os presidentes das câ-
maras de Castelo de Paiva,
Pedrógão Grande, Caminha,
Ponte da Barca, Resende,
Sever do Vouga, Cinfães,
Mealhada, Santa Marta de
Penaguião, Castro Daire,
Vinhais, Mondim de Basto,
Arouca, Baião, Miranda do
Douro, Penacova, Cabecei-
ras de Basto, Murtosa e
Arganil. O município de
Avis esteve representado
pelo vice-presidente.

Em declarações à impren-
sa, o porta voz dos municí-
pios, Gonçalo Rocha, adi-
antou que estes encontros
vão continuar a realizar-se,
defendendo que os con-

VALDEMAR ALVES REUNIU COM MAIS 19 AUTARCAS PARA INICIAR
“DIÁLOGO CONSTRUTIVO” QUE EVITE ENCERRAMENTOS

EM CASTELO DE PAIVA | CONTRA ENCERRAMENTO SERVIÇOS

celhos do interior e com
menor índice de população,
devem estar unidos, sus-
tentando um discurso coe-
so e homogéneo, evidenci-
ando a sua força em defesa
do interesse das popula-
ções e fazer-se ouvir nos
corredores do poder em
Lisboa.

Já Valdemar Alves, em
declarações a A COMAR-
CA afirmou que “estamos
numa postura de que estes
serviços públicos devem
continuar a funcionar, mas
disponíveis para encontrar
as melhores formas de o
garantir” nomeadamente
com a “criação de espaços
onde possam funcionar
vários balcões de atendi-
mento de serviços públi-
cos, tipo Loja do Cidadão”,

defendeu o presidente da
Câmara de Pedrógão Gran-
de que sublinhou o facto
desta reunião dos autarcas
permitir que concelhos
“com pouca expressão e
população tenham uma voz
mais forte e audível junto
do Governo”.

Desta reunião resultou a
certeza de que os autarcas
presentes estão disponí-
veis para o debate e não se
limitam a lutar para impedi-
rem o encerramento das
repartições de Finanças.
“Muito pelo contrário, es-
tão dispostos a criarem as
condições necessárias que
proporcionem a continui-
dade dos serviços públicos
nos seus concelhos” – afir-
mou Valdemar Alves.

Ainda segundo o Autar-

ca pedroguense, este é um
assunto que está na ordem
do dia para o executivo que
está em funções há um mês
não abdicando do dever que
o Estado não pode esque-
cer de servir a população
com qualidade e proximida-
de.

Os autarcas que estive-
ram nesta reunião de âm-
bito nacional em Castelo de
Paiva estão agora a trabal-
har num documento-base,
sustentado numa matriz
produzida pela CM de Cas-
telo de Paiva, que aponta
para o encaminhamento das
reivindicações destes
concelhos e outros que já
se solidarizaram, para o
Presidente da República,
para o Primeiro Ministro,
para a Ministra das Finan-
ças e para os Grupos Parla-
mentares da Assembleia da
República.

Este encontro foi desenca-
deado depois de terem sur-
gido notícias que apontam
para o possível encerra-
mento de várias repartições
de finanças em cerca de 150
municípios do país. Os res-
petivos autarcas foram con-
vidados a participar na reu-
nião pelo presidente da Câ-
mara de Castelo de Paiva.

Teve lugar no passado dia 7 de dezembro, na Biblioteca
Municipal de Pedrógão Grande, a apresentação do livro
“Profetas do Consumo” da autoria de Mário Beja Santos.

Perante uma plateia atenta, o escritor esteve acompan-
hado nesta apresentação pelo Vereador Bruno Gomes -
que detém o pelouro da Cultura - e por Joaquim Palheira,
em representação da Assembleia Municipal. realce, ainda,
para a presença da Vereadora socialista Margarida Guedes.

Bruno Gomes abriu a sessão em jeito de tertúlia num
diálogo com autor e público.

Na oportunidade, afirmou considerar o autor já como
um “pedroguense” e a propósito do livro disse vivermos
tempos de mudança. Lembrou o facto de nas próximas
semanas o autor estar nas escolas do Agrupamento de
Pedrógão Grande, não só para falar desta obra mas
também para partilhar os seus inúmeros conhecimentos
e vivências. Aos presentes, Bruno Gomes pediu que
passassem a mensagem sobre o momento ali vivido e
conhecimentos transmitidos.

Beja Santos agradeceu ao Executivo a prontidão com
que se disponibilizou para esta apresentação, realçando
a sensibilidade do Executivo para os aspetos de índole
cultural.

Finalmente, falou da obra, onde se “cruzam a
modernidade líquida, cenas de uma geração descartável,
a sociedade em rede, as preocupações com os modos de
consumo mais sustentáveis, a cultura do capitalismo
atual, a obsessão pelo low cost e os gostos que assume
o endividamento excessivo e os modos de o contrariar”,
descreve o autor.

De referir que este escritor foi pioneiro na defesa dos
direitos do consumidor em Portugal, sendo autor de mais
de três dezenas de obras relacionadas com esta temática.

“PEDROGUENSE” BEJA SANTOS
APRESENTOU NOVO LIVRO

“PROFETAS DO CONSUMO” FALA DE
UMA “GERAÇÃO DESCARTÁVEL”

JOSÉ COSTA SANTOS VAI
SER HOMENAGEADO

POR AUTARQUIA E AMIGOS...

O Município de Pedrógão Grande e um grupo de amigos e antigos
colegas do José Costa dos Santos, do Instituto Vaz Serra na década de
1960, vão homenagear José Costa dos Santos, o “Costinha”, como era
carinhosamente conhecido.
A cerimónia terá lugar no próximo dia 11 de janeiro, na Casa
Municipal da Cultura de Pedrógão Grande.
Do programa fazem parte algumas dissertações sobre o homenageado -
na Casa da Cultura; uma eucaristia - na Igreja Matriz e a deposição de
uma coroa de flores na sua campa.
O dia termina com um almoço de convívio entre os participantes, para o
qual é necessária inscrição que pode ser feita até dia 6 de janeiro para
o número 236 480 156 (Câmara Municipal de Pedrógão Grande ou
para o mail gappres@cm-pedrogaogrande.pt
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Diogo Coelho foi reeleito
como presidente da Co-
missão Política Concelhia
de Pedrógão Grande do Par-
tido Socialista (PS) para os
próximos quatro anos
(2013-2017), de acordo com
os atuais estatutos do PS.

No ato eleitoral realizado
recentemente, Diogo Coel-
ho obteve uma vitória clara,
com 53,1% da totalidade
dos votos, continuando,
deste modo, a liderar a Con-
celhia pedroguense.

Nestas eleições apresen-
taram-se duas listas a sufrá-
gio, tendo Diogo Coelho
levado de vencida Marga-
rida Guedes, atualmente,
vereadora socialista no
Município local, que obte-
ve 45,3%.

Nas eleições, considera-
das as mais participadas de
sempre na história do PS,
em Pedrógão Grande, vota-
ram 95,6% dos militantes
com capacidade eleitoral

DIOGO COELHO REELEITO NA LIDERANÇA
COM 53,1 POR CENTO | COMISSÃO CONCELHIA DO PS

activa, a maior taxa de
participação em todos as
concelhias do PS no distrito
de Leiria. Votaram 65 mili-
tantes num universo de 68
com capacidade de voto.

“É evidente que esta
vitória traduz uma forte
penalização ao presidente

da Federação Distrital de
Leiria do PS, João Paulo
Pedrosa, pela forma como
avocou e conduziu o pro-
cesso autárquico em Pedró-
gão Grande, que levou à
derrota colossal do PS,
após ter nomeado um can-
didato à Câmara Municipal

de Pedrógão Grande em
manifesta revelia com a
posição assumida pelos
órgãos da Concelhia e da
maioria dos militantes”, atira
Diogo Coelho, em jeito de
recado para o líder da
Distrital.

O agora reeleito consi-
dera essencial “continuar a
promover a modernização,
credibilização e afirmação
do PS em Pedrógão Grande.

Refira-se que Margarida
Guedes, antiga vice-presi-
dente da Câmara Municipal
de Condeixa e actual vere-
adora do Município pedro-
guense, foi acompanhada,
na sua lista, por António
Pena, candidato do PS à Câ-
mara de Pedrógão Grande
nas últimas eleições autár-
quicas e actual vereador na
autarquia, e pelos antigos
presidentes da concelhia de
Pedrógão Grande do PS,
Fernando Antunes, Antó-
nio Pires e Paulo Silva.

MARISA VIOLANTEMARISA VIOLANTEMARISA VIOLANTEMARISA VIOLANTEMARISA VIOLANTE

LUÍS VIOLANTELUÍS VIOLANTELUÍS VIOLANTELUÍS VIOLANTELUÍS VIOLANTE

MÉDICOSMÉDICOSMÉDICOSMÉDICOSMÉDICOS
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Rua Dr. António José de Almeida, 78    |     3260 - 420  Figueiró dos Vinhos

--- E APFLOR ASSINA PROTOCOLO COM FUNDAÇÃO MANUEL SIMÕES

PEDRÓGÃO GRANDE | AUTARQUIA ESTREITA RELAÇÕES...

A Fundação Manuel
Simões (FMS) assinou no
passado dia 20 de
novembro um protocolo
com a Associação dos
Produtores e
Proprietários Florestais
do Concelho de Pedrógão
Grande - APFLOR que
visa o aproveitamento das
potencialidades da
propriedade da Fundação
no concelho de Pedrógão
Grande.

Segundo a Presidente da
Direção da APFLOR Marga-
rida Gonçalves,  de acordo
com o protocolo, a FMS
cede de forma gratuita uma
área para que a APFLOR
possa implementar um
projeto de produção de fru-
tos silvestres, designada-
mente mertilhos, demons-
trando deste modo outras
maneiras de rentabilização
do espaço agrícola.

O protocolo assinado
estabelece um acordo de
cooperação na gestão dos
espaços florestais e agrí-
colas, propriedade da FMS,
por forma a promover as
boas práticas florestais e

agrícolas essenciais para o
desenvolvimento socio-
económico da região.

A FMS é proprietária no
concelho de Pedrógão
Grande de uma área de 10,45
hectares onde se encon-

tram, entre outras espécies,
sobreiros e eucaliptos,
sendo cedidos à APFLOR
para plantação 1,5 hectares,
pelo período de dez anos.

De recordar que Manuel
Simões foi um empresário de

sucesso em Lisboa de
origem pedroguense e que
nunca esqueceu as suas
raízes. Desta Fundação
falaremos mais pormenori-
zadamente em edições
futuras, já que também com
o Município está prevista a
assinatura de um protocolo.

Câmara Municipal de
Pedrógão Grande que
reconhece a importância
desta iniciativa e conforme
se lê no protocolo “apoia as
duas instituições na prosse-
cução dos seus objetivos”.

Durante a tarde, a comi-
tiva da FMS, constituída
pela Presidente da Direção
Rosa Amélia, pela vice-Pre-
sidente Sandra Oliveira e
pelo Administrador, Nuno
Lopes, foi recebida pelo
Presidente da Autarquia
pedroguense, Valdemar
Alves que lembrou o “filho
de Pedrógão”, Manuel
Simões e reiterou a impor-
tância de “estreitar a ligação
a Pedrógão Grande, pois
esse foi sempre o desejo de
Manuel Simões”.

Na foto pequena, a Presidente da Direção da
APFLOR Margarida Gonçalves e a Presidente da
Direção da FMS Rosa Amélia, assinam o protocolo.
Na foto grande, Valdemar Alves, Presidente da
Câmara de Pedrógão Grande, recebe os
representantes da FMS e a Presidente da APFLOR
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O Município de Pedrógão Grande e a
Sociedade Filarmónica Pedroguense em
conjunto cumpriram com a tradição única
no país de assinalar a Restauração da
República com a saída à rua.

Assim, no passado dia 1 de dezembro,
pelas 00h00m, como é habitual todos os
anos, a população saiu à rua depois de se
concentrarem junto ao edifício sede da
Filarmónica, na zona histórica da vila. Dali
seguiram cantando e tocando o Hino da
Restauração até ao edifício da Câmara
Municipal onde o Presidente do Município,
Valdemar Alves, os aguardava. Este ano,
pela primeira vez, foram abertas as portas
do Edifício e a população convidada a entrar
para o Salão Nobre onde o autarca recebeu
a população e lhes dirigiu algumas palavras.

Na oportunidade Valdemar Alves lembrou
a originalidade destas celebrações, únicas
no país nestes moldes e congratulou-se por
a tradição estar a ser cumprida e realçou a
participação não só de pedroguenses como
de pessoas vindas de outros concelhos
vizinhos que de ano para ano ali são atraídas
pela fama que já vai extravasando fronteiras.

Valdemar Alves destacou, ainda, o facto
de esta ser uma data histórica para lembrar
e homenagear os heróis e o acontecimento
de relevo, de especial importância e
simbologia na história do nosso país e dos
portugueses.

Historiando, recordou que a 1 de
dezembro de 1640 um grupo de nobres
portugueses, aproveitando o clima de
descontentamento do nosso país, pôs fim
ao reinado do rei espanhol (domínio filipino),
que durava há sessenta anos, num golpe
palaciano que levou ao trono o Duque de
Bragança (D. João IV) e restaurou a
independência nacional.

Valdemar Alves terminou com “vivas” à
Liberdade!, à Independência!, à
Restauração!, a Portugal! e a Pedrógão
Grande.

Finda a intervenção do autarca, a comitiva
regressou à sede da Filarmónica novamente
tocando e cantando. Mas antes, a Banda
Filarmónica ainda tocou o Hino da
Restauração frente ao edifício da Câmara,
onde foi hasteada a bandeira e onde se ouviu
a tradicional salva de 21 tiros.

Na sede da filarmónica decorreu um
beberete, oferta da coletividade e uma
animada tarde de convívio onde não faltou
a música e o baile.

POVO SAIU À RUA
PARA COMEMORAR
RESTAURAÇÃO DA
REPÚBLICA

PEDRÓGÃO GRANDE | TRADIÇÃO
PEDROGUENSE ESTÁ VIVA

Foto pequena: o Presidente Valdemar
Alves, no uso da palavra, no Salão Nobre.

Foto grande: é bem visível a grande
moldura humana que aderiu a este

evento.
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Nos passados dia 5 e 6 de Outubro a
Associação de Melhoramentos Cultura e Recreio
dos Escalos Fundeiros promoveu mais uma
Festa das Vindimas, este ano com a grande
novidade - e a titulo de surpresa - da homenagem
ao Presidente João Marques que dias depois
passaria a pasta ao novo Presidente.

Homenagem que foi antecedida por uma
Missa Campal celebrada pelo Reverendo Padre
Júlio e precedida por um leilão
das diversas ofertas. À noite, a festa continuou.

A homenagem a João Marques foi, sem
dúvida, um dos momentos mais altos deste
evento. O homenageado foi apanhado de
surpresa não conseguindo esconder a emoção

- PASSEIO BTT CONSTITUIU NOVO SUCESSO

do momento.
Alcides Fernandes, Presidente da Direção

agradeceu ao, ainda Autarca, toda a colaboração
prestada à Associação e aos Escalos Fundeiros,
enquanto lider do Executivo e, acompanhado
pelo Tesoureiro da Direção Filipe Coelho,
ofereceu uma salva de prata a João Marques
alusiva ao momento.

João Marques que agradeceu o gesto,
atribuindo o mérito da sua colaboração ao
dinamismo da Direção e das gentes dos Escalos
Fundeiros pois, em seu entender, enquanto
autarca não fez mais que a sua obrigação.

A festa continuou no dia seguinte, domingo,
com a realização de um Torneio de Chinquilho.

A Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio dos Escalos Fundeiros,
no concelho de Pedrógão Grande realizou, no passado dia 10 de novembro,
um passeio de BTT, organizado pelo núcleo BTT "PETROBIKES" que
constituiu assinalável êxito com a participação de 60 “bttistas”.

O passeio teve uma vertente desportiva e de convívio e nunca de
competição, segundo a organização, estando aberto a todas as pessoas de
ambos os sexos, a partir dos 10 anos.

A iniciativa decorreu em caminhos rurais e trilhos do concelho pedroguense
e teve cerca de 40 km de extensão com dificuldade média.

- ASSOCIAÇÃO E ESCALOSFUNDEIRENSES HOMENAGEARAM JOÃO MARQUES

PEDRÓGÃO GRANDE | FESTA DAS VINDIMAS E BTT EM ESCALOS FUNDEIROS
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SerSerSerSerServiço daviço daviço daviço daviço da
HotelariaHotelariaHotelariaHotelariaHotelaria

Equipamentos de Hotelaria, Lda

PRESENÇA DE MUITA JUVENTUDE IMPRESSIONOU AUTARCA PEDROGUENSE

PEDRÓGÃO GRANDE | ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DE DERREDA CIMEIRA PROMOVEU ALMOÇO CONVÍVIO

A Associação de
Melhoramentos, Cultura
e Recreio da Derreada
Cimeira, da simpática
localidade com o mesmo
nome, localizada no norte
da freguesia e concelho
de Pedrógão Grande,
realizou no passado dia 3
de novembro de 2013
mais um tradicional
almoço convívio de sócios
e amigos daquela
associação.

Almoço que ficou mar-
cado como sendo o pri-
meiro evento do género
com a presença do novo
presidente do Município,
Valdemar Alves.

Alberto Roldão, Tesou-
reiro da Junta de Freguesia
de Pedrógão Grande, re-
presentou aquele órgão
autárquico neste almoço
convívio e também se es-
treou nestas funções.

Este almoço que é sempre
dos mais concorridos no
concelho, este ano ficou
negativamente marcado
pelo recente falecimento de
uma derreadense e diretora
da associação, pessoa
muito querida no lugar.
Ainda assim, foram mais de
120 pessoas que compare-
ceram.

O falecimento desta de-

rreadense, levaria também
á alteração do programa
que previa uma “surpresa”
para depois do almoço que
consistiria numa atuação

de concertinas e acorde-
ões.

O tradicional magusto do
fim da tarde, esse realizou-
se como manda a tradição.

Na oportunidade, o pre-
sidente da Associação,
Joaquim Tomás, usou da
palavra para dar as boas
vindas aos presentes e ao
novo autarca pedroguense,
em particular - a quem
deixou ainda uma palavra
de motivação e desejo de
felicidades na nova missão;
para falar das dificuldades
que atravessa o associati-
vismo mas ao mesmo tempo
deixar uma palavra de espe-
rança e de comprometi-
mento pessoal ao serviço
da associação derreadense
e para deixar uma palavra
de pesar á família enlutada.

Seguiu-se a intervenção

do Presidente Valdemar
Alves que entretanto já
tinha dado uma volta pela
sala cumprimentando indi-
vidualmente os presentes.

Na oportunidade, Valde-
mar Alves exultou o dina-
mismo de Joaquim Tomás,
pessoa que já conhecia dos
tempos em que fora dirige-
nte da Casa de Pedrógão,
em Lisboa e lembrou “boas
jornadas com os derreaden-
ses”, naquela cidade.

“Vir à Derreada é sempre
bom” - afirmou o autarca,
lembrando que desde cri-
ança o faz, realçando a
forma como sempre ali foi
recebido, aproveitando
para falar também das fortes
relações pessoais que o
ligam àquela localidade e
aos derreadenses, pelo que
se afirmou “muito ligado á
Derreada por afetos”.

Valdemar Alves consta-
tou depois a excelente obra
que a Associação derrea-
dense tem feito naquela
localidade e em prol dos
derreadenses e do con-
celho, “com muito amor e
dedicação” - afirmou.

O autarca pedroguense
realçou depois, com agrado
e felicidade, a presença de
muita juventude.

Valdemar Alves afirmou
depois ter a Derreada Ci-
meira condições para ser
“aldeia modelo”.

A finalizar, Valdemar
Alves deixou a sua disponi-
bilidade pessoal e da Au-
tarquia, para a associação
mas também para os
derreadenses para quem
disse ter sempre a porta
aberta.

A seguir ao almoço, e já
com a presença do Vere-
ador Bruno Gomes, Valde-
mar Alves, acompanhado
do representante da Junta,
do presidente da associ-
ação e alguns moradores,
fizeram uma visita pela
aldeia onde se inteiraram
das necessidades.

NONONONONOVVVVVO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO DE O DE O DE O DE O DE TELEFONE DE “TELEFONE DE “TELEFONE DE “TELEFONE DE “TELEFONE DE “A COMARA COMARA COMARA COMARA COMARCACACACACA”:”:”:”:”: 236 551 479 236 551 479 236 551 479 236 551 479 236 551 479
Leia   |   Assine   |   DivulgeLeia   |   Assine   |   DivulgeLeia   |   Assine   |   DivulgeLeia   |   Assine   |   DivulgeLeia   |   Assine   |   Divulge
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Muito se tem falado e escrito sobre as origens remotas
dos Coentrais mas, até agora, ninguém foi capaz de indicar
uma data.

Vários textos escritos desde meados do século passado
referem registos datados de 1135, segundo os quais D.
Afonso Henriques terá doado estas terras, do termo de
Pedrógão, a uns fidalgos, sendo esta a primeira data da
possível existência do Coentral, o que o tornaria numa
das aldeias mais antigas do Concelho.

Há também, de tempos recuados, o registo inquestio-
nável da sentença proferida pelo rei D. Afonso V
relativamente a dois dos cinco casais que, em 1546,
apelaram ao Tribunal Real relativamente a uma contenda
que os opunha ao município da Lousã sobre a utilização
dos terrenos baldios do termo daquela vila. Eram eles
Fernão Lourenço e Catarina Annes sua mulher, moradores
na Ervedeira e Luís Eannes e Leonor Domingues sua
mulher, e João Eannes e Leonor Eanes sua mulher,
moradores nos Coentrais, e Vasco Gil e Guiomar Álvares,
sua mulher, e Afonso Annes e Catarina Dias, moradores
em Pera, termo de Pedrógão.

Mas os registos deixados pelo Homem na geografia do
espaço onde vive, quer eles resultem do cultivo da terra,
da pastorícia, das construções que ergueu para sua
habitação ou para a prática de rituais religiosos ou
fúnebres, são marcas que muitas vezes perduram no
tempo por mais longínquo que ele seja.

É dessas marcas, deixadas muito provavelmente pela
ocupação remota do Homem na região do Coentral, que
procurarei falar de seguida.

O facto não passou despercebido para alguns
estudiosos atentos. Foi divulgada, há cerca de uma
década, a descoberta de vestígios de ocupação humana
no Coentral que poderão remontar ao período da pré-
história da humanidade. Esses vestígios foram desco-
bertos aquando dos trabalhos de campo do Estudo de
Impacto Ambiental realizado no âmbito do projeto para a
instalação do Parque Eólico da Safra, cujo relatório foi
publicado em Fevereiro de 2004.

Na página 10 desse relatório, no que se refere à
caracterização do local onde iria ser implantado o Parque
Eólico de Safra, pode ler-se o seguinte no que toca a
vestígios de interesse arquitetónico e arqueológico:

“Do trabalho de campo efetuado apenas se detetaram

vestígios de interesse arquitetónico e arqueológico fora

dos locais previstos para a linha de implantação das

estruturas do parque eólico. Estes pontos foram

localizados no monte da Safra (duas possíveis

estruturas funerárias) e a Norte, perto do Aeródromo

(complexo arquitetónico civil e religioso de Stº. António

da Neve). Esta situação dificilmente será de estranhar,

devido ao facto de toda a zona ter sido afetada por

escavações e removimento do próprio solo geológico,

ORIGENS PRÉ-HISTÓRICAS DO COENTRAL, CALCOLÍTICO - 2500 A 1800 ANOS AC?1

CASTANHEIRA DE PERA | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL VEIO REVELAR...

causados pela abertura de aceiros, pelos trabalhos de

construção do aeródromo e por ações de florestação.”

Há, portanto, no Coentral, indícios da existência de
estruturas funerárias que podem ter origem pré-histórica
situando-se, eventualmente, entre os ano 2500 e 1800 A.C..
Esta é, contudo, uma conclusão provisória sobre a
possível data daquelas estruturas e foi feita por
comparação com idênticos vestígios de construções
funerárias encontrados na região do Centro Interior, região
onde o Coentral está incluído, uma boa parte das quais
remontam àquele período da nossa pré-história, conforme
está expresso em diversos estudos arqueológicos
efetuados nos últimos anos. Tal como no Coentral (Safra),
essas estruturas são constituídas por pequenos
montículos em quartzo leitoso e xisto, geralmente
associadas ao megalitismo1, e foram descobertas em
alguns concelhos serranos vizinhos do nosso, em zonas
de elevada altitude, designadamente, em - Aigra (Góis),
Vila Nova-Mamoa do Penedinho Branco ou Terrasteiras
(Miranda do Corvo)2 e diversas mamoas, tumuli ou
montículos em várias localidades do concelho de
Pampilhosa da Serra3, para citar apenas as localizações
mais próximas.

A importância dos vestígios encontrados na Safra está
confirmada pela decisão, datada de 24 de Agosto de 2004,
do Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território
(Luís Nobre Guedes), que ordenou a alteração da
localização das torres eólicas a implantar nas proximidades
do local, conforme está expresso no documento por ele
assinado sob o título “DECLARAÇÂO DE IMPACTE
AMBIENTAL – Projecto “Parque Eólico da Safra” em
fase de Projecto de Execução”. Nele se pode ler o
seguinte;

“Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA

(Avaliação de Impacte Ambiental) relativa ao

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do

projecto “Parque Eólico da Safra”, em fase de projecto

de execução, emito parecer favorável condicionado: (…)

à implantação dos aerogeradores a uma distância

mínima de 50 metros das duas possíveis estruturas

funerárias identificadas, Safra 1 e Safra 2;”.

Fazendo uma retrospetiva sobre estes registos
funerários, é curioso constatar que, até ao final do século
passado, as características destas pequenas mamoas eram
ainda pouco conhecidas no meio arqueológico, embora
na bibliografia especializada disponível já aparecessem
identificadas e, nalgumas delas, tivessem sido efetuadas
escavações, fundamentalmente nas que se encontravam
perto de antas. Nessa época, as pequenas mamoas não
atingiam, contudo, a notoriedade e a relevância que hoje
lhes conhecemos. De facto, os projetos de investigação
desenvolvidos até então estavam mais direcionados para
o estudo das antas, pois estas eram bem visíveis na

paisagem quer ela fosse alentejana, beirã ou nortenha,
enquanto os referidos montículos tinham pouca
expressão volumétrica, passando frequentemente
despercebidos, ou sendo muitas vezes entendidos como
aglomerados de pedras provenientes da limpeza dos
campos de cultivo.

A realização de trabalhos de prospeção arqueológica,
efetuados desde 2001, no âmbito de estudos de
minimização de impactes do Aproveitamento Eólico do
Pinhal Interior, conduziu à descoberta de novas gravuras
rupestres e de estruturas funerárias pré-históricas, um
pouco por toda a Beira Interior.

Uma particularidade destes achados é que, até então,
estas construções funerárias estavam associadas às terras
baixas do Centro Interior, fossem elas planaltos,
peneplanícies, mesas detríticas, cabeços baixos do soco
antigo, ou planícies aluviais. Os achados arqueológicos
proporcionados pelos estudos efetuados no âmbito dos
referidos projetos eólicos, vieram alterar esta visão e
permitiram descobrir que o homem ocupou, durante um
período significativo da nossa história coletiva, também
as terras altas da região Centro Interior, em particular da
Cordilheira Central portuguesa, em zonas culminantes da
Serra da Lousã e de outras elevações vizinhas. Estão
documentadas ocorrências de tumuli4 no sistema
montanhoso do Centro Interior, entre Castelo Branco e
Coimbra e, mais a Sul ,  no Alto Ribatejo. No mesmo
contexto há a referir a descoberta de uma vasta rede de
sítios com arte rupestre, esquemática, ao ar livre, entre a
Serra do Açor e a Serra da Estrela (Jacinto, 2006; Centro
Nacional de Arte Rupestre, Associação Portuguesa de
Investigação Arqueológica), onde as figuras
podomórficas5 marcam uma presença destacada, a par
das representações geométricas. Segundo dois dos
arqueólogos investigadores de vestígios encontrados
numa boa parte da Beira Interior (Batata & Gaspar, 2000),
este potencial gráfico-simbólico expresso nos suportes
xistentos do maciço central já se conhecia, embora de
forma dispersa, tanto a Norte como a Sul do rio Zêzere.

Pelo que ficou dito parece haver bons motivos para
que os responsáveis do município de Castanheira de Pera
prestem atenção aos indícios de registos arqueológicos
descobertos na região do Coentral e venham a tomar a
decisão de promover a investigação destes achados, à
semelhança do que já fizeram outros municípios da região
do Centro Interior. Só para citar alguns exemplos, foram
realizados e publicados nos últimos anos os seguintes
estudos: “A mamoa do Penedinho Branco (Vila Nova,
Miranda do Corvo), Estudo arqueológico, EMERITA -
Empresa Portuguesa de Arqueologia, Vila Nova, 23 de
Outubro de 2010”, “SABUCALE, 1 (2009), Revista do
Museu do Sabugal, p. 21-38, “Estruturas monticulares
antigas na fronteira Sul do concelho do Sabugal”,

por

Joaquim Ferreira
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1 Utilizou-se o conceito “megalitismo” em sentido lato, como sinónimo de ritual funerário sob

montículo artificial, embora alguns dos montículos em apreço possam ter carácter não-megalítico,
face às suas dimensões.
2 Conforme é referido no texto publicado em SABUCALE, 1 (2009), Revista do Museu do Sabugal,
p. 21-38, “Estruturas monticulares antigas na fronteira Sul do concelho do Sabugal”. Também

documentada no trabalho “ Colóquio “Olhares sobre a História, a Arqueologia e a Geologia
de Vila Nova (Miranda do Corvo) e da Serra da Lousã”- A mamoa do Penedinho Branco (Vila Nova,
Miranda do Corvo), Estudo arqueológico, EMERITA - Empresa Portuguesa de Arqueologia, Vila
Nova, 23 de Outubro de 2010.
3 A realização da prospeção arqueológica para a edição da Carta Arqueológica do Concelho de

Pampilhosa da Serra (editada em Abril de 2009), revelou a existência de 141 mamoas, tumuli ou

montículos, associados a cerca de 150 painéis com arte rupestre. A maior parte desta arte pode

Localização dos núcleos de tumuli de Casinhas e Ferrarias / Penamacor e Sabugal (1), Serra das Mezas / Sabugal (2), Seixal – Serra do Homem de Pedra / Sabugal (3) Serra dos Concelhos - Serra da
Malcata / Penamacor (4), Serra Vermelha e Serra de Alvélos / Oleiros(5), Lomba do Castelo e Descoberto – Serra da Gardunha / Fundão (6) Lomba do Sobral – Serra do Açor / Covilhã (7), Aigra –
Serra da Lousã / Góis (8), Terrasteiras - Serra da Lousã / Miranda do Corvo e Figueiró dos Vinhos (9), Safra – Serra da Lousã / Castanheira de Pera (10); Abrantes – Zêzere (11), Mulato / Vila Velha de
Ródão (12) e região envolvente do Alto Tejo português e Tejo internacional (13), em extracto da Carta Hipsométrica de Portugal (Instituto Geográfico e Cadastral). – (Fonte: SABUCALE, 1 (2009),
Revista do Museu do Sabugal, p. 21-38, “Estruturas monticulares antigas na fronteira Sul do concelho do Sabugal”).

ORIGENS PRÉ-HISTÓRICAS DO COENTRAL, CALCOLÍTICO - 2500 A 1800 ANOS AC?2

CASTANHEIRA DE PERA | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL VEIO REVELAR...

“Mamoas e arte rupestre no concelho da Pampilhosa da
Serra (Centro de Portugal) - Carlos Batata e Filomena
Gaspar - AÇAFA On Line, nº 2 (2009) - Associação de
Estudos do Alto Tejo, www.altotejo.org”, “Novos dados
para o Conhecimento da Pré-História Recente do Maciço
Central na Beira Interior Sul - Tumuli e gravuras rupestres
na Serra Vermelha e na Serra de Alvélos (Oleiros - Castelo
Branco) - João Carlos Caninas, Armando Sabrosa,
Francisco Henriques, José Luis Monteiro, Emanuel
Carvalho, Álvaro Batista, Mário Chambino, Fernando
Robles Henriques, Mário Monteiro, Alexandre Canha,
Luis Carvalho e Adriano Germano - Actas das I Jornadas
do Património, Belmonte, 2008, p. 1-38”.

Outro local não documentado cientificamente, mas cujas

referências orais do povo do Coentral indicia uma eventual
ocupação remota do homem na região, é a designada
“mina” situada nas proximidades do Cabeço do Pereiro,
mais concretamente no percurso pedestre usado pelos
neveiros e conhecido pelas gentes do Coentral por
“Carreiro do Santo António da Neve”. Os relatos do povo
referem que, na primeira metade do século passado, o
local foi explorado por um grupo de coentralenses, indo
atrás de “ditos” que circulavam na aldeia de que a “mina”
continha um tesouro em ouro. Fizeram-se escavações,
desentulhou-se a “mina”, mas o que encontraram foi
apenas água. No entanto, há referências orais segundo
as quais no fundo da “mina” os “exploradores” encontra-
ram uma lousa e, debaixo desta, algumas colheres e uma

malga em madeira, esta última designada por “codelhe”,
ou “cudelhe”. Pena é que nenhuma destas peças tenha
sobrevivido até aos nossos dias. Diz, quem viveu de perto
este episódio, que o “codelhe” terá sido utilizado como
comedouro numa capoeira de galinhas, acabando por se
perder em consequência da sua deterioração.

Das pesquisas até agora feitas não consegui encontrar
qualquer referência a um objeto com aquela designação.
Assim, fica apenas o registo oral da história, na esperança
que, como acontece em muitas outras situações, algum
arqueólogo se interesse pelo assunto e, conduzido por
estas referências populares, venha a proporcionar-nos a
eventual descoberta de achados arqueológicos naquele
local.

inserir-se no período Neo-Calcolítico, embora também haja algumas manifestações de períodos

mais recentes como a Idade do Bronze.
4 Tumuli, plural de tumulus ou mamoa é um montículo artificial que cobre uma câmara dolménica.
Pode ser de terra, revestida por uma couraça de pequenas pedras imbricadas, ou ser apenas constituída
por pedras, sendo então designada usualmente por «cairn», do escocês càrn (que se pronuncia
‘kern’). As mamoas ou tumuli têm, geralmente, uma forma oval ou circular. Eram edificadas com
pedra e areia e tinham a finalidade de esconder e proteger o dólmen, cobrindo-o completamente. Se
fossem apenas feitas com terra, as mamoas seriam facilmente desfeitas pela erosão expondo, por
sua vez, os túmulos aos agentes destruidores. Por essa razão, a terra é escorada com pedras formando uma
couraça protetora à superfície e uma espécie de suporte de contenção que rodeia a mamoa na periferia.
Em Portugal, as mamoas estão normalmente dispostas em grupos, ocupando zonas planas, normal-
mente planálticas, em regra “pobres” para a agricultura e à margem de caminhos atuais ou antigos.
5 Que têm a forma de um pé.
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A morte é a passagem  para o outro lado do Caminho.
O que eu fui para todos assim continuarei sendo.
Falem comigo como vocês sempre fizeram
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou
vivendo no mundo do Criador
Não utilizem um tom solene ou triste quando falarem de
mim, pois agora estou liberta do sofrimento e com aqueles
que também muito amei e ao pé do Senhor .
 Rezem, sorriam, pensem em mim sem tristeza,que o meu
nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de
nenhum tipo ,apenas com amor.
Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do
Caminho... Vocês, os que aí ficaram, sigam em frente, a vida
continua, linda e bela como sempre foi.
Agradeço muito a vossa generosidade por terem sido meus
amigos.
A todos deixo com muito carinho e amizade um grande
abraço .

Os Filhos : António Manuel Ferreira Dias
       Jorge Alexandre Ferreira Dias

                   e restante família
Agradecem a todos que nos acompanharam nesta hora difícil.

Falecimento

MANUEL JOAQUIM DINIS
Salaborda Nova - Vila Facaia

Nasceu: 18.11.1916 *  Faleceu:26.10.2013

Seu Esposa, Filhos e demais familia agradecem a
todas as pessoas que acompanharam o seu ente
querido à última morada ou que, de outras formas,
manifestaram o seu pesar.

Maria Fernanda Quaresma
Ferreira Dias

   Nasceu  05  de  Outubro  de 1928
   Faleceu 30 de Novembro de 2013

Falecimento:

Faleceu no passado dia 23 de Outubro o Sr. Octávio
Jorge Almeida, proprietário do Restaurante “O
MOINHO” na Ribeira de Alge. Com 60 anos de idade,
era casado e tinha 3 filhos. Nos últimos anos lutou
contra a doença que acabou por ser fatal, durante
todo este tempo nunca desistiu e quem contactou
com ele reconhecia a sua força e determinação.

A família agradece não apenas a todos os que
estiveram presentes na cerimónia fúnebre, desde
Amigos a representantes de Entidades e
Associações mas principalmente a todos os que
durante a sua vida, sempre demonstraram um grande
apreço e respeito pelo Homem que ele era.

OCTÁVIO JORGE ALMEIDA
Ribeira de Alge - Aguda - Figueiró dos Vinhos

Nasceu: 29.04.1953 *  Faleceu:23.10.2013

Falecimento:

DESTAQUE PARA O “NOVO” SALÃO NOBRE E A GRANDE AFLUÊNCIA

PEDRÓGÃO GRANDE | BOMBEIROS REALIZAM JANTAR NATALÍCIO DE SOLIDARIEDADE

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Pedrógão Grande
realizou no passado dia 22
de novembro, mais um Jan-
tar Natalício de Solidarie-
dade, que se destinou a
angariar verbas para esta
corporação.

O jantar, iniciativa da
Direção liderada pelo Dr.
Carlos David, teve lugar no
Restaurante e Salão Nobre
do Quartel dos Bombeiros
Voluntários com um enorme
sucesso que ultrapassou
as três centenas de partici-
pantes, o que levaria mes-
mo a organização a ter que
deixar de aceitar inscrições
devido a já não haver espa-
ço para mais.

A primeira grande surpre-
sa da noite, foi a apre-
sentação do “novo” Salão
Nobre da instituição, com-
pletamente renovado e re-
qualificado com um enorme
bom gosto e que lhe confe-
re uma verdadeira... no-
breza.

O que foi possível ver (A
COMARCA sabe que fo-
ram adquiridas 50 cadeiras
para quando o referido
espaço funcionar como
Salão Nobre) mostrou-nos
um fundo decorado com
temas alusivos aos bom-
beiros e um enorme brasão
da corporação ao centro,
bem como um pequeno
palco, teto falso, som e
aquecimento incorporado.

De realçar o trabalho até
aqui realizado pela atual
Direção dos Bombeiros
Voluntários de Pedrógão
Grande, que iniciou fun-
ções em Janeiro de 2010 e
que ao longo destes 4
anos, desenvolveu várias
atividades com o “propó-
sito de angariar fundos
para a efetivação de obras
e equipamentos de prote-
ção individual” - como

refere Carlos David que
durante a sua intervenção
agradeceu a forte adesão a
esta iniciativa e falou de do
destino destas verbas
angariadas.

Assim, no que respeita a
obras podemos dividi-las
em melhorias nas acessibi-
lidades, nomeadamente,
instalação da Secretaria no
rés-do-chão, saindo do 2º
andar  onde funcionava;

construção de uma rampa
para  deficientes motores de
acesso ao piso 0. Em
requalificação de espaços,
tais como, substituição das
placas do telhado, que além
de antigas e não imperme-
abilizarem corretamente,
eram de amianto. Todo o
telhado foi intervencio-
nado; no Salão Nobre, foi
criado um espaço digno do
nome, com teto falso, luz,
som, pintura, cortinados e
embelezamento; criou-se
um espaço para a Sala de
Bilhar e outro para uma sala
de Formação; a Central
Telefónica recebeu obras de
melhoramento, com os rádi-
os incrustados em conso-
las, sendo intenção passar
o atendimento para 24
horas por dia.

Quanto a equipamentos
e viaturas, Carlos David re-
alçou que “com a colabora-
ção da população do con-

celho e dos seus filhos a
residir no país e estrangei-
ro”, foi possível adquirir”
as seguintes viaturas: 1 am-
bulância de Socorro ABSC
03, 1 viatura de Comando
VCOT, 1 viatura de apoio
VOPE 01, 1 ambulância de
transporte múltiplo ABTM
06, 1 veículo tanque tático
urbano VTTU 03.

Também o equipamento
de proteção individual não
foi descorado, tendo sido
adquirido para todo o Cor-
po Ativo, casacos de abafo,
máscaras florestais, botas
Fénix Plus, casacos pola-
res, sweatshirts, além do
fardamento normal.

Trata-se, sem dúvida, de
uma intensa atividade da
equipa liderada por Carlos
David em que a sociedade
civil tem dito presente e em
que os resultados estão à vis-
ta, o que dignifica a corpora-
ção e o concelho em geral.
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MÃE NATAL
Meus amigos e amigas
Uma surpresa tenho para dar
Hoje fui ao lagar buscar o azeite
Estava lá uma mãe Natal

Apareceu ali sem contar
Com um olhar tão formoso
espalhou magia pelo ar
naquele liquido tão precioso

Disse o lagareiro, simpático Senhor
Tome lá esta bilha, aceite
Publique lá no jornal, se faz favor
que aqui se faz bom azeite

E de facto naquele Lagar
há um agradável cheirinho
Dá gosto ver o azeite aparar
tão limpido e amarelinho

Tudo isto para vos dizer amiguinhos
Que finalmente o trabalho acabou
Fiquei com os potes cheinhos
Mas bem caro me ficou

A despesa no dito lagar
que é um pouco exagerado
Uma gripe para curar
E o lombo todo machucado

E é assim que o azeite finalmente vem parar
ao prato

A nossa leitora Helena

Serra, partilhando

com “a Comarca”

- para “desejar um

Santo Natal e um

Ano Novo

Muito Feliz” - um poema

especial de

David Mourão-Ferreira,

intitulado...

NATAL À BEIRA-RIO
É o braço do abeto a bater na vidraça?
E o ponteiro pequeno a caminho da meta!
Cala-te, vento velho! É o Natal que passa,
a trazer-me da água a infância ressurreta.

Da casa onde nasci via-se perto o rio.
Tão novos os meus Pais, tão novos no passado!
E o Menino nascia a bordo de um navio
que ficava, no cais, à noite iluminado…

Ó noite de Natal, que travo a maresia!
Depois fui não sei quem que se perdeu na terra.
E quanto mais na terra a terra me envolvia
mais da terra fazia o norte de quem erra.

Vem tu, Poesia, vem, agora conduzir-me
à beira desse cais onde Jesus nascia…
Serei dos que afinal, errando em terra firme,
precisam de Jesus, de Mar, ou de Poesia?

ESTE ANO A VIDA ME ENSINOU...

A dizer adeus às pessoas que amo,
sem tirá-las do meu coração;
Sorrir às pessoas que não gostam de mim,
Para mostrar que sei dar perdão

Fazer de conta que tudo está bem
Quando isso não corresponde á verdade
Calar-me para ouvir; aprender com meus erros.
Eu posso ser sempre melhor, para a comunidade

A lutar contra as injustiças; bem do fundo
sorrir quando o que mais desejo é gritar
todas as minhas dores para o mundo.
Ouvir a todos que só precisam desabafar;

Amar aos que me machucam ou querem fazer
de mim depósito de suas frustrações
Perdoar incondicionalmente, sem me arrepender
Amar e praticar sempre boas acções

Amigos e é isto que quero levar avante
Quando mais um Ano está a acabar, é preciso
Lutarmos para preservar o que é importante
E transformarmos o mundo num Paraíso

Clarinda Henriques

NATAL 2013
Que este Natal seja bem repleto,
De amor, amizade e carinho.
Que esteja Jesus no nosso caminho,
Seja o nosso Jesus para nós predileto.

Que esteja o coração também completo,
Das virtudes que tem o menino,
Deitado sobre palhas, tão pequenino,
Olhando este mundo incompleto.

Que o menino Jesus traga a bondade,
A alegria e a sinceridade,
Às Nações que ainda tem guerra.

Que ele traga as bênçãos de seu pai,
E olhando o que no mundo vai,
Traga o menino mais beleza à terra!

por

Alcides Martins
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Desenho de "Cristo" da autoria do pintor Vamona
Navelcar, a residir em Goa, que tem a arte de ser
desenvolvido num traço único e continuado.
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Presépio
da Câmara
Municipal

Cast.
de Pera
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QUEM ME DERA....

Poder secar à luz de um sol que ainda não nasceu

a esperança que nos olhos da criança esmoreceu

Poder ser companheiro no peito que se fez materno

a harmonia a paz do Natal que se quer eterno

Poder ver crianças brincando  construíndo à beira-mar

torres e castelos de areia que as ondas irão quebrar

Poder saudar o romper dos silêncios da solidão

do pobre do rico de todo homem nosso irmão

Poder nesta noite de beleza misteriosa

despertar a poesia que não se quer pretenciosa

Poder ficar para além do tempo e das memórias

na imensidão da ternura de velhas e antigas histórias

Poder sim...como a maré nunca as levasse

tantas outras noites de Natal  que a saudade as abraçasse

Quem me dera, quem me dera sim a todos os amigos

desejar: um Feliz Natal um santo Natal, um Natal de Paz ...sem inimigos!!!!

por Eduardo Souto

21NNNNNAAAAATTTTTALALALALAL

Proprietária, Directores eProprietária, Directores eProprietária, Directores eProprietária, Directores eProprietária, Directores e

Funcionários doFuncionários doFuncionários doFuncionários doFuncionários do

jornal “A Comarca” desejamjornal “A Comarca” desejamjornal “A Comarca” desejamjornal “A Comarca” desejamjornal “A Comarca” desejam

a todos os  Assinantes,a todos os  Assinantes,a todos os  Assinantes,a todos os  Assinantes,a todos os  Assinantes,

Leitores, Colaboradores,Leitores, Colaboradores,Leitores, Colaboradores,Leitores, Colaboradores,Leitores, Colaboradores,
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VAI...
Para sonhar o que poucos ousaram sonhar.
Para realizar aquilo que já te disseram que não podia ser feito.
Para alcançar a estrela inalcançável.

Essa será a tua tarefa: alcançar essa estrela.
Sem quereres saber quão longe ela se encontra; nem de quanta esperança necessitarás; nem se
poderás ser maior do que o teu medo.
Apenas nisso vale a pena gastares a tua vida.

Para carregar sobre os ombros o peso do mundo.
Para lutar pelo bem sem descanso e sem cansaço.
Para enxugar todas as lágrimas ou para lhes dar um sentido luminoso.
Levarás a tua juventude a lugares onde se pode morrer, porque precisam lá de ti.
Pisarás terrenos que muitos valentes não se atreveriam a pisar.
Partirás para longe, talvez sem saíres do mesmo lugar.

Para amar com pureza e castidade.
Para devolver à palavra "amigo" o seu sabor a vento e rocha.
Para ter muitos filhos nascidos também do teu corpo e - ou - muitos mais nascidos apenas do teu coração.
Para dar de novo todo o valor às palavras dos homens.
Para descobrir os caminhos que há no ventre da noite.
Para vencer o medo.

Não medirás as tuas forças.
O anjo do bem te levará consigo, sem permitir que os teus pés se magoem nas pedras.
Ele, que vigia o sono das crianças e coloca nos seus olhos uma luz pura que apetece beijar, é
também guerreiro forte.
Verás a tua mão tocar rochedos grandes e fazer brotar deles água verdadeira.
Olharás para tudo com espanto.
Saberás que, sendo tu nada, és capaz de uma flor no esterco e de um archote no escuro.

Para sofrer aquilo que não sabias ser capaz de sofrer.
Para viver daquilo que mata.
Para saber as cores que existem por dentro do silêncio.
Continuarás quando os teus braços estiverem fatigados.
Olharás para as tuas cicatrizes sem tristeza.
Tu saberás que um homem pode seguir em frente apesar de tudo o que dói, e que só assim é homem.

Para gritar, mesmo calado, os verdadeiros nomes de tudo.
Para tratar como lixo as bugigangas que outros acariciam.
Para mostrar que se pode viver de luar quando se vai por um caminho que é principalmente de cor e espuma.
Levantarás do chão cada pedra das ruínas em que transformaram tudo isto.
Uma força que não é tua nos teus braços.
Beijá-las-ás e voltarás a pô-las nos seus lugares.

Para ir mais além.
Para passar cantando perto daqueles que viveram poucos anos e já envelheceram.
Para puxar por um braço, com carinho, esses que passam a tarde sentados em frente de uma cerveja.
Dirás até ao último momento: "ainda não é suficiente".
Disposto a ir às portas do abismo salvar uma flor que resvalava.
Disposto a dar tudo pelo que parece ser nada.
Disposto a ter contigo dores que são semente de alegrias talvez longe.

Para tocar o intocável.
Para haver em ti um sorriso que a morte não te possa arrancar.
Para encontrar a luz de cuja existência sempre suspeitaste.
Para alcançar a estrela inalcançável.
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SUBIR AO POVO

Baldios são terrenos comunitários, ou seja, terrenos
que não pertencem a ninguém em particular, mas a todos
os membros de uma determinada comunidade. Cada
pessoa pode retirar dos baldios os bens que estes lhes
proporcionarem, mas ninguém, a não ser a própria
comunidade, se pode arrogar de ser proprietário dos
baldios.

Os baldios são, portanto, bens de toda a comunidade,
tal como as eiras comunitárias, os moinhos comunitários,
os fornos comunitários, ou até, como em algumas
regiões, o boi comunitário.

Nas comunidades rurais, os baldios representaram
sempre, e ainda hoje representam, uma espécie de com-
plemento umbilical para uma agricultura familiar de
subsistência e por norma de montanha. Tradicionalmente,
as pessoas têm terras e lameiros, de onde retiram o neces-
sário para a alimentação diária ou o suficiente para criar
um excedente que vendem. No baldio, qualquer agricultor,
sem necessidade de pedir licença, como na propriedade
privada, pode ir ao terreno baldio recolher lenha, estrume,
pedras, ou pastorear por lá os seus animais.

Os baldios são assim, para as comunidades onde se
inserem, um importante complemento económico, mas
são também um espaço de liberdade, um traço
fundamental do viver económico da comunidade e um
elemento imprescindível da sua história.

Os baldios são insusceptíveis de apropriação privada.
Se algum baldio fosse apropriado por uma pessoa,
individualmente, perderia a sua natureza de baldio, con-
vertendo-se em propriedade privada. De facto, para uma
pessoa adquirir direitos sobre um terreno baldio é
condição sine qua non que passe a integrar a comuni-
dade a que esse baldio pertence. E, consequentemente,
perdem-se esses direitos, quando se abandona a
respectiva comunidade. Trata-se portanto de um direito
subjectivo.

Não há nenhum levantamento 100% seguro sobre as
áreas de baldios em Portugal, muito porque as gentes
serranas nunca foram muito receptivas às várias tenta-
tivas oficiais de levantamentos dos terrenos baldios. Mas
assume-se que os baldios ocupam cerca de 7% do
território nacional. Os compartes, ou seja, os que
partilham com os outros membros de uma comunidade
uma parte indeterminável de terreno baldio, sempre
temeram que, na hipótese de identificação das áreas de
baldios, se produzissem leis que os restringissem ou que
viessem oportunistas que lhos retirassem à força. Ainda
assim, não devo estar muito longe do devido rigor se
disser que a área de baldio em Portugal andará perto de
420 000 a 520 000 hectares.

Os baldios são uma realidade muito antiga, prova-
velmente anterior a constituição da nacionalidade
portuguesa. E não são efectivamente uma realidade
apenas portuguesa pois há baldios na Galiza e em outras
regiões de Espanha (“montes veciñales en mán común”),
na Itália, na França, na Grã-Bretanha (“common lands”),
etc, etc. Há historiadores que remetem a origem dos
baldios para o comunitarismo agro-pastoril primitivo ou
para a tradição comunitária céltica. Tambem há baldios
que se formaram por doações régias no esforço de povo-
amento do país, após a reconquista. Há baldios que são

fruto da luta dos povos ao direito a ter terras de uso
comum. Há baldios que se formaram a partir de terrenos
maninhos e propriedade privada caída em prescrição. Por
outro lado, há baldios que se perderam por usurpação de
poderosos senhores da terra, por força de leis e posturas
que levaram à apropriação privada de diversos terrenos
baldios. De facto, já na idade média, houve incontáveis
tentaivas por parte de fidalgos e senhores feudais para a
apropriação de grandes áreas de baldios. Dum lado, os
poderosos que sempre cobiçaram os baldios, por outro
lado, os povos, que sempre os defenderam.

Ao contrário do que muitos defendem, a Lei das
Sesmarias, do reinado de D. Fernando, foi um instrumento
jurídico que levou à apropriação privada de muitos
baldios. Quem ganhou com a Lei das Sesmarias foi a
burguesia rural e não o povo. Desta forma, várias terras
baldias foram retiradas aos povos e entregues à burguesia
rural com o argumento (este argumento foi sempre usado,
independentemente da época em causa) de quem os
baldios não eram cultivados, mas omitindo-se
intencionalmente a natureza dos baldios.

Posteriormente, as ordenações Manuelinas viram-se
obrigadas a determinar que “os terrenos destinados ao

geral proveito dos moradores dos lugares, nos pastos,

criações e logramento de lenhas e madeira para suas

casas e lavoiras”, para que os terrenos baldios fossem
respeitados.

Do seculo XVII ao Seculo XIX, cumpriu-se e até se
aprofundou a lógica económica, nascida da revolução de
1383-1385 que estipulava que só a propriedade privada é
considerada perfeita. A propriedade feudal e a propriedade
comunitária, que era intencionalmente confundidas uma
com a outra, foram tidas por entraves ao desenvolvimento
da agricultura e do comércio, cada vez mais sujeitos às
leis da concorrência e que impunham a abolição dos
baldios. Incompreensivelmente, as transformações socio-
económicas que se verificaram em Portugal no seculo
XVIII, apesar do seu caracter positivo, foram sempre
usadas contra os baldios. O desenvolvimento do
pensamento fisiocrático, entre nós, associado à ideia de
que a agricultura é a verdadeira riqueza de um país, fez
voltar as atenções para a agricultura e as crescentes
pressões para que se cultivassem terras aráveis. Fenómeno
que actualmente também se verifica mas, nem haveria mal
nisso, não fosse a imediata pressão para que se cultivasse
essas terras, confundindo, uma vez mais baldios com terras
não cultivadas.

Foi naquela altura que se perderam milhares de hectares
de baldios e depois veio o seculo XIX com todo o seu
liberalismo que , no que concerne aos baldios, desenvolve
e aprofunda a vertente fisiocrática, ou seja, entendia-se
que devia dividir-se os baldios pelos vizinhos, para que
estes os cultivassem e consagrou-se a administração dos
baldios para as camaras municipais. Só a lei dos Forais de
1822 pôs fim a este entendimento e reconhece novamente
a razão dos povos na existência da propriedade
comunitária.

Ainda no seculo XIX, em 1878, com a criação das Juntas
de Freguesia e a sua integração plena na organização
administrativa portuguesa, passou a confundir-se baldios
paroquiais com baldios municipais. Tal confusão,
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intencional, prendia-se com o entendimento de que tal
género de propriedade comunitária era um entrave ao
desenvolvimento da agricultura e do comercio e portanto
careciam de abolição.

Já no seculo XX, à custa de muitos baldios se terem
perdido, talvez mais de um milhão de hectares que o
pensamento fisiocrático e liberal conseguiram transladar
para o domínio da propriedade privada, constituíram-se
enormes propriedades, por exemplo, no sul do país o
latifúndio absorveu praticamente todos os baldios.

A Republica prossegue o caminho liberal contra os
baldios e continua a produzir leis no sentido da sua
divisão pelos compartes no sentido de estes os
cultivarem. Foram dados poderes às Camaras Municipais
e às Juntas de Freguesia para venderem baldios a fim de
“acorrer à necessidade de receita para melhoramentos

locais (electrificações, construção de escolas, estradas,

cemitérios, etc)”.
No pós 25 de Abril, os povos dos baldios organizaram-

se melhor para reforçar o seu movimento associativo,
sem contudo evitar que vários oportunistas, lançando
mão do incauto espirito revolucionário da época, se
aproveitasse do instituto da usucapio para registar como
propriedade privada, vastas áreas de terrenos baldios.
Ainda assim, surgiram centenas de assembleias de
compartes, várias federações e confederações de baldios.

Com efeito, os baldios têm uma enorme importância
na economia local. Grandes manchas de floresta que
cobrem os baldios são óptimas para fixar cabono
(combate importante ao aquecimento global)
contribuindo muito para a desefa do ambiente. Tambem
há as energias renováveis, tidas por energias limpas,
sobretudo a energia eólica, que veio aguçar o interesse
pelos baldios das áreas montanhosas. Mas também a
floresta de uso múltiplo, o turismo de montanha, o
aproveitamento de vastas áreas de montanha para lazer
e recreio, a apicultura, a cinegética, a piscicultura, a
pastorícia, as culturas de cogumelos, as plantas
medicinais e ornamentais, a defsa da biodiversidade, etc.

Mas para este aproveitamento deve manter-se uma
condição fundamental: Os povos são os donos dos
baldios. Têm de ser eles a administra-los. Sobretudo no
actual contexto, pois as aldeias estão a desertificar-se.
Defender os baldios é também uma forma de resistir à
desertificação. Uma serra sem serranos, não é serra,
como bem reconhecia Aquilino Ribeiro.

Foi por isso que depois do 25 de Abril, os baldios
foram devolvidos à posse, fruição e administração dos
povos que se organizaram em Assembleias de Compartes
e elegeram os seus Conselhos Directivos ao abrigo dos
Decretos-Lei nº 39 e 40 de 19 de Janeiro de 1976 alterados
pela Lei 68/93, denominada Lei dos Baldios, que permitiu
a constituição por todo o país de centenas e centenas
de Assembleias de Compartes que têm vindo a erguer
nas comunidades rurais uma obra de inegável utilidade
económica, social e cultural.

Na próxima edição - “BALDIOS: O ESTRANHO
CASO DE CASTANHEIRA DE PERA...”
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... deseja a todos os seus Munícipes e Amigos

um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de

esperança e alegria!

A JUNTA DE FREGUESIA DE
PAMPILHOSA DA SERRA...

A JUNTA DE FREGUESIA
DE CABRIL...

... deseja a todos os seus

Munícipes e Amigos um Feliz Natal

e um Ano Novo pleno de

esperança e alegria!Rua Rangel de Lima  | 3320-229 Pampilhosa da Serra
TLF: 235 594 304 | FAX: 235 594 344 | MAIL: fpserra@sapo.pt | SITIO: www.freguesiadepampilhosadaserra.pt/
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ZÊZERE...

A UNIÃO DE FREGUESIAS DE FAJÃO E VIDUAL...

A JUNTA DE FREGUESIA DE
JANEIRO DE BAIXO...

A JUNTA DE FREGUESIA DE PESSEGUEIRO...

A UNIÃO DE
FREGUESIAS
DE PORTELA
DO FOJO e
MACHIO...

... deseja a todos os seus Munícipes e Amigos um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de esperança e alegria!
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... deseja a todos os seus Munícipes e Amigos
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... deseja a todos os
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Amigos um Feliz

Natal e um Ano

Novo pleno de

esperança e alegria!
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OCARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO

Certifico que por escritura de dezassete de Dezembro de dois mil e treze, no Cartório
Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas quarenta e
quatro a folhas quarenta e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas número
cento e sessenta e nove - F, compareceram:
MANUEL CONCEIÇÃO NUNES e mulher VIRGINIA HENRIQUES DA CONCEIÇÃO,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Graça,
concelho de Pedrógão Grande, onde residem habitualmente no lugar do Nodeirinho, E
DECLARARAM:
— Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes prédios:
— UM - Rústico, sito em Pomar, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande,
composto de terreno de cultura com oliveiras, com a área de duzentos e oitenta metros
quadrados, a confrontar do norte com Joaquim Francisco Bernardo, sul com Manuel
Simões, nascente com o caminho e poente com Estevão Nunes Laia, inscrito na matriz
sob o artigo 5764, omisso na Conservatória do Registo Predial de Pedrógão Grande.
— DOIS - Rústico, sito em Lameira Cimeira, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, composto de pinhal, com a área de quinhentos e vinte metros quadrados, a
confrontar do norte com Eduardo Rodrigues, sul com o caminho, nascente e poente com
Virgínia Henriques, inscrito na matriz sob o artigo 4745, omisso na Conservatória do
Registo Predial de Pedrógão Grande.
— Que eles justificantes possuem em nome próprio os referidos prédios desde mil
novecentos e setenta, já no estado de casados, por compra meramente verbal a Manuel
Simões e mulher Deolinda Henriques, residentes que foram no lugar de Nodeirinho,
freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Está conforme.

Cartório Notarial da Sertã, 17 de Dezembro de 2013.
A COLABORADORA,

(Maria Helena Teixeira Marques Xavier, colaboradora n 3Z2í5 do Cartório
Notarial da Sertã, no uso das competências conferidas pela Notária Teresa
Valentina Cristóvão Santos, através de autorização publicitada em 27/02/
2013 no sitio da Ordem dos Notários.)

Nº 401de 2013.12.23

- NOTARIADO PORTUGUÊS -
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 02 de Dezembro de 2013, no
livro de notas para escrituras diversas número vinte e cinco, deste Cartório,
a folhas cento e cinquenta foi lavrada unia escritura de justiçarão na qual,
MARIA DONZÍLIA LOPES DA SILVA, divorciada, natural da freguesia de
Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, onde reside no lugar de Brejo, NIF
142.459.437 declararam ser com exclusão de outrem, ser dona e legitima
possuidora do seguinte prédio situado na freguesia de Arega, concelho de
Figueiró dos Vinhos: URBANO, sito em “Brejo”, composto por casa de
habitação de rés - do - chão e primeiro andar, com a superfície coberta de cento
e dez metros quadrados, a confrontar do norte, do sul, do nascente e do poente
com António do Carmo Silva, inscrito na matriz sob o artigo 1.490 com o valor
patrimonial tributário de 39.750,00 euros, igual ao atribuído, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos. Que o citado prédio
veio à sua posse por doação verbal, feita apenas a ela, já no estado de casada
no regime da comunhão de adquiridos com o referido, Ulisses Ferreira Marques,
motivo pelo qual o mencionado prédio se encontra inscrito na matriz em nome
deste último, tendo-se posteriormente dele divorciado, cujo estado civil se
mantém, doação esta, feita por volta do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
por seus pais, António do Carmo Silva e mulher, Deolinda da Conceição
Lopes, residentes no mencionado lugar de Brejo, dita freguesia de Arega, sem
que, todavia, desse facto, tenha ficado a dispor de título válido para o seu
registo, tendo de imediato entrado na posse do mesmo. A verdade, porém, é
que a partir daquela data possui, assim, aquele prédio, em nome próprio, há
mais de vinte anos, passando a usufruí-lo sem a menor oposição de quem quer
que seja desde o seu início, habitando-o, fazendo nele obras de conservação
e benfeitorias, retirando dele todas as utilidades possíveis - posse que sempre
exerceu sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade
das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas - traduzida
pois, em atos materiais de fruição, sendo, por isso, urna 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 - adquiriu o referido prédio por usucapião, não tendo,
todavia, dado o modo de aquisição, documento que lhe permita fazer prova do
seu direito de propriedade perfeita pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 02 de Dezembro de 2013.

A Notária
(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo)

Nº 401de 2013.12.23

NOTARIADO PORTUGUÊS -
- CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS –

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 02 de Dezembro de 2013, no
livro de notas para escrituras diversas número vinte e seis, deste Cartório, a
folhas quinze foi lavrada urna escritura de justificação na qual, AMÉRICO
DA CONCEIÇÃO GODINHO e mulher, ALICE INÁCIA NUNES, casados
no regime da comunhão geral, naturais da freguesia de Arega, concelho de
Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar dc Casa Nova, NIF 170.773.213
e 178.115.614. respetivamente, declararam ser com exclusão de outrem, donos
c legítimos possuidores do seguinte prédio situado na freguesia de Arega,
concelho de Figueiró dos Vinhos: RÚSTICO, sito em “Rocha”, composto por
terra de cultura sequeiro com fruteiras, com a área de quinhentos e trinta metros
quadrados. a confrontar do norte e do sul com António Correia Nogueira, do
nascente com Francisco Teixeira e do poente com Maria Mendes, inscrito na
matriz sob o artigo 2.363. com o valor patrimonial tributário de 125,49 euros
e igual ao atribuído, omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró
dos Vinhos. Que o referido prédio veio à sua posse por compra verbal, feita por
volta do ano dc mil novecentos e oitenta e nove, a António da Conceição
Rodrigues, solteiro, maior, residente que foi no Brasil, sem que, todavia, desse
facto, tenham ficado a dispor de título válido para o seu registo, tendo entrado
de imediato na posse do mesmo. A verdade, porém, é que a partir daquela data
possuem, assim, aquele prédio, em nome próprio, há mais de vinte anos,
passando a usufrui-lo sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o
seu início, cultivando-o, colhendo os seus frutos, avivando estremas - 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 atos materiais de fruição sendo por isso unia posse pacífica,
porque adquirida sem violência, contínua, por sem interrupção desde o seu
inicio, pública, porque do conhecimento da generalidade das pessoas e de
boa - fé, porque ignorando no momento do apossamento lesar direito de outrem
- pelo que verificados os elementos integradores - o decurso do tempo e uma
especial situação jurídica - posse - adquiriram o referido prédio, por usucapião,
não tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documento que lhes permita
fazer prova do seu direito de propriedade sobre o mesmo pelos meios
extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 02 de Dezembro de 2013.

A Notária
(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo)

Nº 401de 2013.12.23

- NOTARIADO PORTUGUÊS -
CARTÓRIO NOTAR1AL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 07 de Dezembro de 2013, no
livro de notas para escrituras diversas número vinte e seis, deste Cartório, a
folhas trinta e cinco foi lavrada uma escritura de justificação na qual, GABRIEL
MARQUES e mulher, ZULMIRA DE JESUS GOMES DOS SANTOS
MARQUES, casados no regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da
freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, e ela da freguesia de
Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar de Avelais,
NIF 109.977.483 e 187.401.420, respetivamente, declararam ser com exclusão
de outrem, donos e legítimos possuidores dos seguintes prédios, situados na
freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos: UM - URBANO, sito
em “Avelais”, composto por casa de habitação com dois pisos, com a superfície
coberta de cento e quarenta e cinco metros quadrados e a superfície descoberta
de duzentos e vinte e seis metros quadrados, a confrontar do norte com João
Gomes da Silva, do sul e do nascente com João Nunes dos Santos e do poente
com estrada, inscrito na matriz sob o artigo 1.866, com o valor patrimonial
tributário de 35.877,84 euros, igual ao atribuído; - DOIS - RÚSTICO, sito em
“Ireira”, composto por pinhal e eucaliptal, com a área de mil quatrocentos e
cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com estrada, do sul com
João do Carmo Silva, do nascente com Adelino da Graça e do poente com
Luísa da Silva Carvalho, inscrito na matriz sob o artigo 3.688, com o valor
patrimonial tributário de 333,60 euros, igual ao atribuído, TRÊS - RÚSTICO,
sito em “Ireira”, composto por eucaliptal, com a área de novecentos metros
quadrados, a confrontar do norte com Ricardina da Conceição, do sul com João
do Carmo Silva, do nascente com Manuel Carvalho e do poente com João
Nunes, inscrito na matriz sob o artigo 3.689, com o valor patrimonial tributário
de 204,17 euros, igual ao atribuído; QUATRO - RÚSTICO, sito em “Avelais”,
composto por terra de cultura sequeiro com oliveiras, tanchas em criação,
videiras em cordão e terra de vinha, com a área de três mil e cem metros quadrados,
próprio e Guilherme Mendes Gomes, do sul com estrada, do nascente com
Júlio da Conceição Amado e do poente com estrada e herdeiros de João Nunes
dos Santos, inscrito na matriz sob o artigo 3.909, com o valor patrimonial
tributário de 549,58 euros, igual ao atribuído, omissos na Conservatória do
Registo Predial de Figueiró dos Vinhos. Que os citados prédios vieram à sua
posse, por doação verbal, já no estado de casados, feita por volta do ano de mil
novecentos e oitenta e oito, pelos pais da justificante mulher, João Nunes dos
Santos e mulher, Guilhermina de Jesus Gomes, residentes que foram no
mencionado ugar de Avelais, 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, em nome próprio, há mais de vinte anos, passando a usufruí-
los sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, habitando
e fazendo obras de conservação no urbano, cultivando, colhendo os seus
frutos, avivando estremas, plantando e cortando árvores e roçando o mato, nos
rústicos, retirando deles todas as utilidades possíveis, pagando as respectivas
contribuições e impostos - posse que sempre exerceram sem interrupção e
ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das pessoas da indicada
freguesia, lugares e freguesias vizinhas - traduzida, pois, em atos materiais de
fruição, sendo, por isso, uma posse pacifica, 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, documento que lhes permita fazer prova do seu
direito de propriedade sobre os mesmos, pelos meios extrajudiciais normais,.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 07 de Dezembro de 2013.

A Notária
(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo)

Nº 401de 2013.12.23

NOTARIADO PORTUCUÊS -
CARTÓRÍO NOTARTAL DE FTGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 07 de Dezembro de 2013, no
livro de notas para escrituras diversas número vinte e seis, deste Cartório, a
folhas vinte e dois foi lavrada uma escritura de justificação na qual, MARIA
EMILIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES FARIA, viúva, natural da extinta freguesia
de Figueiró dos Vinhos, atual União das Freguesias de Figueiró dos Vinhos
e Bairradas, concelho de Figueiró dos Vinhos, onde reside no lugar de Moinho
de Cirna, NIF 102.026.289., declarou ser com exclusão de outrem, dona e
legítima possuidora dos seguintes prédios situados na extinta freguesia de
Figueiró dos Vinhos, atual União das Freguesias de Figueiró dos Vinhos e
Bairradas, concelho de Figueiró dos Vinhos:
UM - METADE INDIVISA do prédio URBANO, sito em “Lavandeira”,
composto por casa, inscrito na matriz sob o atual artigo 455, o qual proveio
do anterior artigo 710, com o valor patrimonial tributário, correspondente à
fração, de 1.089,13 euros, igual ao atribuído, descrita na Conservatória do
Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob o número dois mil setecentos e
noventa e três, não incidindo sobre o referido direito qualquer inscrição em
vigor; DOIS - METADE INDIVISA do prédio RÚSTICO, sito em “Quinta do
Mouchão”, composto por terra de vinha com tanchas e mato com um castanheiro,
inscrito na matriz sob o atual artigo 11.220, o qual proveio do anterior artigo
11.379, com o valor patrimonial tributário, correspondente à fração, de 31,47
euros, igual ao atribuído, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Figueiró dos Vinhos sob o número dois mil seiscentos e sessenta não incidindo
sobre o referido direito qualquer inscrição em vigor. Que os citados prédios
vieram à sua posse, ambos por doação verbal, ainda no estado de solteira,
maior, tendo posteriormente casado com Serafim Pires Luís no regime da
comunhão de adquiridos de quem é atualmente viúva e cujo estado civil mantém,
ambas feita por volta do ano de mil novecentos e sessenta e seis, o identificado
na verba um, feita por José João, viúvo, residente que foi no lugar de Lavandeira,
mencionada extinta freguesia de Figueiró dos Vinhos e o identificado na verba
dois, por Aníbal da Conceição João e mulher, Alzira Maria Simões, residentes
que foram no lugar de Portela da Lavandeira, dita extinta freguesia de Figueiró
dos Vinhos, sem que, todavia, desse facto, tenha ficado a dispor de título
válido para o seu registo, tendo de imediato entrado na posse dos mesmos. A
verdade, porém, é que a partir daquela data possui, assim, aqueles prédios, o
identificado na verba um, conjuntamente com os comproprietários, Manuel da
Conceição Silva e mulher, Maria da Conceição da Silva Gomes, residentes no
lugar de Quinta do Mouchão, dita extinta freguesia de Figueiró dos Vinhos e
o identificado na verba dois, conjuntamente com os comproprietários José da
Conceição Dias e mulher, Lurdes da Conceição Silva, residentes no citado
lugar de Quinta do Mouchão, referida extinta freguesia de Figueiró dos Vinhos,
há mais de vinte anos, passando a usufruí-los sem a menor oposição de quem
quer que seja desde o seu início, fazendo obras de conservação e guardando
alfaias e produtos agrícolas no urbano, cultivando, colhendo os seus frutos,
roçando o mato, avivando estremas, no rústico, retirando deles todas as
utilidades possíveis, pagando as respetivas contribuições e impostos - posse
que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento da
generalidade das pessoas da indicada freguesia e lugares e freguesias vizinhas
- traduzida pois, em atos 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 urna especial situação jurídica - posse - adquiriu os referidos
imóveis por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de aquisição,
documento que lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita
pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 07 de Dezembro de 2013.

A Notária,
(Patrícia Marques Fernandes Figueiredo)

Nº 401de 2013.12.23

- NOTARIADO PORTUGUÊS -
- CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS-

CERTIFICO para fins de publicação que no dia 07 de Dezembro de 2013, no
livro de notas para escrituras diversas número vinte e seis, deste Cartório, a
folhas vinte e oito foi lavrada uma escritura de justificação na qual OTÍLIA
MARIA DOS REIS BERNARDINO, (divorciada, natural da freguesia de
Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, residente no lugar de Vilas de Pedro,
freguesia de Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos. NIF 196.545.030,
declarou ser com exclusão de outrem, dona e legítima possuidora do do seguinte
prédio situado na freguesia de Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos:
URBANO, sito em “Vilas de Pedro”, composto por uma casa com a superfície
coberta de quarenta metros quadrados, a confrontar do norte com rua, do sul
com o próprio e do nascente e do poente com José Simões da Costa, inscrito
na matriz sob o artigo 630. com o valor patrimonial tributário de 238,22 euros,
igual ao atribuído, omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró
dos Vinhos. –
— Que o citado prédio veio á sua posse por doação verbal que lhe foi feita, por
volta do ano de mil novecentos e oitenta e um ainda no estado de solteira,
maior, tendo posteriormente casado com João Nunes da Silva, no regime da
comunhão de adquiridos, sendo atualmente dele divorciada, por Maria da
Conceição, viúva, residente que foi no mencionado lugar de Vilas de Pedro,
dita freguesia de Campelo, sem que, todavia, desse facto, tenha ficado a dispor
de título válido para o seu registo, tendo entrado de imediato na posse do
mesmo. A verdade, porém é que a partir daquela data possui, assim, aquele
prédio, em nome próprio, há mais de vinte anos, passando a usufrui-lo sem a
menor oposição de quem quer que seja desde o seu início, fazendo nele obras
de conservação, guardando nele alfaias e produtos agrícolas, retirando dele
todas as utilidades possíveis posse que sempre exerceu sem interrupção e
ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das pessoas da indicada
freguesia, lugares e freguesias vizinhas - traduzida pois em atos materiais de
fruição, sendo por isso uma posse pacifica, 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 - adquiriu o referido prédio por usucapião, não tendo, todavia, dado
o modo de aquisição, documento que lhe permita fazer prova do seu direito de
propriedade perfeita pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 07 de Dezembro de 2013

A Notária,
(Patrícia Marques Fernandes Figueiredo) Nº 401de 2013.12.23
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OPINIÃO pelo
 Dr. Pedro Maia

O conceito de estado social radica na
possibilidade material de um Estado
poder dispor e afectar recursos econó-
micos destinados a construir uma soci-
edade mais justa e solidária. O estado
social revela-se com mais intensidade
nos sistemas de saúde, de segurança
social e de educação de um determinado
Estado. São essencialmente estas três
(3) áreas de atuação do Estado em que
se pode aferir se uma determinada soci-
edade ou nação detém um modelo de
desenvolvimento mais ou menos assen-
te no conceito de estado social. O estado
social, ou estado de bem-estar social,
como inicialmente surgiu nos países da
Europa do norte deu os seus primeiros
passos na Alemanha, sob a égide de
Otto Von Bismarck, primeiro chanceler
da Alemanha, entre 1871 e 1890, quando
criou os primeiros seguros de pensões,
de acidente de trabalho, de invalidez ou
morte, procurando através destes
mecanismos de ajuda do Estado, auxiliar
a população ativa nas situações de
doença, invalidez ou morte e também as
populações mais idosas na sua velhice,
num período de vida em que o ser
humano já não dispõe de condições
físicas para poder exercer qualquer
actividade profissional como forma de
obter rendimentos para se auto sus-
tentar. Pode dizer-se que a génese do
modelo de sociedade assente no estado
social remonta à Alemanha do final do
Século XIX, sob a égide de Otto Von
Bismarck, tendo depois forte impulso
nos países da Europa do Norte (com
particular ênfase para a Noruega,
Dinamarca, Suécia e Finlândia), já du-
rante o século XX, com maior intensi-
dade, após a II Guerra Mundial.

O conceito de responsabilidade social
associado aos Estados e às organiza-
ções é mais recente e tem o seu início
durante a segunda metade do século XX,
aprofundando-se muito a partir das
décadas de 70 e 80 quando as organiza-
ções e também os Estados começaram a
despertar para a importância de incluir
nas suas políticas algumas medidas de
natureza social que evitassem circuns-
tâncias injustas para os seus colabora-
dores e concidadãos, procurando que
os recursos a distribuir fossem afectados
de modo racional e duradouro não só
no presente mas também no futuro. No
âmbito organizacional insere-se por
exemplo dentro da responsabilidade
social a participação dos colaboradores
em parte dos lucros, a obtenção de
maiores períodos de lazer, a implemen-
tação de medidas de apoio aos cola-
boradores com dificuldades económicas
pontuais, a implementação de estruturas
de apoio aos agregados familiares dos
colaboradores, entre outras. No âmbito
mais alargado dos Estados, o conceito

ESTADO SOCIAL OU RESPONSABILIDADE SOCIAL
de responsabilidade social é mais amplo e
contém em si o conceito de estado social.
Deve consubstanciar-se na implementação
de políticas que garantam a disponibi-
lidade de recursos económicos destinados
às denominadas áreas sociais do Estado,
designadamente a educação, a saúde e a
segurança social, de modo a beneficiar as
franjas mais débeis da sociedade, devendo
ter sempre presente os recursos dispo-
níveis num determinado momento presente
e, sobretudo, a projeção para futuro da
afectação desses mesmos recursos. O
conceito de responsabilidade social é
assim dinâmico e depende sempre da
capacidade de afectação de recursos eco-
nómicos necessários à manutenção pre-
sente e futura do estado social, por parte
de um determinado Estado ou Nação. A
responsabilidade social de um Estado
deve em cada momento condicionar e
ponderar a afectação de recursos econó-
micos destinados a favorecer o estado
social, sob pena de no futuro se traduzir
em irresponsabilidade social. A responsa-
bilidade social do um Estado num
determinado momento da sua história pode
verificar-se com a diminuição de forma
conjuntural ou mesmo estrutural de polí-
ticas constituintes da estrutura do estado
social, bastando para tal que os recursos
económicos de determinado Estado se
tornem exíguos e seja necessária diminui-
ção dos recursos a afetar ao denominado
estado social de modo a permitir a sua
sustentabilidade e continuação no futuro.
A responsabilidade social de um Estado
exige que as políticas assistencialistas do
estado social tenham uma geometria
variável em função dos recursos econó-
mico-financeiros desse mesmo Estado,
sem prejuízo de ter sempre por alvo pri-
mordial os cidadãos que apresentem
fundamentadamente menores condições
de recursos.

Vem esta reflexão a propósito da discussão
que se vem mantendo actualmente na
sociedade portuguesa sobre a implemen-
tação pelo poder político vigente de
políticas que têm vindo progressivamente
a alterar a estrutura do estado social
construído essencialmente a partir da mu-
dança de regime político ocorrida a 25 de
Abril de 1974. De facto, os sucessivos
governos que têm assumido o poder exe-
cutivo na República Portuguesa têm
implementado políticas que têm retirado
benefícios, essencialmente na área da
educação, como por exemplo com o início
de pagamento de propinas no ensino
superior ocorrido há já alguns anos ou a
diminuição dos orçamentos dos estabele-
cimentos de ensino médio e superior, na
área da saúde, com o aumento das taxas
moderadoras no acesso às unidades de
saúde, com a diminuição da compartici-
pação estatal no preço de determinados
medicamentos, com o aumento das contri-

buições para alguns subsistemas de
saúde, com o fecho de unidades de saúde
locais, etc e finalmente na área da segu-
rança social, com o não aumento ou mesmo
na redução de pensões, quer sejam do
regime geral da “segurança social”, quer
sejam do regime especial da “Caixa Geral
de Aposentações” dos funcionários do
Estado, com o decréscimo do valor de
várias prestações sociais, ou mesmo a sua
abolição como por exemplo, o “rendimento
social de inserção”, o “abono de família
para crianças e jovens” e o “subsídio de
desemprego”.

Pensamos que já não constitui novidade
para qualquer cidadão do nosso país que
atravessamos uma crise económico-finan-
ceira como o país não conhecia talvez desde
o fim da I República e inícios da II
República (décadas de 30, 40 e 50 do sécu-
lo XX), em que a crise económica de-
corrente de sucessivas crises políticas
(ocorridas na parte final da I República)
determinou a mudança de regime, inici-
ando-se então um longo período de regime
ditatorial a cuja génese não foi certamente
alheia a crise económica que Portugal
atravessou na fase final da I República.

Num contexto de crise de natureza econó-
mica, financeira e orçamental muito
influenciado pela crise europeia da “zona
euro”, pelo fraco crescimento económico
das últimas décadas, pelo excesso de
endividamento do Estado, das empresas e
das famílias portuguesas mas também pela
falência do modelo de desenvolvimento
económico vigente em Portugal sobretudo
após o 25 de Abril de 1974, o Estado
português não dispõe atualmente de
recursos para manter as estruturas do
estado social gizadas pelos diferentes go-
vernos da República que assumiram o
poder político no período pós 25 de Abril.
O Estado português (as pessoas e as
instituições que constituem a sociedade
portuguesa num determinado momento
histórico) da atualidade tem de fazer
escolhas sobre o que é possível manter
em termos de políticas que favoreçam a
manutenção do estado social, sobretudo
para a franjas mais desfavorecidas da
sociedade, porque os recursos disponíveis
no presente não permitem a manutenção
das estruturas atuais do estado social, ao
nível da educação, da saúde e da segu-
rança social. Ao fazermos escolhas, temos
sempre um custo de oportunidade em
relação às opções perdidas, contudo, se
tentarmos manter tudo, o resultado pode
ser ficarmos sem nada. Pensamos que não
constitui novidade para ninguém que o
Estado português no atual contexto de
crise, com a estrutura demográfica atual e
sobretudo com as projeções futuras que é
possível estabelecer com alguma precisão
(forte tendência de envelhecimento acele-
rado da população, baixa taxa de natalidade

e aumento da esperança média de vida)
não tem condições matemáticas tradu-
zidas em recursos económicos para
manter os atuais níveis de reformas e
pensões a pagar quer no presente, quer
sobretudo no futuro. Se todos estamos
conscientes destas dificuldades, porque
não aceitamos a possibilidade, ainda que
a mesma se possa traduzir em perdas, de
reformar o sistema de pensões de reforma
e aposentação de modo e que a digni-
dade e o modo de vida dos reformados e
pensionistas não fique em causa e que,
essencialmente no futuro, seja possível
continuar a honrar este compromisso
social do Estado, não comprometendo
as gerações presentes e futuras. Todos
aqueles que, estando conscientes da
exiguidade dos recursos económicos
disponíveis pelo Estado português se
opõem hoje a qualquer reforma do siste-
ma de segurança social e da “caixa geral
de aposentações” com receio de perder
rendimentos, estão a tentar manter
artificialmente uma estrutura do estado
social, sacrificando as gerações futuras,
não se preocupando se o Estado portu-
guês poderá tratar de igual forma essas
mesmas gerações futuras que no pre-
sente com as suas contribuições ajudam
a sustentar o sistema de “segurança soci-
al”, denotando enfim, enorme irresponsa-
bilidade social. Sabemos que a lógica da
segurança social no âmbito das reformas
e pensões é essencialmente de natureza
contributiva, mas atualmente ela já não
pode prescindir de uma lógica solidária
por parte das novas gerações que são
os contribuintes líquidos do sistema. A
responsabilidade social de um Estado
da atualidade afere-se na capacidade que
tiver em implementar políticas que não
deixem desprotegidos os atuais reforma-
dos e pensionistas e que, simultanea-
mente, garantam recursos para de igual
modo corresponder com as gerações
futuras.

Pensamos que as instituições que assu-
mem essencialmente os poderes Executi-
vo, Legislativo e Judicial num determina-
do momento histórico de uma sociedade
ou nação têm a responsabilidade de
assumir e implementar políticas que de-
fendam os interesses dos seus concida-
dãos no presente, mas também têm a
responsabilidade de não comprometer
ou inviabilizar o bem-estar das gerações
seguintes. A esta atitude podemos
chamar com propriedade a responsa-
bilidade social de um Estado.

Como gostaríamos que na atualidade a
sociedade portuguesa se caracterizasse
mais pela preocupação com a respon-
sabilidade social do que, de modo
egoísta, com a manutenção insustentá-
vel das estruturas atuais do estado
social.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRÓGÃO GRANDE

Ampliação e Alteração do Loteamento Industrial
do Pinheiro Bordalo

Torna-se público que a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, em
sua reunião ordinária de 12/12/2013, deliberou por maioria de harmonia com
o previsto no n.º5, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro
com as alterações introduzidas pela Lei n.º60/2007, de 4 de Setembro
conjugado com o artigo 77.º, do Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de Setembro e
posteriores alterações, abrir período de discussão pública relativa à Ampliação
e Alteração do Loteamento Municipal n.º1/2008, da Câmara Municipal de
Pedrógão Grande, sito em Pinheiro Bordalo, prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial de Pedrógão Grande, na freguesia da Graça, com a
constituição de 13 lotes destinados à actividade Industrial e de Serviços.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-se
8 dias após a publicação do presente aviso na 2.ª Série do Diário da República,
encontrando-se a proposta de Loteamento disponível nos Paços do Município
nos Serviços Técnicos. O processo poderá ser consultado todos os dias úteis,
das 9 horas às 12,30 horas e das 14 horas às 16,00 horas nos Serviços
Técnicos desta Câmara Municipal.

As sugestões, reclamações ou observações dos interessados deverão
ser apresentadas, por escrito, através de requerimento dirigido ao Presidente
da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, A Devesa, 3271 – 909 Pedrógão
Grande, identificando devidamente o seu subscritor.

16 de Dezembro de 2013 – O Presidente da Câmara Municipal
Valdemar Gomes Fernandes Alves

Nº 401de 2013.12.23

APESAR DA AUSÊNCIA DE
ESPERANÇA QUE

VIVEMOS... É TEMPO... DE
RECOMEÇAR E LUTAR

POR UMA VIDA MELHOR
(... continuação da última página)

É de lamentar que enquanto ‘os ganhos
de poucos crescem exponencialmente”,
os da maioria estejam cada vez mais longe
do bem-estar dessa minoria. Por isso é
urgente haver “uma reforma financeira
que não ignore a ética” e que encare este
desafio com determinação e visão de
futuro. O dinheiro deve servir para
promover maior igualdade e inclusão
social no mundo.

 O caminho é unirmo-nos e reclamar do
nosso País, da Europa e do Mundo,
medidas urgentes que reativem a
economia e a criação de emprego digno,
de salários e direitos justos, para todos e
cada um de nós e para as nossas famílias.
Estamos cansados a ser chamados a
pagar as contas que os outros fizeram, a
fazermos sacrifícios, sem nunca termos
sido chamados a partilhar os privilégios....

 Esta época desafia-nos a ter coragem
de caminhar contra a corrente e de não
permitir que nos roubem os nossos
direitos e a esperança. É essencial lutar
contra os valores que nos fazem mal e
que corroem as bases de uma sociedade
justa e sustentável. O nosso coração tem
de estar aberto para continuar esta
caminhada de mudança...

O Sindicato é dos sócios e a sua
continuação depende de todos e de cada
um de nós, porque quando estamos
Unidos, Solidários, Organizados e
Motivados, Conseguimos Atingir os
Nossos Objetivos! Nunca se esqueça que
sem Si, nada é possível, nem faz sentido!
O Sindicato conta com o seu apoio na

Sindicalização dos seus colegas não
sócios! Vale a pena ser sindicalizado!
Juntos Teremos mais, força e seremos
mais respeitados!

Boas Festas e um Feliz Natal repleto de
Paz, Amor, Justiça e muita força para
vencer!

Que o Novo Ano traga trabalho para
todos e mais dignidade humana para as
nossas vidas!

São os votos da Direção do Sindicato
dos Têxteis do Centro» que transcrevo
solidariamente.

A HARMONIA DOS ANJOS
A pedido e por gentileza do Reverendo

Pároco de Castanheira de Pera, Padre José
Lopes, divulga-se a lista do Grupo Coral
que disciplinadamente dá outra beleza às
cerimónias religiosas.

É de realçar o nível musical e a harmonia
das vozes em que são variadas as idades.

O maestro é o João Cláudio, de dezoito
anos, que se tiver apoios irá longe. São
de admirar, para a além da voz, a
capacidade de disciplinar e ser respeitado.

Com instrumento musical a apoiar, o
“jovem” Mário Tomás ajuda com a sua
experiência.

Eis os nomes do grupo: João Cláudio
Mendes Maria, Alexandra Rodrigues
Martins, Miguel Ângelo Carvalho
Almeida, Fernando Henrique Tomás
David, Mariana Lopes Teixeira, Ilda Pires,
Ana Ventura, Conceição Soares, Dina
Lopes, Clarinda Henriques, Fátima
Santos, Gracinda Casimiro, Gabriela
Rodrigues, Luiza Fonseca, Maria Tomé,
Maria Quaresma, Piedade Oliveira,
Alfredo Pires, Bruno Lopes, Joaquim
Sério, Manuel Tomé, Óscar Tomás,
Porfírio Alexandre, Maria Tomás e Joana
Coelho.

Foi aprovado pelo QREN/
Maiscentro o projeto Gran-
de Rota do Zêzere, no âm-
bito da Rede das Aldeias do
Xisto programa gerido pela
ADXTUR- Agência para o
Desenvolvimento Turístico
das Aldeias do Xisto, em
parceria com 21 Municípios
da Região Centro.

GRANDE ROTA DO ZÊZERE ATRAVESSA 10 CONCELHOS E ENVOLVE 21

QREN/MAIS CENTRO APROVA PROJETO

Esta intervenção consiste
em unir a nascente à foz do
Rio Zêzere através de um
percurso pedestre de
Grande Rota (358,5 Km)
devidamente sinalizado o
qual terá ainda estações
intermodais que permitem
alternar entre locomoção
pedestre, BTT e canoagem,

tendo como fim a sua
utilização em termos de
desenvolvimento turístico.

A Grande Rota do Zêzere
está desenhada para ser
feita "a pé, de bicicleta ou
de canoa, quando houver
aproximação a albufeiras".
Ao longo do percurso,
"haverá estações onde será

possível mudar de modo de
deslocação".

Na Grande Rota do Zêzere
o objetivo da rede de
Aldeias do Xisto vai além
da marcação da rota: o
objetivo é que, nesta rota,
possa ancorar-se "um
conjunto de serviços, ativi-
dades e atrações territo-
riais", pelo que, no seu
entender, este é um dos
projetos emblemáticos em
curso, tendo em conta a
preocupação de "dar mais
consistência e qualidade
aos serviços de que o
território já dispõe".

O percurso atravessa os
concelhos de Pedrogão
Grande, Figueiró dos Vin-
hos, Pampilhosa da Serra,
Manteigas, Covilhã, Guar-
da, Fundão, Vila de Rei,
Oleiros, Sertã, Ferreira do
Zêzere, Abrantes e Cons-

tância.
Esta rota constituirá uma

forte alavanca em termos
turísticos para todos os
concelhos abrangidos, com
grande alcance ao nível dos
operadores privados, como
sendo restauração, aloja-
mento, empresas de anima-
ção, entre outros.

Para o ano de 2014 está
ainda previsto o lança-
mento de um novo portal na
Internet e de uma aplicação
da rede para dispositivos
móveis.

A Grande Rota do Zêzere
está inserida na Estratégia
de Eficiência Coletiva
PROVERE das Aldeias do
Xisto como projeto-âncora
e os promotores apresen-
tam-na como o maior inves-
timento numa iniciativa
desta Natureza em Portugal,
ultrapassando um milhão

de euros de orçamento.
A Grande Rota do Zêzere

vai ligar a nascente do
Zêzere, em Manteigas, no
coração da Serra da Estrela,
até à foz, em Constância e
deverá estar sinalizada e ter
serviços instalados já a
partir do próximo Verão. O
anúncio foi feito por Rui
Simão, coordenador da rede
de Aldeias do Xisto.
 O consórcio para imple-
mentação da rota foi
estabelecido em 2010 por
dez dos 14 municípios
envolvidos:  Castanheira de
Pera, Pampilhosa da Serra,
Pedrógão Grande, Figueiró
dos Vinhos, Abrantes,
Constância, Ferreira do
Zêzere, Oleiros, Sertã, Vila
de Rei e Guarda. Ao projeto
estão também associados
os municípios da Covilhã,
Fundão e Manteigas
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Falecimento
Nasceu: 22.03.1927 *  Faleceu:26.11.2013

ANTÓNIA PALHINHA
Coruche – Aguiar da Beira

Sua Filha, Filhos, Genro, Noras e Netos vêm por este
meio agradecer a todas as pessoas que acompanharam
a sua ente querida à última morada ou que, de outras
formas, manifestara seu pesar.

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

Falecimento
Nasceu: 16.02.1934 *  Faleceu:12.10.2013

ILDA DA SILVA LUIS
Arega – Figueiró dos Vinhos

Seus familiares vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que acompanharam a sua ente querida à última
morada ou que, de outras formas, manifestara seu pesar.

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

Falecimento
Nasceu: 10.06.1921 *  Faleceu:13.10.2013

ZULMIRA EMILIA HENRIQUES
Carameleiro – Castanheira de Pera

Sua Filha, Filhos, Genro, Noras e Netos vêm por este
meio agradecer a todas as pessoas que acompanharam
a sua ente querida à última morada ou que, de outras
formas, manifestara seu pesar.

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

Falecimento
Nasceu: 03.10.1927 *  Faleceu:28.10.2013

FLORINDA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO
R. Pde. António Inglês – Fig. Vinhos

Suas Filhas, Genros e Netos vêm por este meio agradecer
a todas as pessoas que acompanharam a sua ente
querida à última morada ou que, de outras formas,
manifestara seu pesar.

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

Falecimento
Nasceu: 09.11.1919 *  Faleceu:28.10.2013

JOSÉ DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
Cabeças – Figueiró dos Vinhos

Suas Filhas, Genros e Netos vêm por este meio agradecer
a todas as pessoas que acompanharam o seu ente
querido à última morada ou que, de outras formas,
manifestara seu pesar

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

Falecimento
Nasceu: 14.09.1928 *  Faleceu:06.11.2013

MARIA EMILIA DA COSTA QUARESMA
HERDADE BARREIROS

Rua do Sol – Figueiró dos Vinhos

Seus Filhos, Nora, genro e Netos agradecem a todas as pessoas
que acompanharam a sua ente querida 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

Falecimento
Nasceu: 19.01.1923 *  Faleceu:12.11.2013

MANUEL DA CRUZ
R.Sto António (S. Sebastião) – Fig. Vinhos

Sua Esposa, Filhos, Noras e Netos vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas que acompanharam o seu
ente querido à última morada ou que, de outra forma,
manifestaram seu pesar.

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

Sua Esposa, Filha, Netos e Bisneta agradecem a
todos os Familiares e Amigos que os acompanharam,

neste momento tão doloroso das suas Vidas e
compartilharam com eles a sua enorme perda.

Bem hajam!

MARCOLINO HENRIQUES
LUCINA E SILVA

Figueiró dos Vinhos

Nasceu: 22.03.1921 *  Faleceu:02.12.2013

No dia 6 de novembro, faleceu na sua residência Maria do
Carmo David, na Portela de Sacavém, Loures, com 93 anos de
idade, era casada com José Marques David, mãe de Maria
Rosa Caetano Marques David dos Reis.

O funeral realizou-se no dia seguinte para o cemitério de
Pedrógão Grande.

Sua filha, genro, Manuel Martins Antunes Reis, netos e
bisnetos, agradecem reconhecidos a todas as pessoas que a
acompanharam da Igreja da Portela de Sacavém à sua última
morada no cemitério de Pedrógão Grande, ou que de qualquer
modo manifestaram o seu pesar.

Paz á sua alma.                                                 P.N.A.M.

MARIA DO CARMO DAVID
Derreada Fundeira - Pedrógão Grande

FALECEU
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RECREIO PEDROGUENSE  ORGANIZA TORNEIO DE FUTSAL
PEDRÓGÃO GRANDE | PARA ATLETAS NÃO FEDERADOS

O Recreio Pedroguense
está a realizar no
Pavilhão Gimnodesportivo
Municipal, um Torneio de
Futsal destinado a atletas
não federados.

A competição que se
disputa às sextas feiras à
noite com a realização de
cinco jogos com início às 20
horas, começou já em
novembro, interrompendo
durante a época natalícia e
passagem de ano e reco-
meçando já no princípio de
janeiro

Neste torneio, participam
11 equipas provenientes de
Pedrógão Grande e de
vários concelhos limitrofes,
como sejam Figueiró dos
Vinhos, Castanheira de

Pera, Proença-a-Nova e
Sertã. São cerca de 150
desportistas que, não des-

curando a parte compe-
titiva com a natural e
legítima vontade de gan-

har, têm proporcionado
excelentes momentos de
convívio e salutar com-

petição com uma qualidade
futebolística muito elevada.

O público tem aderido e
transformado esta iniciativa
num assinalável sucesso e
já uma referência das noites
de sexta em Pedrógão Gran-
de.

Outra das carateristicas
destas “noites” é o bar do
pavilhão que o Recreio
Pedroguense tem explorado
e que também já se trans-
formou num grande sucesso
e local de convívio.

A competição deverá
terminar nos finais de
fevereiro, indo a equipa
vencedora defrontar a que
conquistar idêntica compe-
tição que já se disputa há
alguns anos na Sertã com
grande sucesso.

FUTEBOL 11
A Desportiva de Figueiró
dos Vinhos fechou o ano
com uma vitória (2-1)
sobre o Marinhense.
Com esta vitória a equipa
agora treinada por Jorge
Machado (Toni) ocupa o
13º lugar da Divisão de
Honra de Leiria, acima da
linha de água de descida.
Vejamos os resultados da
última jornada (12ª):
Pelariga - Beneditense
(Adiado devido ao
falecimento do
Presidente da Pelariga);
Vieirense 2 - Moita do
Boi 1;
Alq. Serra 2 - Peniche 5;
Pataiense 3 -  Meirinhas 1;
Pombal 1 -  Alcobaça 1;
AD Figueiró Vinhos 2 -
AC Marinhense 1;
Grap 2 - Nazarenos 1;
Guiense 2 - Marrazes 2.
Na próxima jornada, a
Desportiva (13º - 9
pontos) desloca-se a
Alcobaça (5º - 21
pontos).
A Classificação é
liderada pelo Pombal (31
pontos), seguido de
Pataias (28), Peniche
(25) e Guiense (28).
Fecham a tabela o
Marinhense e
Nazarenos (7 pontos).

Pedroguense apurou-se
para 2ªFase da 1ªDivisão
Distrital
Terminada a 1ªFase do
Campeonato Distrital da
1ªDivisão, foi sorteado a
Fase Final desta
competição, que esta
temporada vai ter um
formato inédito. Assim,
e apuradas que estão 16
equipas para esta fase,
estas foram divididas
em duas séries, Norte e
Sul, cada uma com 8
equipas. A Zona Norte
será composta pelas
equipas do
R.Pedroguense, Ansião,
Alvaiázere, Ilha,
Bajouca, Matamourisca,
Motor Clube e Santo
Amaro. A Zona Sul será
composta pelas equipas
do Unidos, Vidreiros,
Boavista, Maceirinha,
U. Serra, Óbidos,
Atouguiense e
Alfeizerense. A primeira
jornada está marcada
para dias 12 de janeiro..
Zona Norte:
Pedroguense - M. Clube
Alvaiázere - CC Ansião
Santo Amaro - Bajouca
Ilha - Matamourica.
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Depois de três dezenas de trabalhos sobre os mais
diversos temas, e, em várias editoras, após possuir
duas obras traduzidas na América Latina,  Delmar
Carvalho surge com um trabalho que enche o olho e a
alma, com temas inéditos numa apresentação
excepcional que poucas editoras terão capacidade
gráfica para publicar.
O tema do trabalho é o “POSTAL ILUSTRADO NA
VIDA E OBRA DE LUÍS DE CAMÕES, NO TEMPO E
NO ESPAÇO”.

Que saibamos nunca foi editada uma obra sobre um
dos maiores  poetas lusófonos, senão o maior, sobre esta
temática.

Basta olhar rapidamente para o seu interior para ficarmos
fascinados…

A qualidade das imagens é de elevado nível, a concep-
ção estética de cada página demonstra o grau de profissio-
nalismo da desenhista gráfica Patrícia Flor e a exigência
da editora, uma das que em Portugal publicam obras com
um padrão superior em todos os aspectos.

Segundo informou o nosso colaborador Delmar
Carvalho há postais que, neste momento, estão à venda a
50 euros! E é muito difícil obter!

Nesta maravilhosa obra podemos ver postais desde o
primeiro editado em Portugal, precisamente ligado ao
grande poeta, em 1880, terceiro centenário da sua morte,
publicado pelo Ateneu Comercial de Lisboa até aos
editados pela Água do Castello, em 1905, em que cada
postal além de ter duas estâncias de OS LUSÍADAS, há

QUIMERA EDITORES PUBLICA A “MELHOR OBRA” DE DELMAR CARCALHO

APÓS 31 LIVROS EDITADOS...

- O tema do trabalho é O POSTAL ILUSTRADO NA VIDA E OBRA DE LUÍS DE CAMÕES, NO TEMPO E NO ESPAÇO.

DELMAR
DE
CARVALHO

QUEM É O PRÓXIMO? QUEM É DEUS?
TRADUZIDO PARA ESPANHOL DA ARGENTINA

Tradução para espanhol
da Argentina do meu livro
Quem é o Próximo?

Quem é Deus?, por
CarmenVillarreal, de
Córdoba- Argentina, em
que membros da
Associación de
Cristianos Místicos desta
cidade cultural, e também
membros activos da
Igreja Católica local,
onde graças a todos e ao
exemplo do actual papa
Francisco I, natural deste
belo país, reconheceram
muito valor a este
trabalho.

 Nele, entre outros

maravilhosos ensinamen-
tos, extracto de suas pala-
vras, está a conscientização
do próximo numa dinâmica
da ecologia espiritual de S.
Francisco de Assis, minha

irmã água até meu irmão

vento(ar). Neste trabalho
foco que um dos vocábulos
hebraicos traduzidos por
próximo, no Antigo Testa-
mento, está rea, que

engloba seres subhuma-

nos, as forças da Natureza,

como o ar, a água, a terra.

Esta foi a resposta que dei
a jovens que estavam no
Santuário do Senhor Jesus
do Carvalhal, Bombarral.

E isto tem passado

despercebido ao longo de
muitos anos!

Ora, porque temos
poluído todos estes
elementos, a Terra está
doente, como as plantas, os
animais, os seres humanos,
tal como a água, o ar, etc. e
tudo isso são fontes de
doenças, algumas graves,
como do aquecimento
global com os seus já
tenebrosos efeitos. Isto são
avisos, porque devemos
preparar para mais e mais
profundas mutações.

Neste momento, esta
tradução já correu mundo
por via online, em
numerosas páginas desde

os USA a toda a América
Latina até Espanha e
Portugal.Oxalá esta
informação inédita sirva
para que haja uma real
ecologia, para bem de
todos nós, dos nossos
filhos, netos e para todo
o mundo. S. Francisco de
Assis tinha razão.

Será que o Cristo da
Idade-Média saberia
dessa alusão no Antigo
Testamento? Ele era uma
reencarnação de um dos
apóstolos! Sua Luz e
Amor eram e são muito
profundos.

D.C.

JOSÉ PEDRJOSÉ PEDRJOSÉ PEDRJOSÉ PEDRJOSÉ PEDRO MANO MANO MANO MANO MANAAAAATTTTTAAAAA
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gravuras a cores ligadas ao assunto nelas constantes,
passando pelos 23 postais editados pela Biblioteca Nacional
de Lisboa, em 1972, nos 400 anos de OS LUSÍADAS, até
postais editados em Paris, sobre o único exemplar desta
grandiosa obra, ofertada ao Rei D. Manuel II, no dia do seu
casamento até postais raros sobre diversos monumentos
em honra de Camões desde Lisboa, Coimbra, Viseu, etc.
esculturas sobre o poeta, e, entre elas, a de autoria do
escultor figueiroense José Simões de Almeida Junior, que,
como se sabe, está no Clube Figueiroense / Casa da Cultura.
Também podemos ler algo relacionado com uma eventual
estadia do poeta no Convento Dominicano de Nossa
Senhora da Luz, em Pedrógão Grande.

Ao mesmo tempo cada postal tem uma explicação sobre
este documento que enriquece o valor da obra, com
investigações mais ou menos profundas.

Uma obra para ler e guardar como uma relíquia…
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Profª Noémia
B a r ã o

Nota: por opção pessoal, a autora dos textos - Profª Noémia Barão - não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

DESFEITO UM SONHO?

A tirania
financeira

“Não foi assim por acaso que a Goldman Sachs visitou este
país qualificado como de lixo

e se tornou no principal investidor privado dos CTT”

Vejamos os factos e relacionemo-los:
1º facto -  Em Julho de 2012, um texto tornado público colocava a seguinte
questão a propósito de um Banco de Investimento, a Goldman Sachs:

“Sabia que a Goldman, com a cumplicidade das agências de rating,

pode declarar que um governo está insolvente, e como consequência

as yelds (taxa interna de rendibilidade anualizada de um activo) sobem

e obriga-o assim a pedir mais empréstimos com juros agiotas

impossíveis de sustentar? (como fez com Portugal). Em simultâneo

impõe duras medidas de austeridade que empobrecem esse país e de

seguida, em nome do aumento da competitividade e da

modernização, obriga-os a vender os sectores económicos

estratégicos (energia, águas, saúde, banca, seguros, etc. – aqui
incluindo os CTT, dizemos nós) às corporações internacionais por

preços abaixo do que valem?”

2º facto - Mercê de comportamentos desta natureza e por ter deixado de
se rever nos mesmos, Greg Smith, director executivo da Goldman Sachs,
renunciou com estrondo ao cargo no início de 2013,  não sem deixar de
denunciar publicamente na sua carta de demissão algumas malfeitorias
deste Banco.

3º facto -  Os CTT anunciaram, no quadro da venda em bolsa das suas
acções, que o Deutsche Bank AG London, sucursal do Deutsche Bank
AG, adquiriu uma participação qualificada de 2,04% na empresa e que a
norte-americana Goldman Sachs adquiriu uma posição de 4,998%.

Recordemos que algumas agências de notação financeira internacionais,
com o aplauso da Goldman Sachs, baixaram o rating de Portugal para o
nível de investimento especulativo, o que equivalia a lixo e à consequente
dissuasão de investimentos no nosso país. Acto contínuo os juros
subiram e agravou-se o contexto da austeridade, com todo o cortejo de
danos e dores que se lhe seguiu.

Não foi assim por acaso que a Goldman Sachs visitou este país qualificado
como de lixo e se tornou no principal investidor privado dos CTT. O
segundo investidor com participação qualificada foi o Deutsche Bank, o
Banco alemão que não deixou de investir neste país de preguiçosos e
improdutivos (como parece ser conceito corrente na Alemanha).

A moral da história está em que o nosso país, por opção ideológica ou
não, se deixou submeter à tirania financeira dos chamados mercados,
que, como se constata, não são mais do que o reflexo de dolosas
manipulações visando a obtenção de lucros astronómicos, indiferentes à
sorte e sofrimento dos povos, que empobrecem desgraçadamente.

A nossa Constituição, como quase todas as dos países civilizados,
estabelece o primado da Política sobre todos os demais sectores e
interesses da sociedade que organiza. É no Parlamento, no confronto de
opções e opiniões de deputados eleitos e investidos da representação
de todos os cidadãos, que se devem harmonizar e regular os interesses
em presença, tendo como referência o interesse nacional e colectivo.

Ora, não é isso que sucede. Os deputados votam de acordo com as
instruções do seu partido, especialmente quando este tem
responsabilidades governativas, e os governos, enfeudados ao poder
financeiro, submetem-se servilmente aos respectivos interesses,
subvertendo, com a nossa resignada e tácita tolerância, os valores
fundamentais de um país que pretende ser soberano, democrático e livre.

Todavia e como se verifica, empobrecemos até à fome em nome de
interesses opacos que esboroam a soberania e abalam a democracia. E
com fome não há ninguém verdadeiramente livre.

Até quando nos resignaremos?

henrique pires teixeira

Editorial

Tive um sonho!
Nele acalentava a Esperança, de certa forma

alimentada algures no tempo, de ver surgir o
nosso Museu Municipal, no antigo edifício
escolar da Devesa.

Uma inquestionável secção albergava réplica
do quotidinao escolar dos anos cinquenta do
século passado, onde fui aluna e onde leccionei
na década de setenta.

Esta também resultava da participação de
gente anónima, sedenta de mostrar à
descendência o que foi o rigor, a disciplina e as
limitações dos tempos, constituindo momentos
de encanto e ternura ao recordar a meninice
descontraída que: rebolava na erva da Devesa
e apanhava trevos de quatro folhas
(acreditando na sorte); raspava ervas com
latinhas que, em “bando”, se corria a buscar ao
Senhor António latoeiro; das “digressões” pela

Quelha da Valada durante os intervalos; das
grandes e saudosas cantigas de roda e jogos
inocentes, como o lencinho.

Tudo era descrito com amor e paixão, em
memória do que fomos e passámos.

A concretizar-se, seguramente virtualizava
a doação do benemérito Dr. Francisco Ferreira
Gaspar, na intenção de que o seu legado fosse
aplicado no apoio à Educação: edifício escolar
e habitação para professores.

Mudam-se os tempos, oxalá que as
vontades também, no sentido da preservação
de obras centenárias que não merecem ficar à
mercê de objectividades a repensar ou
enquadrar, ainda que pertinentes.

Não queria o sonho desfeito, antes porém a
sua realidade no espaço privilegiado a que tem
direito.

Setembro de 2013.

EVOCAÇÃO
Falar de termos arcaízantes é reportar-me à

lareira dos meus avós!
Naquela cozinha de telha vã, onde o chão de

madeira (bem desencasqueado) era assento e
havia sempre lugar para mais um.

É cobiçar o fumegar daquela panela de ferro,
suspensa por uma corrente de argolas cadea-
das, onde balhava o pitéu da sopa à lavrador.

É fazer crescer água na boca, a recordação
do contéudo do resignado púcaro de barro que,
de estação em estação, nos deliciava com as
boas e doces castanhas piladas, cozidas. E o
caldo? Uma doçura!

É a memória visual e gustativa daquelas filhós
instantâneas de farinha de milho, pareciam
broas doces, guardada na taleiga.

É a recordação daquela merendeira que se
cozia para a menina, com presunto escondido
ou sardinha petinga envolvida em cebola pica-
dinha e muito azeitinho das Terras. Ou o pêro-pau
assado no forno de lenha, no final da cozedura
da broa esfalhocada e algumas vezes espoada.

É a lembrança da rejeição das papas “laber-
ças”, acompanhadas de torresmos da banha
ou sardinha assada, ou ainda o açúcar amarelo
para ajudar a empurrar (“Pequena, olha que um
dia apanhei uma zirpa por não gostar disto” –
dizia o meu avô).

É a admiração daquele arroz de forno tão corado
e recheado, presença certa em Domingo Gordo.

É a saudade da açorda de orelheira salgada,
com ovos batidos e hortelã, de fazer inveja ao En-
trudo. Este era tempo de reinação, são convívio
e divertimento, em que o foliar e o espotricar
era próprio e ninguém levava a mal, dando
alguma permissão ao folião mais galhispo.

 É ainda a evocação do bucho, secado no
caniço, com obrigação de demolhar e depois
rechear com carnes picadinhas, pão e temperos.
Comia-se no final da refeição, à fatia, frio.

É o aprender que o forno se aquece com
guiços, acartados do pinhal, sem preguiça,
nem maunça (fitora, filha, que eu não duro
sempre – dizia a minha avó).

É o provar um cigalho, disto ou daquilo
(“Não gostas?” - ralhava a minha mãe. “Her-
daste os livros a alguém” – dizia).

É a imagem da calhandra que ouve mal e res-
ponde pior, subindo a escada roendo um motreco
de pão, recompensada com umas esgalhitas
de cacho de uva ferral, da latada do pátio.

É não esquecer o meu avô contar que ia à
feira mercar um porco, levava um tostão e ainda
trazia demasia para casa. Sendo para acreditar
e não mangar. Ia a catatrique, mal ou bem
enjorcado, antes que surgisse alguma
estrangeirinha. Era comum haver desacatos
nas feiras e, então, tocar a aviar.

É retroceder e ver o saleiro à direita do
banquinho da minha avó, com sua bocarra
sempre à mão, à cata dos cristais conquistados
no arneiro.

É recordar a cantareira de água fresca e o es-
forço sobre-humano para a manter abastecida.

É ternamente lembrar a cantoneira de loi-
cinhas tão esmeradamente limpas e brilhantes.
Era o segredo das cinzas.

É ouvir repetir: “Menina, está quêda, olha
que se parte a malga e se entornam as sopas
de almece.”

É ainda o som, a musicalidade das vozes tão
queridas, distantes, mas sempre tão saudosa-
mente presentes!

É o saber, é a certeza da sua espantosa
Mestria, da sua simples e infindável sabedoria.

Homenageando-a, eu lhes recordaria o afo-
rismo: Conselhos de velhos são Evangelhos.

Eram mimos.
São saudades.

Setembro 2013
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MUNICÍPIOS DA SERRA ASSINAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES
SERRA DA LOUSÃ | LOUSITÂNEA COMEMOROU 10º ANIVERSÁRIO

Celebrou-se nos passados
dias 21, 22 e 23 de
Dezembro o 10º
Aniversário da
Lousitânea comemorados
em formato de “Jornadas
Comemorativas do 10º
Aniversário da
Lousitânea”.

Na manhã de sábado (dia
21 de Dezembro) realizou-
se uma plantação simbólica
de 10 árvores na Aldeia do
Xisto de Aigra Nova – uma
árvore por cada ano de vida
da Lousitânea.

Após um almoço conví-
vio oferecido pela Lousitâ-
nea a todos os convidados,
teve lugar uma apresenta-
ção, evidenciando todo o
trabalho realizado ao longo
deste período de tempo, ho-
menageando todos aqueles
que fizeram e fazem parte da
história da associação, desde
os seus fundadores, colabo-
radores, parceiros, habitan-
tes locais e até amigos.

Domingo, dia 22 de de-
zembro as Jornadas conti-
nuaram, desta feita na
aldeia do Coentral Grande,
em Castanheira de Pera,
concelho onde a Lousi-
tânea teve a sua primeira
sede. Com a realização de
um percurso pedestre mico-
lógico aliado à interpre-
tação ambiental, este foi um
dia dedicado à natureza,
usufruindo da paisagem,
das cores e dos cheiros
que a Ribeira de Pera teve
para oferecer.

As Jornadas culminaram
no dia 23 de dezembro,
segunda-feira, com a assi-
natura de um Protocolo de

Intenções para o Desen-
volvimento Integrado da
Serra da Lousã entre a
Lousitânea e os Presiden-
tes dos cinco municípios
que compõem este territó-
rio: Castanheira de Pera
(Fernando Lopes), Figueiró
dos Vinhos (Jorge Abreu),
Pedrógão Grande (Valde-
mar Alves), Góis (Lurdes
Castanheira) e Penela (Luís
Matias). Ficando ainda por
subscrever o protocolo os
concelhos da Lousã e Mi-
randa do Corvo, concelhos
que também fazem parte da
Serra da Lousã.

Simbolicamente, o proto-
colo foi celebrado no Tre-
vim, o ponto mais alto da
Serra da Lousã, com 1.204
metros, onde se unem os
limites dos concelhos da
Lousã, Góis e Castanheira
de Pera.

A assinatura deste Proto-
colo de Intenções teve ain-
da a presença de algumas

entidades, como a ADIBER,
representada pelo Dr.
Miguel Ventura, a CCDRC,
com a presença do Dr.
Joaquim Felício, o Turismo
do Centro, representado
pelo Dr. Pedro Machado, o
ICNF, com a presença do
Eng. António Borges, o
Eng. Paulo Magalhães, Co-
ordenador da Floresta
Comum, Dr. Carlos Fonseca
da Universidade de Aveiro,
Dr. Paulo Carvalho e Dr.
Luiz Alves da Universidade
de Coimbra e o Eng. José
Pais, Presidente do Con-
selho da Administração da
Prazilândia e Vice- Presi-
dente da Lousitânea.

Assinado o protocolo,
ficou acordado neste pro-
tocolo a criação de uma
equipa técnica para elabo-
rar o referido Plano, realizar
a próxima Conferência em
Castanheira de Pera no dia
5 de junho de 2014 e instituir
o dia do Encontro dos Po-

vos da Serra da Lousã
como o Dia da Serra da
Lousã.

Paulo Silva, presidente
da direção da Lousitânea,
acredita que “estes 10
anos de forte dedicação e
trabalho, geraram vários e
potenciais frutos, e que
sem dúvida vão crescer no
futuro, dando assim conti-
nuidade à ação da associ-
ação num território agora
mais abrangente, a Serra da
Lousã vista como um todo,
atuando sempre com a
perspetiva de Pensar Glo-
bal, Agir Local”.

Um dos objetivos deste
“protocolo de intenções”,
é o de “definir estratégias
conjuntas para a Serra da
Lousã” na preparação do
próximo quadro comuni-
tário de apoio, que vai
vigorar entre 2014 e 2020.

“A grande lacuna são as
ações concertadas do pon-
to de vista territorial”, disse

Paulo Silva, realçando que
os concelhos “devem em-
penhar-se no desenvolvimen-
to sustentável e integrado”,
através de “um plano estra-
tégico para a Serra da Lou-
sã” que a todos envolva.

Fernando Lopes, Jorge
Abreu e Valdemar Alves,
presidentes, respetivamen-
te, dos Municípios de Cas-
tanheira de Pera, Figueiró
dos Vinhos e Pedrógão
Grande, afinaram pelo mes-
mo diapasão e deixaram
diponibilidade para colabo-
rar e serem parceiros de

forma a  pensar e agir de um
ponto de vista global e
tendo a Serra da Lousã
como um todo para um
melhor potenciar daquele
“diamante por lapidar”, a
que Valdemar Alves chama-
ria mesmo de “serra mais
bonita do país”.

No final, os presentes
acompanharam o Eng. Júlio
Sales, responsável da PT
Comunicações, numa visita
guiada ao espaço, conhe-
cendo um pouco do histo-
rial das telecomunicações
nacionais.

Sábado, dia 21 de dezembro, houve ainda tempo para
realizar a Assembleia Geral da Lousitânea, com a
eleição dos novos órgãos socias para o próximo
triénio até Dezembro de 2016.

Os órgão sociais eleitos, são compostos pelos
seguintes elementos:

DIRECÇÃO: Presidente Paulo Silva (Góis), Vice-
Presidente José Pais (Castanheira de Pêra),
Secretário Luiz Alves (Góis), Tesoureiro Alexandra
Claro (Góis), Vogal Paulo Carvalho (Lousã).

ASSEMBLEIA GERAL: Presidente Sandra Marques
(Góis), Vice-Presidente José Faria (Lousã), Secretário
Luísa Sales (Lousã)

CONSELHO FISCAL: Presidente Cristina Gomes
(Góis), Vice-Presidente Jorge Lucas (Góis), Secretário
Casimiro Simões (Lousã).

ELEIÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAS
DA LOUSITÂNEA PARA O PRÓXIMO
TRIÉNIO ATÉ DEZEMBRO DE 2016
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APESAR DA AUSÊNCIA DE ESPERANÇA QUE
VIVEMOS... É TEMPO... DE RECOMEÇAR E

LUTAR POR UMA VIDA MELHOR
«A cada final de ano ressoa em nossos ouvidos a

frase: Feliz Natal! E muitas vezes, envoltos na magia
mercadológica das cores, das propagandas, das
tentadoras ofertas de consumo, das trocas de
presentes, nem nos damos conta do real e verdadeiro
sentido natalício.

Se o natal é nascimento, é vida nova que surge, é
paz, é partilha e transformação... Então por que será
que todas essas designações, só acontecem nas
proximidades da época natalícia? Por que será que só
nesta altura nos tornamos mais sensíveis aos outros?
Enquanto no decorrer do ano não vemos o mesmo
empenho, no combate às desigualdades, à pobreza, à
exclusão, ao desemprego e à retirada de direitos
conquistados!

 O segredo de uma vida melhor está na capacidade
de lutar todos os dias, na persistência, na perseverança
e na audácia. A vida oferece-nos tantas vezes derrotas
desanimadoras, mas, se olharmos a natureza,
encontramos grandes exemplos de perseverança, como
é o caso dos passarinhos na construção dos seus
ninhos, “eles nunca desistem”, mantém em união uma
persistência invejável, num canto de entusiasmo e de
esperança até realizarem o seu sonho.

Na nossa vida deparamo-nos tantas vezes com
desaires que nos prostram e nos desanimam, que nos
destroem os sonhos e projetos. Quantos golpes atiram
por terra o nosso emprego, o nosso magro salário, a
nossa saúde, e as nossas realizações?

Quantas vezes teremos pensado e dito: Basta! A lição
de perseverança das aves ensina-nos a recomeçar uma
vez, duas vezes ou mais, até conseguirmos reconstruir
os nossos sonhos - pessoais ou da nossa família. Dói
imenso ter de recomeçar, de renovar tantos sacrifícios,
tanto trabalho, tantas lutas, tantas lágrimas. Mas
recomeçando com entusiasmo, com unidade e ajuda
dos outros, conseguiremos alcançar os nossos sonhos
e o respeito pela nossa dignidade e direitos.

Enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade
social, na sociedade e entre os povos”, não será
possível erradicar a pobreza. Hoje temos que dizer não
a uma economia da exclusão e da desigualdade. Essa
economia mata. É revoltante que “não seja notícia a
morte de frio de um idoso na rua e que seja noticia uma
queda na bolsa de valores. Este sistema económico
mundial, não só é “injusto na sua raiz”, como “mata”
porque faz predominar a lei do mais forte.

Vivemos na ganância do dinheiro à qual se junta
“uma corrupção ramificada e uma evasão fiscal egoísta,
que assume dimensões mundiais”. A par da crise
financeira, há “uma profunda crise do ser humano.” Já
não se trata simplesmente do fenómeno dos excluídos
e explorados, mas sim de serem considerados apenas
restos.

CASAL DE S. SIMÃO | FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Internet: www.varandadocasal.com
E-Mail: varandadocasal@gmail.com

Telefone: 236628304  |  Telemóvel: 965161269
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... deseja a todos os Clientes, Colaboradores, Fornecedores e Amigos Boas Festas... deseja a todos os Clientes, Colaboradores, Fornecedores e Amigos Boas Festas... deseja a todos os Clientes, Colaboradores, Fornecedores e Amigos Boas Festas... deseja a todos os Clientes, Colaboradores, Fornecedores e Amigos Boas Festas... deseja a todos os Clientes, Colaboradores, Fornecedores e Amigos Boas Festas

e Próspero 2014e Próspero 2014e Próspero 2014e Próspero 2014e Próspero 2014

ONDE PONDE PONDE PONDE PONDE PAAAAAGAR GAR GAR GAR GAR A A A A A ASSINASSINASSINASSINASSINAAAAATURA E OUTURA E OUTURA E OUTURA E OUTURA E OU
FFFFFAZER-SE AZER-SE AZER-SE AZER-SE AZER-SE ASSINASSINASSINASSINASSINANTEANTEANTEANTEANTE

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: - Café do Henrique (Café Central); e/ou Restaurante Europa

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:

(Continua na página 26...)


