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“360 City”: Uma plataforma
que será uma “montra digital”
Projeto está aberto à adesão de todos os comerciantes do concelho de Porto de Mós

O Município de Porto de Mós,
em parceria com o GrupoPIE,
acaba de lançar uma plataforma digital cujo o objetivo é «incentivar» a compra no comércio
local e «dinamizar» a economia
do concelho. «As plataformas digitais e as vendas à distância estão cada vez mais presentes nas
nossas vidas e nós não podíamos, nem queríamos, ficar de
fora desse processo», frisa o presidente da Câmara, Jorge Vala.
A criação do cartão 360 Porto
de Mós, que é simultaneamente
uma aplicação e página web, foi
despoletada pela pandemia, mas
o objetivo é que este «modelo facilitador» para os empresários
que queiram utilizar outro canal
para vender os seus produtos,
continue a ser utilizado no futuro. «Esta plataforma irá permitir
aos empresários, comerciantes
e prestadores de serviços terem uma montra digital onde
todos podem aceder aos produtos, serviços e descontos», explicou Marco Lopes, vereador com
o pelouro da Informática e Sistemas de Informação e responsável pelo projeto, na sessão de
lançamento realizada, online, no
passado dia 25 de março.
Nessa plataforma os comerciantes aderentes terão liberdade para publicarem fotografias
dos seus produtos ou serviços,
sem que exista qualquer limite, e ainda, aplicar promoções, o
que defende Edgar Freitas, é um
dos aspetos fundamentais para
o sucesso deste canal de vendas
e para que o «consumo seja incentivado». «Uma das regras é
que os comerciantes deem um
benefício a quem apresente esse
cartão no seu estabelecimento.

São Bento

Abastecimento
de água vai
finalmente chegar
a todo o concelho

Cartão “360 Porto de Mós” será enviado a todas as famílias do concelho

Cada família irá receber gratuitamente o cartão 360 Porto de
Mós onde consta um código QR,
através do qual poderá descar-

regar a aplicação 360 City, já disponível, e a partir daí conseguirá
visualizar as ofertas de todos os
comerciantes, podendo efetuar
compras e optar pelo meio de
entrega mais conveniente. Edgar
Freitas esclarece que tudo o que
está no cartão físico estará na
aplicação, e por isso, cabe a cada
munícipe utilizar a forma que
considerar «mais confortável».
Dado o primeiro passo, o da
apresentação, e depois de ter
sido disponibilizado aos comerciantes interessados um «formulário de ativação», o responsável
pela implementação operacional
no terreno do projeto 360 City
explica como tudo se irá proceder daqui em diante: «Nós vamos ter uma equipa técnica que
irá visitar pessoalmente cada
um dos comerciantes, que dará
uma formação e que fará a instalação no aplicativo que o comerciante desejar». Apesar do
projeto ser «totalmente gratuito», a partir do sétimo mês pas-

sará a ter dois módulos pagos
(opção de encomendas e acesso
ao espaço de promoções e destaques). Contudo, Edgar Freitas faz
questão de sublinhar que os comerciantes que não queiram essas funcionalidades, grátis nos
primeiros seis meses, poderão
continuar sempre presentes na
plataforma «sem nunca pagarem nada».
No final da apresentação, o
presidente da Câmara, mostrou-se esperançoso de que «dentro
de pouco tempo» a plataforma
possa estar a ser amplamente
utilizada. «O nosso objetivo é
conseguirmos ter o maior número de comerciantes, de transações e de clientes para os nossos
comerciantes», destacou Jorge
Vala, revelando que este cartão
servirá, também, para ajudar as
famílias abrangidas pelo projeto
de apoio à natalidade.

camente 19 anos após aquisição
do edifício por parte do Município (25 de junho de 2002) esta
obra vai finalmente ser concretizada», garante a Câmara Municipal, em nota de imprensa.
Para o Município, esta obra representa a «devolução» à população do concelho de Porto de Mós
de um «espaço de memória»,
que apesar de hoje se encontrar
«muito degradado», constitui-se
como «um dos mais importan-

tes testemunhos» da afirmação
socioeconómica da freguesia do
Juncal, como é o caso da Real Fábrica do Juncal, ali fundada em
1770.
O atual executivo contratou o
projeto de reabilitação a um dos
descendentes do antigo proprietário (arquiteto Rafael Calado) e
o objetivo é que este assente em
«princípios de sustentabilidade».
Tendo por base a cerâmica e o
junco, duas das atividades com

mais impacto e tradição no Juncal, o edifício albergará um conceito de «Residências Artísticas,
com inclusão de espaços
de cowork e ateliers para ofícios».
Outra das ideias que se prevê que
seja implementada no espaço é a
«recriação de atividades» da antiga Real Fábrica do Juncal, assim
como a «realização de workshops»
cujo o intuito é o de que funcionem «em paralelo» com a biblioteca (mediateca) e um museu de

Cada comerciante poderá atribuir o desconto que quiser, mas
nós estipulamos um mínimo de
cinco por cento», afirma o gestor
do projeto 360 City.
No webinar, Fernando Freitas, CEO do GrupoPIE, destacou a relevância do projeto para
os comerciantes, tendo em conta o momento atual: «É uma loja
sem custos, porque não tem empregados, não tem eletricidade e
não tem água, mas que irá gerar
receitas para os comerciantes».
Apesar deste projeto ser local,
está integrado no marketplace
nacional o que significa que os
comerciantes vão conseguir comunicar com «milhares de consumidores» não só de Porto de
Mós, como do resto do país.

Como irá funcionar?

JÉSSICA SILVA | texto

Depois de aprovada
na última reunião do
executivo camarário de
Porto de Mós, foi publicada
no dia 23 de março, em
Diário da República, a
abertura do concurso
público para a conclusão
da rede de abastecimento
de água na freguesia de
São Bento, iniciando-se
assim a última fase do
processo que levará a que
todo o concelho tenha
água canalizada.
Depois de, em 2019,
ter sido concluído o
abastecimento aos lugares
de Espinheiro, Moliana
e Covão do Frade, e de
no ano passado se ter
iniciado a empreitada em
Fontainhas e Pia Carneira,
chega agora a vez de Paiã,
Moita do Açor, Casal de
Santo António e Covas,
todos estes lugares na
freguesia de São Bento.
De recordar que o «acesso
a este bem de primeira
necessidade» tem sido,
há vários anos, uma
reivindicação de toda a
população e de autarcas,
nomeadamente os desta
freguesia. Em nota de
imprensa, a autarquia
recorda que o finalizar da
rede de abastecimento
de água a todo o concelho
era um «compromisso
deste executivo» e o
«objetivo primordial» era
que se cumprisse ainda
durante este mandato.
O investimento total é
superior a 700 mil euros.

Recuperação da Casa dos Calados mais perto
Juncal

A recuperação da Casa dos Calados, na freguesia do Juncal, estará mais perto de se tornar uma
realidade. Depois de a abertura do procedimento para iniciar
a obra ter sido aprovado na última reunião camarária, no dia 24,
foi publicado em Diário da República o anúncio do lançamento do
concurso público para execução
dos trabalhos, com um investimento previsto de «um milhão e
300 mil euros». «Passados prati-

louça e cerâmica. Segundo explica o Município, uma das ambições é que o antigo lagar da Casa
dos Calados possa suportar a
construção de um FoodLab (laboratório alimentar). Por outro
lado, será ainda criada uma «sala
ampla» no edifício principal, designado de Salão Nobre, onde, refere a Câmara, poderão ser
realizados eventos e solenidades,
«num espaço com a dignidade
que o Juncal justifica».
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Jorge Vala recandidata-se à Câmara de Porto de Mós

“A estratégia que definimos para o
concelho não se esgota num mandato”

Jorge Vala, o atual presidente da Câmara Municipal
de Porto de Mós, confirmou a O Portomosense, a decisão de se recandidatar depois de, para isso, ter sido desafiado pela concelhia e pela distrital do PSD.
À laia de justificação para a recandidatura, Jorge Vala
explica que este final de mandato foi «bastante condicionado pela pandemia» e se, no seu entender, muito
foi feito, a verdade é que «há ainda vários projetos em
curso e outros a lançar». Por outro lado, considera que
«a estratégia definida para o concelho» não se esgota
num mandato de quatro anos.
«No âmbito da estratégia traçada tivemos de fazer
um conjunto vasto de projetos, quer de reabilitação,
quer novos, desde saneamento básico, abastecimento
de água, reabilitação de edifícios municipais, incubadora de empresas, Casa dos Calados, requalificação do
mercado de Mira de Aire, ARU de Mira de Aire, ampliação da Área de Localização Empresarial (ALE) e que
devem merecer a continuidade por parte deste executivo».
De acordo com Jorge Vala, Porto de Mós tem sido um
concelho «perdedor de residentes» e é essa situação
que agora se está a procurar inverter «tentando atrair

sobretudo gente nova». Exemplos disso, diz, são «a incubadora de empresas, o centro de empreendedorismo, o espaço de cowork que vai nascer numa antiga
fábrica de Mira de Aire». «Enfim, um conjunto de ações
projetadas desde o início do mandato e que estão a fazer o seu caminho como projeto ou obra física. É um
trabalho que não está nem de perto nem de longe concluído e que este executivo deve abraçar no próximo
mandato no sentido de afirmar a importância de Porto
de Mós na região sem esquecer aquilo que é a importância da coesão territorial e social no todo do concelho», sublinha.
O candidato anunciado considera que «hoje a grande obra de um autarca não é apenas a obra física» mas
tudo aquilo que contribua para «proporcionar melhor
qualidade de vida às populações» e, nessa medida, que
estas se orgulhem de «um concelho onde a sustentabilidade ambiental, económica e social é uma realidade».
Jorge Vala reconhece que o que tem para propor aos
portomosenses é um projeto de continuidade mas sublinha, contudo, que tem também novos objetivos para
estar a par com uma realidade nacional e mundial em
constante mudança. Assim, vê no Plano de Recupera-

Quatro anos depois, João Salgueiro, quer voltar
a assumir os destinos da Câmara de Porto de Mós.
Presidente durante três mandatos, não pôde recandidatar-se nas últimas autárquicas por força da lei e até
hoje assumiu uma posição pública bastante discreta
relativamente à forma como a autarquia tem sido gerida após a sua saída, postura que agora interrompe.
Em declarações ao nosso jornal, João Salgueiro confirma que está de regresso à luta política e que aceitou,
com gosto, o convite do PS para ser o seu candidato à
Câmara. O antigo autarca sublinha que mais do que a
um apelo partidário, a candidatura vem dar resposta
«ao apelo feito pela sociedade civil, pelas coletividades,
pelos empresários, e por muita gente deste concelho»
que o aborda na rua e pede o seu regresso. «Isto levou-me a pensar e, por vezes, não é fácil dizer “não” a esta
gente. São pessoas que nos ajudaram em tempos, que
colaboraram comigo e agora seria difícil da minha parte dizer-lhes que não. Esta é a razão do meu regresso»,
esclarece.
João Salgueiro afirma que o seu projeto «é trabalhar» para que o concelho «possa retomar o nível de
progresso que teve nos últimos anos» dos seus man-

datos. «Éramos o 17.º concelho no rácio da boa governação entre os 308 do país, o terceiro no rácio da
importação e exportação entre os 16 concelhos do distrito, chegámos a ser o quarto em termos de prazo de
pagamento a fornecedores, e o terceiro na transparência municipal a nível nacional e é isto que pretendo
alcançar novamente porque foram coisas que se perderam e que contribuíam para o prestígio e para o desenvolvimento do concelho», refere o candidato.
«Fomos um dos dois concelhos a nível nacional que
tiveram um projeto de excelência no âmbito da Agência Portuguesa do Ambiente – o saneamento de Mira
de Aire -, e um dos três projetos também de excelência apresentados em Bruxelas pela CCDR Centro, no
âmbito do quatro comunitário 2020 – o Centro Escolar de Porto de Mós. Tínhamos ainda uma zona industrial considerada como das melhores da região, que já
tinha comprometidos alguns fundos comunitários e
onde nada foi feito», acrescenta.
Quanto à equipa que o vai acompanhar, João Salgueiro não adianta nomes mas esclarece que os cinco primeiros lugares à Câmara, que espera vir a eleger,
«estão escolhidos e ao nível das freguesias já está qua-

ção e Resiliência (PRR) nacional uma janela de oportunidade que Porto de Mós não pode perder «havendo
já projetos em elaboração no âmbito das descarbonização, da mobilidade suave, da sustentabilidade ambiental, da transição digital mas também na saúde e na
ação social», áreas-chave no atual contexto sócio-económico do país e da Europa. «Os fundos comunitários
no âmbito do PRR serão benéficos para o concelho se
tivermos projetos integrados e forma de os aplicar no
terreno e é nisso que estamos a trabalhar», diz.
Relativamente à equipa que se vai apresentar a votos, Jorge Vala diz que o processo da sua formação se
iniciou agora e que está a correr bem. «Estamos a falar
com as pessoas e penso que dentro de mais ou menos
um mês as coisas estarão fechadas», afirma, recusando-se a adiantar nomes.
ISIDRO BENTO | texto

João Salgueiro quer voltar à presidência da Câmara

“Não podia rejeitar o apelo feito pela
sociedade civil para me candidatar”

se tudo fechado. Também já há candidato ou candidata
à Assembleia Municipal».
«Com grande surpresa minha houve pessoas das
freguesias que se mobilizaram para avançar com listas
e estou a falar de freguesias onde costumava ser difícil
fazer lista mas aqui foi a própria sociedade civil que se
mobilizou para arranjar equipas ganhadoras», diz João
Salgueiro, sublinhando que é uma lista de gente muito competente, nomeadamente em termos profissionais. Além disso, realça, conta igualmente «com uma
forte componente social porque os problemas que temos tido durante a pandemia se vão refletir no próximo mandato em termos sociais». Assim, o objetivo é
ter no grupo de trabalho «pessoas que tenham capacidade de resposta para essa realidade social e económica», refere o candidato anunciado.
ISIDRO BENTO | texto
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Arte da calçada candidata a
Património Cultural Imaterial
Porto de Mós integra associação promotora do projeto

A Associação da Calçada Portuguesa (ACP), que integra os municípios de
Lisboa e Porto de Mós, a ASSIMAGRA, a
Universidade de Lisboa, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e
o grupo português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, apresentou no dia 19 de
março, a proposta de inscrição do saber-fazer da calçada portuguesa no
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. «A salvaguarda de uma
arte única, que é parte da cultura e da
identidade de Lisboa e de Portugal no
mundo é o mote desta proposta» explica a ACP em nota de imprensa.
Para a associação «a calçada portuguesa, mais do que um pavimento, é
um fator de identidade, de afetividade
e de diferenciação histórica, artística
e cultural nacional, arte que transporta em si a sensibilidade artística de um
povo, que muito contribuiu para manter a pegada dos portugueses no mundo, que importa proteger, valorizar,
promover e internacionalizar». Além
disso, realça, «a calçada portuguesa
contribui para a requalificação dos espaços públicos urbanos, revela-se como
um fator de impacto considerável na
qualidade de vida das populações e na
potenciação da identidade artística nacional e dum saber-fazer artesanal que
é uma arte única no mundo».
De acordo com a ACP «a promoção
desta arte vai implicar parcerias estratégicas a estabelecer com entidades públicas e privadas, nacionais e
internacionais, nomeadamente em
áreas como: Indústria, Investigação,
Educação e Formação, Arte e Cultura, Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental, Promoção e
Marketing, e Turismo...». E porque «sem
os profissionais detentores do saber-fazer» não haveria calçada, o primeiro passo é o reconhecimento nacional
do saber-fazer enquanto Património
Cultural Imaterial. Se esse objetivo for
atingido, a etapa seguinte será a candidatura a Património Cultural Imaterial
da Humanidade, da UNESCO.
Na apresentação, que decorreu nos
Paços de Concelho de Lisboa e teve
transmissão online, o secretário-geral da ACP, António Prôa, começou por
realçar um pormenor curioso: «Em Lis-

Ficha Técnica

Lisboa e Porto de Mós
“partilham” praça

Futuro passa pela promoção do calceteiro e do seu saber-fazer
boa, pode-se dizer que a street art começou com a calçada portuguesa».
O responsável identificou a seguir as
ameaças e as oportunidades com que
esta “arte” se depara. Assim, do lado
das ameaças chamou a atenção para
«a diminuição de mestres calceteiros,
a insuficiente comodidade e segurança quando o material é mal aplicado
ou não tem a manutenção adequada e
o aparecimento de pavimentos alternativos e a preços mais reduzidos», a
que se juntam «a falta de certificação
da profissão de calceteiro e a ausência
de certificação profissional, a perda de
autenticidade se não se respeitarem
regras e normas de construção e, finalmente, o declínio das indústrias extrativas e de transformação da pedra».
Já do lado das oportunidades, sinalizou a promoção da calçada como
elemento distintivo e identitário, a valorização da profissão de calceteiro
enquanto saber-fazer singular, a reabilitação e conservação de espaços públicos, a adequação às necessidades
de mobilização das pessoas, a promoção de novas propostas artísticas, a
potenciação da eficiência e da sustentabilidade ambiental e, por último, o desenvolvimento de novas estratégias e
negócios para a marca “calçada portuguesa”.
Os promotores da candidatura mostram-se fortemente empenhados na
promoção da calçada portuguesa mas
reconhecem que há dificuldades a ultrapassar em termos técnicos e ao nível dos recursos humanos. Assim, «a

má execução das calçadas mais recentes e a falta de manutenção adequada
têm vindo a gerar contestação por colocarem, por vezes, em risco o conforto e
a segurança dos peões». Por outro lado,
há uma clara escassez de calceteiros e a
profissão é mal paga e pouco reconhecida em termos sociais. «Enquanto em
1927 havia 400 calceteiros no município de Lisboa, em 1979 eram já só 30 e
em 2020 apenas 18 e desses só 11 estavam no ativo».
A proposta, agora apresentada, «implicou uma contextualização histórica
da calçada portuguesa e um estudo etnográfico com o fim de caracterizar e
conhecer os seus profissionais e o seu
saber-fazer. Envolveu levantamento
fotográfico e documental nos arquivos
da Câmara de Lisboa, levantamento
bibliográfico e ainda de documentos
filmicos e áudio associados. O estudo
etnográfico teve por base a observação participante, e implicou várias visitas de campo para observação direta
da atividade, para entrevistas e recolha de histórias orais e de vida», adianta a associação na mesma nota. No
documento são ainda preconizadas
«uma série de medidas de salvaguarda em áreas tão diversas como o estudo e investigação, a divulgação,
valorização e sensibilização, a educação e transmissão e ainda a valorização patrimonial».
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Durante a apresentação da proposta
de inscrição da calçada portuguesa no
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, o presidente da Câmara
de Lisboa, Fernando Medina, disse tratar-se de «um dia muito especial» dado
que a calçada «faz parte da identidade da
cidade». No seu entender, há muito que
aquela ultrapassou «a dimensão de pavimento, a dimensão de arte urbana e tem
muito esta dimensão identitária, que nos
reúne, que nos identifica, que nos autonomiza face a outras realidades». Nesse
sentido o autarca da capital comprometeu-se a apoiar todas as iniciativas que
contribuam para a promoção e a preservação da calçada portuguesa.
«Eu vejo este dia não como o fim, mas
como o início de uma nova etapa que nos
deve levar a bater pela arte da calçada
como Património Imaterial da Humanidade», reforçou Fernando Medina.
Em declarações ao nosso jornal, o vice-presidente da Câmara de Porto de Mós,
Eduardo Amaral, começou por recordar
que a Associação de Calçada Portuguesa (ACP) foi criada em 2017 mas Porto
de Mós só manifestou interesse de a integrar, em 2020, facto que causa alguma
estranheza ao autarca uma vez que «se
Lisboa tem os pavimentos em calçada
e os calceteiros, Porto de Mós tem toda
a parte de extração e alguma de aplicação».
«O atual executivo percebeu a importância de aderir a esta associação, fez o
pedido (que foi aceite), e apesar de entrar
mais tarde, viu-lhe ser atribuído o estatuto de sócio fundador. Somos a par de
Lisboa, a única câmara presente e sentimo-nos honrados com esse facto», sublinha Eduardo Amaral.
De acordo com o autarca, Porto de Mós
tem todo o interesse na valorização e no
reconhecimento público e oficial do saber-fazer da calçada portuguesa e já
está a beneficiar do trabalho desenvolvido pela associação. Entre as várias ações
previstas está uma que deixa o autarca particularmente agradado: Porto de
Mós e Lisboa vão ter um espaço em tudo
semelhante, em calçada portuguesa,
em que serão homenageados os profissionais de saúde e todas as pessoas que
têm estado na chamada linha da frente
do combate à COVID-19. Por cá, a “praça”
irá ocupar o espaço onde até agora estava um deck de madeira junto à esplanada do Parque Almirante Vítor Trigueiros
Crespo.
Nº de Depósito Legal: 291167/09

Conselho de Admnistração da CINCUP:
Pedro Nuno Coelho Vazão;
Joaquim Jorge Rino Graça Santos;
João Carlos Jesus Moleano.
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Europa 32€ | Resto do Mundo 37€)
IBAN: PT50004552404012585993180
Estatuto Editorial disponível em www.oportomosense.com
Nenhum dos sócios é detentor de mais de 5%, do capital
* As Cartas ao Diretor não devem exceder os 3500 caracteres.
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SAÚDE PÚBLICA - ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS

Hora

ATIVIDADE

DINAMIZADOR/A

ENTIDADE PROMOTORA

DURAÇÃO

9h30

(Boas Vindas)

Vereadora Telma Cruz

CMPM

5 MIN

9h35

Toka a Mexer_ Ginástica Sénior

Paulo Fonseca e Sara Roberto

CMPM

25 MIN

10h00

Condição Física para toda a familia

Sofia e Diogo

IEJ

20 MIN

10H30

Exercício Físico- Cuidar vrs Adestrar

Terapeuta Albertina Clérigo

Clinimós

60 min

11H35

Apresentação de filmes sobre saúde pública e
estilos de vida saudáveis: saúde mental,
resiliência, comportamentos saudáveis.

Alunos e elementos da comunidade
educativa

Educação para a Saúde+
Biblioteca Escolar AEPMOS

15 MIN

11H55

Nutrição : "Hábitos Alimentares"
Obesidade Covid-19
Duas Pandemias em 2021

Nutricionista Drª. Rita Virgílio

Clinimós

5 MIN

12h00

O Efeito das Emoções no Nosso Organismo

Terapeuta Joana Bernardes

Clinimós

40 min

12h45

Alimentação e Estilos de vida nas Estações do
ano, à luz da Medicina Tradicional Chinesa

Drª Rita Sardinha

Clínica CSM

40 MIN

14H00

Palestra "Nutrição e Imunidade"

Nutricionista Drª. Élia Batista

Farmácia Nadina Nogueira

30 MIN

14H40

Demonstração de dança

Grupo de professores da Academia

Academia Vanda Costa

5 MIN

14h50

Em tempo de Covid mantenha-se ativo

Susana e Manuel

Fisiomós

10 MIN

15H00

Palestra" O que é uma health coach?"

Coach em Saúde e Bem Estar, Drª
Isabel Mesquita

Farmácia Nadina Nogueira

30 MIN

15H30

Workshop de Acrodance

Alunos/as da Escola

DiarteDance

60 MIN

20h00

Webinar "Impacto das Novas Tecnologias no
Desenvolvimento Infantil"
O Olhar da Psicologia e da terapia da Fala

Psicóloga Drª Mónica Pragosa e
Terapeuta da Fala Diana Costa

Clinimós

40 MIN

17H30

1º Conselho Municipal de Saúde de Porto de Mós

CMPM

60 MIN

18h00

Demonstração de dança

Grupo de professores da Academia

Academia Vanda Costa

5 MIN

18h10

Beleza e Cuidados de Rosto _ demonstração

Dermoconselheira da marca SVR

Farmácia Nadina Nogueira

15 MIN

18H30

MINDFULNESS e Saúde Mental

Psicóloga Drª. Sónia Leirião

Clínica CSM

40 MIN

19H30

Espetáculo com diversas coreografias

Alunos da escola

DiarteDance

10 MIN

19h00

Workshop "Marmitas Saudáveis"

América

Fundo Social dos Funcionários
da CMPM

45 MIN

20h00

Webinar "Impacto das Novas Tecnologias no
Desenvolvimento Infantil"
O Olhar da Psicologia e da terapia da Fala

Psicóloga Drª Mónica Pragosa e
Terapeuta da Fala Diana Costa

Clinimós

40 MIN

21H00

Rir é o Melhor Remédio com Emanuel Moura

Emanuel Moura

CMPM

45 MIN
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Opinião

Guerra Colonial Geração NATO e Novos Ventos

Porto de Mós tem de lutar para ser ponto de referência
num parque natural com quase 40 hectares

Porto de Mós tem uma presença cada vez
mais regular nas páginas dos grandes jornais e revistas nacionais, nos canais de televisão em sinal aberto, mas também nalguns
especializados por cabo, e ainda em várias
páginas de referência na internet. Só esta
quinzena contei duas situações dessas e não
são caso único, nem de agora. Obviamente,
não estou a incluir aqui as notícias a obras
feitas, anunciadas ou ambicionadas, ou alguma ação em curso que decorra do normal
funcionamento do Município, embora também a este nível se notem diferenças. De facto, Porto de Mós, que até há pouco mais de
meia dúzia de anos raramente aparecia nos
media nacionais que não fosse por maus motivos, começa a ver os seus pequenos grandes
feitos a serem noticiados, nem que seja sob a
forma de uma simples “breve”. Isto para dizer que o concelho vai conquistando a sua notoriedade e isso é bastante importante em
termos turísticos, mas ainda há um longo caminho a percorrer.
Sentimo-nos orgulhosos de ver algum do
nosso património natural ou construído ser
alvo de referência a nível nacional, mas temos
de ser honestos. Na maior parte das vezes é à
boleia do Parque Natural das Serras de Aire
e Candeeiros ou dessa coisa estranha que alguns camaradas de profissão inventaram
que é a Serra de Aire e Candeeiros. Nesses

”

trabalhos, Porto de Mós em si nem sempre
aparece como localidade (ou concelho) de referência, mas como um ponto de passagem
para uma tal Fórnia, um espaço com cascatas
muito bonitas, algures num qualquer ponto
dos 39 mil hectares de área de parque natural. Não é mau, mas, a mim, como munícipe
orgulhoso do meu concelho, sabe-me a pouco, embora como jornalista tenha perfeita
noção do porquê disso acontecer e não raras
vezes acabo por usar o mesmo critério relativamente a outras realidades locais.
É certo que, como alguém me dizia esta semana, também a Serra da Estrela é muito
mais conhecida como realidade única, que
pelos concelhos que a constituem, mas se
conseguirmos ter e promover coisas que centrem com mais frequência os holofotes mediáticos na nossa terra, melhor. No fundo, o
que defendo não é desprezar a marca “PNSAC”, que está em ascensão em termos de notoriedade pública, o que é excelente para nós,
mas dentro dessa realidade “macro” tentar
conquistar a maior visibilidade possível, isto,
claro, com base na realidade efetiva e não
numa inventada à pressa, em uma qualquer
agência de publicidade deste país.
ISIDRO BENTO

Parabéns Maria Júlia!

parceiros

Maria Júlia, natural dos
Casais dos Vales, completou no passado dia 24 de
março 101 anos. Ao nosso jornal chegou a informação de que «ainda faz
a sua costura e está lúcida
do mundo que a rodeia».
É mãe de seis filhos, avó
de 13 netos e bisavó de 14
bisnetos. O Portomosense dá-lhe os parabéns com
votos das maiores felicidades.

TALVEZ SIM, MAS... (VI)

“

JOSÉ CONTEIRO
(MILITAR APOSENTADO)

Para alguns historiadores os militares eram considerados um dos
pilares do Regime do Estado Novo embora, no seio castrense,
tenham aparecido algumas movimentações que contradizem essa
opinião. Salazar não confiava nos militares e quando tinha que
escolher algum para um cargo costumava sentenciar…”este é o
menos mau”. Também há quem tenha chamado a “Alegoria da Caserna”
como contraposição à ”Alegoria da Caverna” (Platão) para catalogar esforços
do Regime na criação de Bairros residenciais para militares dos Quadros
Permanentes. O objetivo era manter os militares afastados dos problemas
sociais das populações em geral e, assim, terem menos hipóteses de
questionar o sistema político. Estes esforços começaram a não produzir
efeitos à medida que os militares tinham que se ausentar do país para
integrarem forças na NATO, entretanto criada, onde encontravam novas,
e mais eficazes, formas de governar. Alguns desses países, para onde iam
em missões, estavam envolvidos em processos de descolonização, mais
ou menos violentos, como por exemplo Inglaterra, França, Holanda, e para
onde emigravam milhares de seus compatriotas na demanda de melhores
condições de vida. Neste ambiente apareceu assim a “Geração NATO” onde
pontuaram os generais Humberto Delgado, Botelho Moniz e o próprio Costa
Gomes, entre outros. Também a nova geração de militares tinha atravessado
a crise estudantil iniciada em 1962, por dentro ou por fora, sem esquecer o
“Maio de 68” em Paris sob bandeira “É Proibido Proibir”. Em França e em
1969 desertaram marinheiros duma fragata portuguesa. Em abril de 1973
a Oposição Democrática, reunida em Congresso na cidade de Aveiro, tinha
na plateia alguns militares convidados que ouviram dos oradores, como
objetivo futuro, a célebre proposta dos três “D” (Descolonizar, Democratizar
e Desenvolver). Foi Medeiros Ferreira o proponente, mas a Descolonização,
não reunia, ali, o consenso como demonstrou a intervenção de um jovem
advogado, de nome Jorge Sampaio, que mais tarde virá a ser Presidente da
República, questionando mesmo esta abordagem por a considerar, ainda,
insuficientemente madura. De facto, assim era e havia explicações para
isso. Falando apenas no Século XX, não nos devemos esquecer que uma
das razões da implantação da República foi a defesa de África (Mapa cor de
Rosa). Por isso e nessa altura, mobilizamos 100 mil homens para a Flandres
e África, onde morreram cerca de 7.000 portugueses da Metrópole e um
número indeterminado de dos 150 mil de carregadores que, nessa altura,
em África, seguia na cauda das nossas tropas em serviços auxiliares. A Guerra
Colonial também foi suportada por essa ideia enraizada na sociedade. Por
estas razões, e ainda devido ao analfabetismo e obscurantismo, em 1974, a
Descolonização não reunia o consenso na sociedade portuguesa, mas por
forças das circunstâncias, acabou por ser a primeira a ser posta em prática
pelo regime saído da Revolução de Abril. Não houve uma Descolonização,
mas sim várias Descolonizações, e não correram bem. Veremos porquê no
próximo trabalho.
Continua...

“
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Projeto artístico “Museu na Aldeia” leva cultura
à comunidade de São Bento
Iniciativa vai levar obras de arte até aos idosos

São Bento, no concelho de Porto de Mós, é uma das 13 aldeias
que integram o projeto Museu
na Aldeia, um desafio lançado
pela Câmara Municipal de Leiria,
em conjunto com a Rede Cultura 2027 e um grupo de museus à
Sociedade Artística Musical dos
Pousos (SAMP). O objetivo, explica a O Portomosense Raquel
Gomes, coordenadora da iniciativa, é «levar a cultura a pessoas
que vivam em comunidades
mais isoladas e que se encontrem em solidão».
Assim, a partir do próximo 6
de abril, o Museu na Aldeia vai
voltar a unir 13 museus e 13 localidades isoladas dos 26 municípios que integram a Rede
Cultura 2027, depois de o projeto, lançado no final de 2020, ter
sido interrompido devido à pandemia. No momento, a SAMP
tem partido à descoberta das aldeias «para apresentar o projeto
aos idosos» que vivem em aldeias isoladas da região Centro
e «dar-se a conhecer». Posteriormente, e em conjunto com uma
equipa que inclui artistas, museólogo, sociólogo e psicólogo,
será explicada «a ideia de museu
e do valor museológico», a par-

tar com alguém, de conviver.
Queremos criar proximidade
através das artes», explica Raquel Gomes, acrescentando que
neste tempo de pandemia, o isolamento acentuou-se de forma
significativa.
No final do projeto, será realizado, em paralelo, «um documentário sobre o processo e
desenvolvido um estudo científico», que segundo a responsável,
será «focado no impacto sociológico e museológico do mesmo».
Está prevista também «uma exposição itinerante com as 13 peças a criar e a possibilidade de
replicação do Museu na Aldeia
noutros territórios», adiantou.
«A SAMP está a apostar muito
No concelho de Porto de Mós, projeto passa apenas pela freguesia de São Bento
no Interior e nestas pessoas tão
tir de «objetos que os participan- «uma história, a recolha de uma para ver a sua peça exposta e fa- isoladas», referiu a responsável,
tes possam ter guardados em música antiga, ou até construí-la rão uma visita “performada”, em partilhando a «máxima» da Socasa», segundo referiu a diretora de raiz». Ao fim de uns meses, as formato artístico», na compa- ciedade Artística Musical dos
do projeto. Depois, «pelos meses peças «serão expostas no museu nhia de profissionais de artes.
Pousos: «Mais importante do
de maio ou junho», prevê Ra- a que está alocado», esclarece a
Por que é importante envol- que colocar os músicos no palco,
quel Gomes, «uma peça de cada coordenadora.
ver pessoas desta faixa etária na é colocar a música na vida das
O projeto terá mais tarde, en- Cultura? «Muitas delas nunca fo- pessoas».
museu será apresentada aos residentes das aldeias», para que tre janeiro e maio de 2022, «um ram a um museu. Na altura, ir ao
«lhes sirva de inspiração para momento alto» em que será museu não era para todos. MuiMARÍLIA BERNARDINO | texto
criarem e desenvolverem até de- apresentado o resultado des- tos idosos dizem: “Já não tenho
ISIDRO BENTO | revisão
idade
para
isso,
se
eu
fosse
mais
zembro a sua peça», que pode se exercício em 13 performanser património material ou ima- ces nos 13 museus: «Os idosos nova é que era”, mas depois noterial, dando como exemplos, deslocar-se-ão até ao museu ta-se que estão sedentos de es-

A Câmara Municipal de Porto de Mós foi uma das 30 autarquias premiadas pelo júri da
segunda edição do Prémio Autarquia do Ano, com o projeto
Danças de Porto de Mós, na categoria Cultura e Património
(subcategoria Danças e Artes
Performativas). Promovido pelo
Município de Porto de Mós, em
parceria com a Federação do
Folclore Português e Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais – IPLeiria, o projeto-piloto de Salvaguarda das Danças
Tradicionais Portuguesas visa
preservar, salvaguardar e disseminar o património cultural
e imaterial português. O intuito é o de dar continuidade ao
baile entre a comunidade como
forma de estreitar os múltiplos
laços que ligam as pessoas, despoletando o desenvolvimen-

mio de melhor projeto nacional
na categoria Urbanismo e Espaços Verdes (subcategoria Planeamento Urbanístico).
Ao todo foram 50 as autarquias inscritas nesta edição, o
que contrasta com as 31 da primeira edição, mas apenas 30
projetos foram premiados. O
painel do júri da segunda edição do Prémio Autarquia do
Ano foi constituído por Miguel
Ribeiro Ferreira, CEO da Fonte
Viva, Luís Nazaré, professor
universitário do ISEG, Ana Firmo Ferreira, CEO do Lisbon
Awards Group, Gonçalo Saraiva
Matias, professor universitário
na Faculdade de Direito da Católica Portuguesa, Paulo Padrão, diretor-geral do ECO e,
ainda, Teresa Figueira, partner
da Lift Consulting e Presidente
da APECOM.

Porto de Mós distinguido no
Prémio Autarquia do Ano
Segunda edição premiou 30 projetos, de um total de 50 autarquias inscritas

Marisa Barroso, professora do IPL, natural de Porto de Mós, é um dos rostos do projeto premiado
to de redes relacionais que, por
vezes, tendem a estender-se
por gerações.
O Prémio Autarquia do Ano,

que visa destacar o que de melhor se faz nas freguesias e câmaras do país e que conta com
o apoio da publicação ECO, dis-

tinguiu ainda o Município da
Batalha, através do Parque de
Eventos Santa Maria da Vitória,
que conseguiu arrecadar o pré-
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Câmara entrega às Juntas 100 armadilhas
contra a vespa asiática
Para ajudar no combate a uma situação que se tem vindo a agravar

Em 2020 foram destruídos 34 ninhos de vespa asiática, revelou o presidente da Câmara
No passado dia 18 de
março, a Câmara Municipal de Porto de Mós entregou às Juntas de Freguesia
do concelho um conjunto de 100 armadilhas para
o combate à vespa asiática. Em 2020 o Município já
havia entregado um total
de 50 dispositivos para o
mesmo fim.
No decorrer do ato simbólico, o presidente da
Câmara, Jorge Vala, justificou o reforço com mais
esta centena de armadilhas com o facto de o
número de ninhos detetados no concelho ter vindo
a aumentar substancialmente o que obriga a
uma intervenção também
mais “musculada”. Enquanto em 2018 foi detetado e destruído, apenas
um ninho, em 2019 esse

número aumentou para
16 e em 2020 para 34, o
que diz bem da capacidade
da vespa asiática fazer ninho e se multiplicar.
«O objetivo de fazermos a entrega das armadilhas é termos parte ativa
na eliminação de algo que
tanto transtorno tem trazido não só à comunidade
mas também ao Ambiente. Este sucessivo aumento
de ninhos de vespa asiática diz bem a dimensão do
problema que podemos
ter se não fizermos nada»,
sublinhou o autarca.
Carlos Calado, da empresa fornecedora, explicou
que as armadilhas para a
captura das vespas contêm uma solução que as
atrai e «são seletivas na
medida em que permitem
o acesso a outro tipo de in-

setos mas só a vespa asiática é que não conseguirá
sair». De acordo com o técnico, o local preferencial
para a colocação das armadilhas é junto a pontos
de água, rios ou lagoas, e
a 100 metros de apiários.
A probabilidade de haver
um ninho na zona onde
no ano anterior houve outro, é grande, e daí que o
terceiro ponto para instalar as armadilhas deva ser
também esse, acrescentou.
João Bernardo, apicultor
que colaborou com a Câmara nesta iniciativa, realçou o enorme perigo que
a vespa asiática representa para os apiários, e defendeu que as armadilhas
sejam colocadas «o mais
rápido possível porque
a partir do momento em
que os ninhos começam a

Concluídas obras de ampliação do Cemitério Novo de Porto de Mós

Aquele que é conhecido como sendo o Cemitério Novo de Porto de Mós possui, desde o passado dia 17 de março, mais «70 sepulturas múltiplas» que podem levar «pelo menos três corpos». As obras de ampliação, começadas a 2 de
dezembro de 2020, incluíram ainda «melhoramentos do espaço envolvente» e
representam um investimento de «118 080,30 euros» para o Município.
As sepulturas de «consumpção aeróbia» são compostas por uma «base pré-fabricada de betão armado» e contam com «drenagem e ventilação», explica em declarações a O Portomosense, Marco Lopes, vereador com o pelouro
da Manutenção de Edifícios Municipais. O objetivo de executar um sistema estanque aeróbio é claro: não haver contaminação dos solos causada pela decomposição dos corpos. Para isso, cada sepultura tem a sua própria caixa
onde constam os «lixiviados» que posteriormente são encaminhados para
uma «caixa grande estanque» através de um tubo em PVC.
Apesar de só agora as obras terem sido dadas como concluídas, Marco Lopes refere que a drenagem foi feita «sepultura a sepultura» para que caso fosse necessário utilizar algumas das sepulturas, estas já estarem «disponíveis e
preparadas» para o efeito, sem que para isso fosse preciso aguardar pelo término dos trabalhos.

GNR foi uma das entidades desafiadas a plantar uma árvore
ser formados já se torna
extremamente difícil estancar a reprodução das
vespas e o posterior ataque às abelhas».
A entrega dos dispositivos teve lugar junto ao
morro de Santo António,
em Porto de Mós, espaço
que está a ser alvo de
uma intervenção, nomea-

damente com a plantação
de árvores autóctones, no
lugar onde antes existiam
eucaliptos. Aproveitando
a presença de autarcas,
forças policiais ligadas ao
Ambiente e jornalistas, o
presidente da Câmara desafiou cada um, em representação da entidade a
que está ligado, a plantar

uma árvore assinalando
assim o Dia Internacional
das Florestas que se comemoraria três dias depois.
ISIDRO BENTO | texto e fotos
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Pela voz do diretor técnico da instituição

CPAJ ASSINALA 60 ANOS AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO
Foi no início da remota década de 60 do
século passado que um grupo de paroquianos, representativo das necessidades
e expectativas da população, se congregou à volta da sua paróquia, no sentido de
dar resposta à necessidade de ter na comunidade uma “assistência sócio-caritativa” que melhorasse a condição de vida
das suas gentes, assente nos valores da
caridade e da educação. Inicialmente a
sua atividade passou por ações de formação religiosa, cívica e doméstica das jovens da freguesia, tendo mais tarde, em
função de novas necessidades, passado a
acolher durante o dia, no espaço do salão
paroquial, crianças de pequena idade durante o período de impedimento dos pais
por motivos profissionais. Seria o início
daquilo que hoje é o Centro Paroquial de
Assistência do Juncal (CPAJ), uma instituição que ao longo dos anos tem servido a
comunidade, através de respostas sociais
e atividades que promovem o bem-estar
e o desenvolvimento social e comunitário,
e que, no passado dia 19 de março, Dia do
Pai e de São José, celebrou o seu 60.º aniversário.
Em jeito de agradecimento, simbólico, e não sendo possível a celebração habitual, mais “festiva”, por força do estado
de emergência que vivemos, o CPAJ fez
chegar a todas as instituições, famílias e
colaboradores uma mensagem do Papa

Missa de comemoração contou com a presença da comunidade
Francisco, que exorta à ternura como
«instrumento de trabalho» imprescindível e determinante. «Nunca deixeis que
o passado vos determine a vida. Olhai
sempre para diante. O sentido profundo
da vossa história até ao dia de hoje, é sobretudo a chave para enfrentar o futuro. Sede sempre de Cristo na oração, no
cuidado dos seus irmãos mais pequeninos. Não tenhais medo de participar na
revolução a que Ele vos chama: a revolução da ternura». Nesse dia, ao fim da tar-

Instituição conta com o apoio da comunidade

de, foi celebrada a primeira Eucaristia no
pós-confinamento, a Festa por excelência!
Na mesa do altar foram colocados todos
os dons que esta instituição tem trazido à
comunidade, todos os colaboradores que
a têm tornado uma casa exemplar, os que
já partiram e os que presentemente dão
de si em cada dia. Foram lembrados também todos quantos contribuíram de alguma forma para tornar realidade estes 60
anos de história, párocos, corpos gerentes, benfeitores e amigos; tem sido graças

à generosidade, trabalho e dedicação de
muitos que esta casa se destaca na Comunidade Paroquial do Juncal.
Sendo Dia do Pai, foram recordados todos os pais que já partiram e que, à semelhança de José, tanto contribuíram para
que os filhos crescessem felizes. Por todos os pais, que o são hoje, nestes tempos conturbados e incertos, foi feita uma
oração, para que não desanimem e encontrem em São José, a força e o amor necessários para abraçarem a sua missão. A
celebração foi no adro da igreja, para dar
possibilidade a um maior número de pessoas de participar, e houve a excelente
colaboração do Grupo de Jovens, nos cânticos, tendo sido, no final, cantados os parabéns à instituição.
Recorde-se que o CPAJ possui atualmente as respostas sociais de creche, pré-escolar e ATL, gabinete de apoio à família
e de projetos, conta com cerca de 30 colaboradores, e dá apoio a cerca de 160 famílias. A médio prazo a instituição pretende
aumentar a sua capacidade em creche,
avançar com a criação de um Centro de
Apoio Familiar e de Aconselhamento Parental e promover o acolhimento familiar
de crianças e jovens privados do seu seio
familiar.
LÚCIO ALVES | texto

A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS NAS SEIS DÉCADAS
Presidente por inerência, o padre António Cardoso lidera a direção do CPAJ,
desde há cerca de três anos, quando chegou à paróquia do Juncal. Neste 60.º aniversário da instituição, o pároco disse a
O Portomosense que, apesar de ser presidente, a gestão do dia-a-dia acaba por ser
feita pela equipa que trabalha e não tanto pela direção e, a propósito, tece vários
elogios quer ao diretor técnico, Lúcio Alves, quer a toda a equipa que o acompanha, garantindo que fazem com que os
corpos sociais se sintam «bem com a gerência daquela casa».

Sendo uma das instituições mais antigas do distrito do seu âmbito, o padre António Cardoso considera que o CPAJ tem
sabido reinventar-se nas suas ações e que
tem conseguido construir «equipas jovens», quer no trabalho do quotidiano,
quer também nos corpos sociais. Neste
momento, a direção, além de ser composta por «pessoas jovens, tem também uma
ou duas pessoas que têm filhos na creche
[da instituição], o que é uma mais-valia
porque sabem dar valor às duas partes»,
afirma o presidente.
António Cardoso acredita que o segre-

do para manter uma instituição deste cariz durante tantas décadas, começa
«pelas pessoas que estão à frente dela e,
depois, sem dúvida alguma, conta com a
população, onde se inserem também as
famílias que fazem uso daquela casa e
que contribuem para que ela esteja de pé.
Os colaboradores são também muito importantes». Sendo do senso comum a importância que a instituição tem para a
comunidade envolvente, o pároco diz que
é também muito acarinhada pela mesma:
«Sendo uma instituição de cariz paroquial, isso leva a que as pessoas se sintam

incorporadas na instituição e vice-versa.
E segundo consta, tudo começou por vontade da população, a certa altura. Foi sempre uma coisa que se foi mantendo, este
sentir da instituição como algo seu, como
algo da terra», considera. Prova disso é,
na sua opinião, a forte participação da comunidade na Eucaristia que comemorou
os 60 anos do CPAJ, que «se fez presente
para apoiar a iniciativa da celebração».
CATARINA CORREIA MARTINS | texto
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De passatempo a negócio que chega, agora, a várias
casas da região
Cogumelos da Serra da Lua desde 2014

Foi numa «casa antiga» com
vista para a Serra da Lua, que
ganhou corpo um passatempo de Carla Vitorino, que a partir de 2004 se transformou num
negócio. Em 2008, com «métodos muito artesanais», Carla Vitorino, natural do Alqueidão da
Serra, e a família começaram a
cultivar cogumelos numa antiga habitação. Era uma «coisa só
ao fim de semana, como brincadeira, para consumo próprio», no
entanto a curiosidade e interesse demonstrados por amigos e
familiares, que queriam «provar
os cogumelos produzidos» fez
com que começassem «a perceber que havia procura». «Começámos a fazer uma pesquisa de
mercado e vimos que, de facto, a
oferta era muito pouco variada e
a qualidade deixava muito a desejar em relação a algumas espécies», por isso, «achámos que
podia haver espaço para nós,
com cogumelos frescos, no mercado de proximidade», lembra.
Aos poucos a produção foi aumentando e a procura mostrou
que havia, realmente, «clientes
para dar início a um negócio».
Depois de fazer uma «peque-

na formação de gestão para totós», como a apelida a própria
alqueidanense, fez um «estudo
de viabilidade algo rudimentar»
e chegou à definição do seu público-alvo: o consumidor final, a
quem chegariam através da venda em loja. Por não terem estrutura, ter uma loja própria não era
opção, então acabaram por definir alguns pontos de venda, «mas
as coisas não funcionaram»: «As
lojas e os pontos de venda que tínhamos identificado como preferenciais não tinham condições
de armazenagem necessárias
para os cogumelos», que eram
colocados junto com os vegetais,
local que não tem a temperatura
e humidade ideais para a conservação do produto, explica.
Concluíram, então, que tinham
de «controlar todo o processo,
desde a produção à entrega, porque os cogumelos são produtos
muito sensíveis, altamente perecíveis e se não forem devidamente transportados e depois
expostos, perdem qualidade em
horas». Mudaram o foco, direcionando-o para os restaurantes,
mas também aí a tarefa não foi
fácil. A cultivar cogumelos pou-

Negócio foi reinventado e agora chega diretamente a casa do cliente
co conhecidos do público em geral, Carla Vitorino afirma que o
seu produto causava «até alguma repulsa e medo, as pessoas
tinham receio de consumir os
cogumelos». «Percebemos que
o nosso cliente tinha que ser um
restaurante cujo chef tivesse já
alguma sensibilidade, formação
e conhecimento do ingrediente. Procurámos restaurantes de
gama média/alta e foi aí que nos
encaixámos», refere.

Tudo corria de acordo com o
planeado, com entregas em restaurantes e venda direta em três
lojas (em Valverde e no Alqueidão da Serra), até à chegada da
pandemia. Com os restaurantes
fechados, a família viu-se obrigada a dar um novo rumo aos
Cogumelos da Serra da Lua – assim se chama a empresa. Com a
ajuda de uma sobrinha, delinearam uma estratégia de marketing com foco nas redes sociais

e criaram pequenos grupos de
clientes em diferentes zonas,
onde começaram a fazer entregas ao domicílio. Esses contactos
foram dando origens a grupos
na aplicação de mensagens diretas WhatsApp, que hoje são pequenas comunidades onde, além
de se encomendarem cogumelos,
se partilham receitas e experiências com os mesmos.
Carla Vitorino considera que
as perdas que o negócio teve
com o fecho dos restaurantes,
acabaram por ser compensadas
com esta alternativa, mas apenas porque a empresa tem «uma
estrutura minúscula, familiar,
que funcionou muito com base
no sacrifício e no trabalho familiar, porque se houvesse empregados para manter, era mais
complicado». O próximo passo
será «pôr a funcionar uma loja
online, que está a ser montada»
e que vai facilitar a chegada do
cliente até ao produto, no entanto a perspetiva é de que os grupos de WhatsApp, serão
mantidos e espera a reabertura
rápida dos restaurantes.
CATARINA CORREIA MARTINS | texto

Campanhas da Rosários 4 criam “sentido de
comunidade” entre apaixonados por agulhas
Próxima ação (Xaile de Santo António), uma das “mais aguardadas”, será lançada a 13 de junho

Para os amantes de tricô, croché e bordados as campanhas
temáticas desenvolvidas pela
Rosários 4, sediada em Mira de
Aire, já não são novidade. Muitos são aqueles que, ao longo do
ano, vão aguardando com entusiasmo o lançamento de mais
uma ação e é nelas que vêem um
impulso para dar asas à imaginação. A diretora de marketing,
Liliana Carvalho, não tem dúvidas da importância de mostrar
ao público aquilo que pode ser
feito com os fios fabricados pela
empresa porque, admite, se por
um lado há quem saiba «exatamente o que quer», por outro,
existe quem prefira que lhes sejam dadas ideias. Além disso,
estas ações ganham uma relevância acrescida porque «impulsionam as vendas» dos fios
usados nos projetos. Ainda que
sem venda direta ao público, a

Primavera e Páscoa foram os temas da campanha que agora termina
Rosários 4 tem nas retrosarias
o seu público-alvo. «É uma forma de apoiarmos o nosso cliente, que dessa forma também nos
apoia a nós», afirma.

Uma das consequências positivas destas campanhas, acredita
Liliana Carvalho, é o sentimento
que se cria entre pessoas, muitas
delas sem se conhecerem pes-

soalmente, mas que partilham
o mesmo gosto por trabalhar
«fibras naturais». «Nós sentimos que há sempre uma vontade muito grande do público em
aderir a este tipo de iniciativas.
Não só pelo projeto em si, mas
pelo sentido de comunidade que
se vai criando. Existe uma interação muito interessante e bonita, em que as pessoas se apoiam
umas às outras», garante.
Prestes a terminar, a campanha mais recente da Rosários 4
está relacionada com a Primavera e a celebração da Páscoa e
tem nas flores o seu elemento
central. Começou no dia 18 de
março com a divulgação da primeira flor (amor-perfeito) e termina esta quinta-feira, dia 1 de
abril, com o lançamento da última (margarida). Cada projeto
vem acompanhado de tutorial
explicativo e vídeo com o passo-

-a-passo, preparado pela designer, a Filipa Carneiro. «Como são
projetos mais rápidos de fazer,
são bastante estimulantes e facilmente abraçados pelo público», destaca Liliana Carvalho.
Uma das particularidades desta
campanha é a de se apelar à criatividade do público. «Nós queremos envolver o público de uma
forma mais criativa. Não só executar os projetos mas que eles
próprios apresentem sugestões
e ideias de utilização», realça. O
objetivo é que, à semelhança do
que aconteceu no Natal, os projetos executados possam ser oferecidos a entes queridos com
quem, por força das restrições
provocadas pela COVID-19, não
existirão as tradicionais reuniões familiares da Páscoa.
JÉSSICA SILVA | texto
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SUPLEMENTO ARRIMAL E MENDIGA
A

rrimal e Mendiga formam uma
União de Freguesias desde 2013,
composta por 11 lugares: Alqueidão do Arrimal, Arrabal, Arrimal,
Bemposta, Cabeça Veada, Marinha da
Mendiga, Marinha de Baixo, Mendiga, Portela do Vale de Espinho, Portela do Pereiro
e Vale da Pia. De acordo com informação
disponibilizada na página desta União de
Freguesias em pleno Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros, «o lugar do
Arrimal surge na altura do Rei D. Afonso
Henriques após ter acampado junto às lagoas, aí chegados, e perante o agrado do
lugar lhe provocou, logo tratou de mandar
“arrimar” armas e animais para os dias
seguintes». Uma curiosidade sobre o Ar-

rimal é que a 7 de setembro de 1895 «foi
anexado ao concelho de Alcobaça» e apenas a 13 de janeiro de 1898 por decreto
voltou a fazer parte do concelho de Porto de Mós. Já a origem da denominação da
Mendiga não é conhecida «ao certo», mas
«segundo a tradição oral, no início do povoamento da Mendiga existiam apenas
três casas nas quais teriam habitado alguns mendigos, dando origem ao topónimo “Mendiga”». Alguns historiadores
desmentem no entanto esta informação,
afirmando que «a localidade teve sempre
muitos habitantes, tendo até havido homens que ajudaram Dom Fuas Roupinho a
tomar Porto de Mós aos Mouros».
O atual brasão de união das duas ter-

ras tem como elementos: o escudo de
vermelho; coroa mural de prata, de três
torres; listel de prata com a legenda a negro: “União das Freguesias de Arrimal e
Mendiga”; bandeira branca, cordão, borlas
de prata e vermelho e haste e lança douradas. Quanto aos motivos podemos ver
os besantes «que representam a lenda do
elemento toponímico “Mendiga” assim
como a generosidade da população». Está
presente no brasão também um arco arquitetónico que «representa o património edificado da Freguesia, com destaque
para o Arco da Memória». «Os conjuntos
de maço e cinzel representam a extração
de pedra, uma das principais atividades
económicas praticadas em Mendiga», re-

fere a página. Por fim, as «burelas ondadas» simbolizam as lagoas do Arrimal.
Neste suplemento falamos com o atual
presidente desta União de Freguesias, fazendo um balanço dos seus dois mandatos
à frente deste executivo. Damos depois lugar às associações culturais e desportivas:
os ranchos e a Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Mendiga, que fazem
parte da identidade destas terras. O património natural não é esquecido, nomeadamente as lagoas do Arrimal, que são um
ponto de atração no concelho.
JÉSSICA MOÁS DE SÁ | texto e foto
CATARINA CORREIA MARTINS | foto
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União de Freguesias de Arrimal e Mendiga tem dois ranchos

AOS RANCHOS E AOS JOVENS QUE NÃO OS DEIXAM MORRER
A União de Freguesias de Arrimal e
Mendiga é a única freguesia, entre as
10 do concelho, que tem dois ranchos:
o Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros de Arrimal e o Rancho Folclórico da Sociedade Recreativa da Cabeça
Veada. Ambos com mais de 30 anos de
história, têm conseguido sobreviver
a um mundo onde algumas tradições
vão sendo perdidas. A capacidade de
se manterem à tona pode estar ligada
a outra capacidade: a de terem conseguido atrair jovens ao longo dos anos
e que vão continuando o percurso traçado até aqui. Os presidentes dos dois
ranchos estão de acordo que os jovens
são fundamentais nestes grupos, porque sem eles, o futuro não existia.

“O rancho é convívio”

André Sousa tem 22 anos e desde
2014 que é um dos membros do Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros. A
entrada foi motivada pelo facto de alguns familiares seus, nomeadamente
os irmãos, terem feito também parte
do grupo. «Surgiu a oportunidade e decidi arriscar, até para perceber melhor
o que era o rancho, o que faziam para
preservar os nossos antepassados»,
lembra. Na opinião do jovem, esta filo-

sofia é pouco partilhada pela sua geração: «Acho que muitos jovens já não
têm o interesse que deveriam ter, porque o rancho não é só dançar, é mesmo
preservar aquilo que nos foi deixado e
fazê-lo bem feito», frisa. Além de toda a
parte «de música, dança, preservação
das tradições culturais», André Sousa considera que o rancho «é convívio
com muitas pessoas, com outras culturas e ideologias», sendo esse o principal motivo para se ter mantido durante
todos estes anos no grupo.
O convívio acontece não só dentro do
grupo, mas também no país e no mundo, através dos intercâmbios realizados entre ranchos e o jovem, residente
no Alqueidão de Arrimal, considera
esta uma das facetas «mais interessantes». Não é de estranhar por isso que
um dos momentos mais marcantes que
viveu até hoje tenha sido precisamente
a primeira viagem que fez para fora de
Portugal Continental com o rancho, até
à ilha da Madeira, e da qual guarda ainda muitas recordações.
O presidente do Rancho Folclórico
Luz dos Candeeiros, Luís Carlos, mostra-se orgulhoso, não só do percurso de
André Sousa, como de todos os jovens
que integram o seu grupo. «Eu também entrei para o grupo aos 18 anos,

sou um dos fundadores e soube logo
que a minha juventude seria importante para o futuro do grupo e assim
foi», recorda. Atualmente este rancho
conta com «50% de membros jovens»,
e esta é, na opinião do responsável, a
conta certa: «Nós precisamos muito da
genica dos jovens, mas também da sabedoria dos mais velhos, só assim conseguimos fazer um bom casamento»,
salienta. Os jovens chegam aos grupos folclóricos por duas razões: «Ou
porque já tinham raízes familiares no
grupo ou atraídos pelos amigos que já
pertencem». De uma forma ou de outra, o presidente e ensaiador do grupo
desde 2000, diz que o rancho arrimalense está «saudável» e tem conseguido
sempre atrair pessoas novas.

“A sensação de levar o Hino
Nacional fora de Portugal”

André Sousa

Também com 22 anos, Rita Arroteia,
está desde os 7 no Rancho Folclórico da
Sociedade Recreativa da Cabeça Veada.
É natural de Espinheira, freguesia de
Alcanede, e por isso durante todos estes anos teve de fazer alguns quilómetros para dizer “presente” a todos os
ensaios e espetáculos do grupo. A pergunta que se coloca é: como é que veio
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parar a um rancho de um concelho vizinho? «Os meus pais eram colegas de
uns membros do rancho e por isso fomos ver um festival e eu ganhei interesse. Na altura nem sei bem se era
interesse porque era muito pequena,
mas achei piada à forma como dançavam e às roupas e pedi aos meus pais
para entrar», recorda. Os pais aceitaram logo o pedido, mesmo que isso
obrigasse a um esforço da sua parte. «O ensaio começava às 21 horas e
acabava à meia-noite ou mais tarde e
os meus pais iam, ficavam à espera no
carro e depois traziam-me, mas apesar
disso incentivaram-me sempre, nunca
me tentaram demover», salienta Rita
Arroteia.
Os colegas dos pais, as únicas pessoas
que conhecia no grupo, acabaram por
sair, mas nem isso levou a que a jovem
desistisse. «Não perdi o interesse, era
criança, facilmente arranjava amigos e
correu tudo muito bem», frisa. Rita Arroteia, que hoje até faz parte da direção do grupo, considera também que o
«convívio» é o elemento-chave: «Convivemos imenso, os sábados que perdemos com os amigos que temos fora do
rancho, ganhamos lá. Convivemos com
pessoas do nosso grupo e fora dele. Depois também é ótimo podermos estar com pessoas mais velhas, acho que
é uma riqueza para nós, porque percebemos muitas coisas que sem andar
nestes movimentos, não compreenderíamos», explica. Os mais velhos rece-

Rita Arroteia

bem os mais novos «super bem» e há
um companheirismo positivo. «Gostam
muito que conversemos com eles, que
nos interessemos pelo que têm para
contar, porque há muitos que não têm
com quem falar», afirma. A jovem frisa ainda que, do ponto vista educativo,
estes grupos podem ser importantes:
«Permite perceber que temos momentos para brincar e momentos mais sérios em que temos que trabalhar para
não perdermos a essência do grupo». É
precisamente o trabalho que afasta as
gerações mais novas. «Acho que há jovens que gostam do folclore, no entanto, muitos vão para o rancho por causa
dos colegas mas quando percebem que
temos ensaios e atuações todas as semanas, que há responsabilidades dentro do grupo, abandonam um pouco»,
frisa Rita Arroteia.
Há 15 anos no grupo, é também uma
viagem que destaca como um dos momentos mais marcantes nesta caminhada. «Quando fomos a Itália em
2011, eu era muito pequena, era a
criancinha do grupo, foi das primeiras
vezes que saí de Portugal sem os meus
pais, acho que foi marcante nesse sentido, ser muito acarinhada por todos e
sentir que estava em família», recorda. Embora toda a viagem tenha sido
marcante, há uma sensação que acredita que a vai marcar para «o resto da
vida»: «Levarmos o Hino Nacional fora
de Portugal, arrepiou-me bastante».
Manuel Nazaré, presidente do Ran-

13

cho Folclórico da Sociedade Recreativa
da Cabeça Veada, está presente desde a
sua fundação e tem acompanhado o
aparecimento de “sangue novo” no grupo. «É muito importante para qualquer
diretor a presença dos jovens, fazem
falta para dar continuidade ao trabalho
e para manter a juventude dos mais velhos», refere. A genica dos jovens é essencial no conjunto de iniciativas
programadas pelo grupo: «Jogos, tradições, fotografias, apanha da azeitona, o
ciclo do azeite, tínhamos um plano
para o ano que passou [adiado pela
pandemia] e agora para o próximo»,
frisa o responsável. Os jovens «gostam
do rancho e têm razões para gostar»,
brinca Manuel Nazaré. «No meu grupo
já houve cinco ou seis casamentos que
aqui começaram e hoje já há netos desses primeiros casamentos», conta, orgulhoso.
JÉSSICA MOÁS DE SÁ | texto
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O presidente de Junta em entrevista

“PENSO QUE FIZEMOS OBRAS DE

GRANDE VALIA PARA A FREGUESIA”
Está há dois mandatos à frente desta
União de Freguesias, sente que
cumpriu os principais objetivos?
Penso que o Executivo cumpriu minimamente, mas é claro que há coisas que
ficam sempre por fazer. Penso que fizemos obras de grande valia para a Freguesia, a que muita gente pode não dar
valor, mas que são estruturas fundamentais como os cemitérios, que já dão
para 20 ou 30 anos, e as casas mortuárias que ficam prontas neste mandato,
nas capitais da Junta de Freguesia. Com
estas obras as coisas ficam mais ou menos estruturadas nesta altura.

Tem a possibilidade de se candidatar
a mais um mandato, pretende fazê-lo?
Ainda não sei, ainda não consigo responder a essa pergunta. Há muita coisa
ainda a ponderar, eu precisava de descansar, mas ainda não sei mesmo o que
vou fazer.

E se ficar, quais são ainda as metas
que tem por cumprir?
Muita coisa ainda falta fazer, mas como
fizemos investimentos massivos nestes dois mandatos, penso que agora
podemos embelezar um pouco mais a
Freguesia. Ainda devíamos fazer uma
obra que penso que será necessária
que é um Centro de Saúde mais moderno, novo, para as duas terras. Teríamos
que arranjar um sítio no centro, não sei
quais os passos que irão ser dados pela
Direção-Geral da Saúde, mas acho que
é algo fundamental para a Freguesia ficar com as infraestruturas todas como
deve ser. É a minha opinião nesta altura, mas eu não mando e obviamente o
presidente de Junta não vai gastar 200
ou 300 mil euros num Centro de Saúde
como deve ser para depois não ter médico, mas penso que é por aí. Depois,
podemos embelezar a terra, há mui-

ta coisa a fazer, muitos passeios, muitas limpezas, muitos caixotes do lixo
que têm de ser mudados, muitas placas
da estrada que têm de ser organizadas
como deve ser, imensas coisas para fazer ainda.

Foi presidente da Junta Freguesia da
Mendiga entre 2009 e 2013. Quais as
grandes diferenças entre gerir apenas
uma Freguesia ou uma União de
Freguesias?
Quando fui eleito pela Mendiga foi
mais fácil porque as coisas são bastante diferentes. Uma União de Freguesias não é fácil, na altura em que se deu
essa mudança, pela forma como foi feita, nós levámos com as balas e os tiros
todos, salvo seja, ouvimos muitas críticas mas a culpa também não foi nossa, foi do Governo Central que impôs. É
muito mais difícil, são muito mais pessoas, mais ideias, mas penso que agora
temos as coisas bem encaminhadas. Se
for ver, a Junta de Freguesia tem investido bastante dinheiro no Arrimal, se
calhar também precisava mais um bocado, mais até do que na Mendiga. Vá-

“

Jorge Paulo Carvalho é
presidente da União de
Freguesias de Arrimal
e Mendiga há dois
mandatos. Antes da
unificação de freguesias,
tinha sido presidente
da Freguesia da
Mendiga e fala-nos das
diferenças entre estar
no comando de uma ou
duas freguesias. Nesta
entrevista, o presidente
faz um balanço positivo
destes oito anos, não
sabendo para já se se
recandidatará a um novo
mandato.

do trabalhar, tanto eu, como os governos anteriores que estavam na Mendiga
e no Arrimal que foram fazendo as coisas a pouco e pouco, embora os fregueses achem sempre que é insuficiente.
Ainda vamos alcatroar mais uma estrada no Arrimal neste mandato e fazer
mais umas obras que estão já combinadas, penso que as coisas ficam bem
encaminhadas. Como digo, falta muita
coisa, há muita coisa a fazer. Penso que
a partir de agora temos que nos centrar
mais em ajudar as pessoas. Se cá ficar, é
preciso segurar os caixotes do lixo para
não abalarem com o vento, é preciso fazer muitos passeios, criar outras condi-

[Uma Zona Industrial] Se vier,
vem com 30 anos de atraso

rias obras estão feitas no
Arrimal, por exemplo, de alcatroamento, esta é a minha opinião, se calhar as
pessoas não entendem isto.

Económica e socialmente, tem sentido
que a União de Freguesias tem
crescido de forma sustentada?
Sim, penso que sim. A Junta de Freguesia tem um orçamento de 600 mil euros, que acaba por ser pouco e as coisas
têm que ser bem geridas e acho que têm
sido bem feitas. Penso que temos sabi-

”

ções às pessoas e deixar
as grandes obras, que ficaram feitas.
Temos associações, casas mortuárias,
cemitérios preparados, penso que as
coisas ficaram no bom caminho.

Podemos afirmar que o
envelhecimento e a consequente
desertificação é um dos problemas
mais graves que enfrentam?
Sem dúvida. Houve tempos, por exemplo no meu tempo de juventude, em que
eu e muitos amigos fizemos aqui uma

casa, hoje em dia, os meus filhos e outros já não param por aqui, porque não
foram criadas as condições para haver
emprego especializado. Eles foram estudar e têm de sair daqui, para Leiria,
para Lisboa, têm que ir para outros lados, vai ser assim o futuro e vão ficar os
mais velhotes por aqui. É um problema
que temos e cada vez vai ser mais difícil
trazer coisas para a Freguesia porque
temos menos população.

Ao longo dos últimos anos falouse da importância que poderia ter
uma zona industrial nestas terras.
Considera que poderia ser possível
instalar um núcleo de empresas na
Freguesia?
Podia ser possível e já deveria ter sido.
Se vier, vem com 30 anos de atraso.
Agora vou ser um bocadinho duro, o
problema é termos aqui e sermos governados pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, há coisas que não
se justificam, muitas vezes não passa
por eles, também passa pelas Câmaras,
mas já podia ter sido dado esse passo
há muitos anos. Nesta altura já vem tarde, mas ainda viria em boa altura.
O que é que faltou para avançar com
esse processo?
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Eu penso que é falta de vontade política, a Junta de Freguesia não tem possibilidade para fazer uma coisa dessas,
agora a Câmara, os executivos que por
lá têm passado, o atual não vou criticar
porque não teve tempo ainda, mas outros tiveram. Ainda se pensou em começar a fazer mas depois parou-se e
não se fez nada. Era muito importante
para a Freguesia, mas é como digo, se
vier, vem 30 anos atrasado.

A indústria da pedra é uma das que
permanece. Tem ainda hoje o peso
que já teve em tempos?
Ainda tem muito peso, temos muitas
pedreiras de blocos e sai muita pedra.
A calçada reduziu um bocado, mas nesta altura, eu vou à minha serra e se quiser um metro de calçada, não tenho lá
nenhuma partida, é sinal que ela está a
sair toda. A Junta de Freguesia e aqui tenho que considerar também o PNSAC, é
um parceiro fundamental nas pedreiras de calçada porque tem que ser tudo
legalizado agora, as normas estão diferentes, houve muita gente que teve que
abandonar, mas as que estão a trabalhar, estão a trabalhar bem, estão a pagar à Junta e estão a faturar mais cá.
Há na União de Freguesias alguns
elementos marcantes (como as lagoas,
o Arco da Memória, os Telhados de
Água), de que forma estes elementos
têm contribuído para atrair pessoas?
Têm atraído pessoas, para já pelas
obras em si e depois como foi feito aqui
o Viver Porto de Mós na Lagoa Grande e
nos Telhados de Água, acho que foi uma
mais-valia. Agora as coisas têm estado
confinadas e não podemos fazer nada,
mas as lagoas são sítios maravilhosos
que temos na Freguesia e que precisam
de algum investimento também, temos
essa intenção. Já foi feito algum investimento, mas gostávamos de fazer mais,
mas tem que ser ponderado por causa
do PNSAC, porque não é um espaço urbano, é selvagem. Temos lá uma parte
em que água com o vento, vai mexendo
a terra e entretanto temos uma serventia para terrenos que está cheia. Temos
que fazer algum investimento, isto é o
principal. Mas se começarmos a pen-

sar nas lagoas, pensamos num passeio,
uns bancos, umas árvores, temos tanta
ideia para lá fazer, assim o deixem e assim haja investimento para isso.

Tem sentido a comunidade envolvida
nas dinâmicas da Freguesia ao longo
destes anos?
Penso que sim, as pessoas vão sempre
pedido mais isto e mais aquilo, como é
evidente, mas tem havido uma boa relação. A Junta também tem feito as coisas,
não tem pedido muito às pessoas, mas
quando tem pedido terrenos para alargamentos de estradas, as pessoas têm
feito o papel delas. Passámos alguma
dificuldade com a União das freguesias,
aquele primeiro ano foi mais complicado, mas acho que as coisas agora estão
sanadas e no bom caminho.
Mas é um povo bairrista, que gosta
muito das suas terras?
Sem dúvida. Aqui na serra, na minha
Freguesia, temos as nossas “capelinhas”. A Marinha da Mendiga tem uma
associação, a Mendiga também, o Arrimal também, o Alqueidão do Arrimal
não, mas tem uma Igreja, as coisas estão todas organizadas, as pessoas são
muito bairristas. É um bom sinal.
Enfrentou, enquanto presidente de
Junta, um dos maiores desafios para
todos os autarcas, uma pandemia.
Como tem sido este período e quais

têm sido as maiores dificuldades?
A maior dificuldade é ver as pessoas a
fazerem aquilo que não devem e termos que repreender. Tem sido bastante difícil, estivemos alguns meses sem
médico e agora temos destacada uma
médica que nos tem ajudado muito, tem
sido maravilhoso para União de Freguesias, tem estado a trabalhar muito bem. Em relação ao confinamento,
há os cafés, os restaurantes, as pessoas
querem trabalhar e precisam e depois
há situações complicadas, mas para
isso existem as autoridades competentes para as resolver. Tem sido bastante difícil e tenho muito medo, na nossa
Freguesia, temos dois ranchos, temos
várias associações, tudo está parado,
sem faturar, são casas que têm contas
para pagar e está a ficar muito difícil,
mas a Junta está cá para ajudar e tem
ajudado conforme pode.
Teme que essas associações, no final
da pandemia, não consigam manterse ativas?
Tenho algum medo, mas a Junta tem
feito tudo o que pode para isso não
acontecer. Os subsídios que estavam
destacados, mesmo sem haver os eventos, temos cumprindo a nossa missão
de transferir o dinheiro, não é bem o
mesmo valor, porque não existe o evento, mas o dinheiro tem ido parar às associações tal e qual. É muito triste, é
uma situação muito complicada.
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Tem um conhecimento vasto sobre
estas terras, o que distingue esta
União de Freguesias de outros
lugares?
Temos coisas maravilhosas nestas serras, paisagens lindas, mas aquilo que
saliento mais são as lagoas, o Arco da
Memória, as lapas que ainda são um
pouco desconhecidas, e temos mais coisas por descobrir e estamos a trabalhar
para isso acontecer. O confinamento
tem posto as freguesias da serra mais
a descoberto, está sempre muita gente na serra e a conhecer os caminhos
nos seus passeios higiénicos, agora têm
mais tempo. Até me vão dizendo umas
críticas que antes não diziam porque
não costumavam ir para estes sítios,
mas construtivas, fazem muito bem.
Sempre foi para si um objetivo tornarse presidente da Junta de Freguesia?
Chegou a uma altura que sim. Sentia
que tinha essa missão e sinto-me muito rico com esta União de Freguesias,
ao princípio não foi fácil para mim nem
para a família, mas nesta altura acho
que é um conhecimento enriquecedor
das coisas e do que temos aqui.

Se pudesse convencer os jovens a
manter-se na terra, o que diria?
Os jovens conhecem-me e sabem perfeitamente que sempre os apoiei em
tudo e continuo a apoiar. Devíamos ter
aqui mais alguns centros para emprego, porque as coisas mudaram muito, os
cursos e a vida mudou muito e não temos cá nada para se adaptarem. Mesmo assim, este ano estão-se a construir
umas sete ou oito casas novas, há quem
queira voltar às origens. Isto é um sítio
maravilhoso para viver, estamos perto
de Lisboa e de vários sítios, temos um
banco, a Junta, os correios, um posto
médico, a vida aqui é maravilhosa e há
pessoas que vêm e dizem o mesmo. O
mercado e o confinamento também
têm trazido mais pessoas para cá, há
casas velhas que estão a ser recuperadas, pessoas a comprarem, as coisas
têm mudado um bocadinho. Não é nada
de outro mundo, mas tem-se notado.
JÉSSICA MOÁS DE SÁ | texto e foto
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Em 20 anos, equipa já conquistou vários títulos

MENDIGA, SINÓNIMO DE FUTSAL
A equipa de futsal da Mendiga é, atualmente, uma das mais respeitadas do distrito e os adeptos carregam consigo
orgulho e amor à equipa. António Manuel, responsável pelo futsal, é testemunha disso mesmo. Está na Associação
Recreativa Cultural e Desportiva da Mendiga desde os seus «17 ou 18 anos», ainda
antes do futsal fazer parte da instituição
e foi um dos grandes impulsionadores da
modalidade na terra. Já foi vice-presidente e presidente do clube e recorda o início desta história de sucesso: «Há muitos
anos que fazíamos torneios de futebol de
salão [antiga denominação de futsal], antes de termos equipa», recorda. O clube
avançou depois com a obra do polidesportivo e percebeu que tinha que potenciar o espaço. «Lançámo-nos na aventura
de criar uma equipa porque não íamos
deixar o pavilhão ao abandono», explica.
O facto de a terra já estar habituada a dinamizar alguns torneios foi importante
nesta decisão: «Achámos que era o desporto indicado para nós e o facto de eu
ser um apaixonado pelo futsal também
ajudou porque a direção sempre me deu
liberdade para caminharmos nesse sentido».
A equipa federada existe desde a época 2001/2002 e são 20 anos de várias
conquistas. António Manuel sente que a

Fotografia da época passada é das últimas tiradas antes da paragem forçada dos campeonatos
Mendiga veio «revolucionar o futsal distrital», sobretudo pela forma como se
vive na terra a equipa. «Quando começámos, as pessoas ficavam muito espantadas, chegavam à Mendiga e o pavilhão
estava cheio, quando íamos jogar ao norte do distrito, ou depois mais tarde, nos
nacionais, a Lisboa, levávamos autocarros alugados cheios de adeptos», frisa.
Apesar de considerar que esta união não
está relacionada apenas com os resulta-

dos desportivos, a verdade é que eles foram aparecendo: «Tivemos sempre boas
equipas, jogadores de topo», refere. António Manuel tem um lema, que partilha
sempre com os novos jogadores: «A Mendiga não é melhor nem pior que os outros,
é diferente». E porquê? «Temos jogadores
com 15 e 16 anos de Mendiga, os jogadores vêm para aqui jovens e saem quando
abandonam o futsal ou por motivos profissionais, raramente saem para ir para

outra equipa e temos também jogadores
de muito longe que acabam aqui as carreiras».
Há uma figura que António Manuel faz
questão de destacar, por considerar que
foi o responsável por levar a Mendiga a
um patamar mais alto: Pedro Coelho.
«Começámos de forma amadora, mas ao
terceiro ano propus aos meus colegas da
direção apostar em alguém que conhecesse o futsal, que fosse respeitado no
distrito e o mérito da Mendiga foi encontrar essa pessoa», recorda. Pedro Coelho
treinou a equipa durante 10 anos, «ganhou títulos e trouxe novas ideias», salienta António Manuel. Os títulos fazem
parte dos momentos mais felizes da equipa e o responsável salienta dois. O primeiro campeonato ganho na Divisão de
Honra em 2006/2007, acredita, foi «um
ponto de viragem»: «Ninguém acreditava
que a equipa do meio da serra pudesse
ganhar, quem acreditou foi o Pedro Coelho e foi a partir daí que começámos a estar nos primeiros lugares». Depois,
António Manuel destaca também o título
conquistado no Campeonato Nacional da
3.ª Divisão na época 2012/2013, o ponto
«mais alto desportivamente».
JÉSSICA MOÁS DE SÁ | texto
ARCD MENDIGA | foto

„Starting point for the WORLD“
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Fotógrafa Olga Ferraria afirma que é um local muito bom para fotografar

LAGOAS DO ARRIMAL SÃO PANO DE FUNDO PARA ETERNIZAR MOMENTOS
As lagoas do Arrimal são reconhecidas
como um dos pontos de maior beleza natural do concelho de Porto de Mós. Não é
de estranhar que, por isso, seja o local escolhido por muitas pessoas, para registar
para a posterioridade, os momentos mais
marcantes das suas vidas. Olga Ferraria é
fotógrafa, natural da Mendiga e responsável por captar alguns destes momentos: «Faço muitas sessões de família, de
bebés e crianças, com acompanhamento mensal do crescimento sobretudo nos
primeiro e segundo anos de vida, batizados e sessões individuais», explica.
São as pessoas que pedem para ir fotografar para as lagoas ou é a própria
fotógrafa que as incentiva? «Acaba por
acontecer as duas coisas, quando há pessoas que não são da zona, elas acabam
por fazer uma pesquisa e pedem-nos muitas vezes para ir para a lagoa», outras vezes, conta Olga Ferraria, é a própria que
sugere: «Porque realmente é um sítio
que tem um pôr do sol muito bonito refletido na água, é um sítio muito tranquilo para fotografar», salienta. E apesar de
já conhecer “de trás para a frente” este local, isso não a afasta. «Eu podia cansar-me porque efetivamente fotografamos lá
muito, mas não me canso porque há sempre mais um canto e recanto e porque
levamos sempre acessórios. No ano pas-

Arrimal tem três lagoas

Sessões a crianças e grávidas são as mais frequentes nas lagoas
sado fizemos uma sessão no Dia da Mãe e
levámos sofás, mesas e carpetes e transformámos aquilo numa outra coisa, é um
sítio bom para fazer esse tipo de coisas»,
refere. Em termos técnicos «sendo a lagoa
um círculo» permite também «tirar fotografias de vários lados consoante a luz»
do momento, frisa a fotógrafa.
Olga Ferraria destaca que são «muitos
os locais pela serra» onde fotografa, mas
são de facto as lagoas o cenário que mais
repete no exterior, sobretudo nas foto-

grafias tiradas às crianças. «Nas sessões
mensais com as crianças, sendo que é um
cenário diferente todos os meses, todos
os miúdos a quem eu faço estas sessões
têm de certeza uma sessão feita na lagoa», salienta. Também no topo das sessões realizadas neste local estão as de
«gravidez».
JÉSSICA MOÁS DE SÁ | texto
OLGA FERRARIA | foto

www.narcicarlos.com

Apesar de a Lagoa Grande, situada junto ao Arrabal, e a Lagoa
Pequena, perto do Rossio, serem
as mais conhecidas dos munícipes, a verdade é que são três as lagoas na localidade do Arrimal. A
terceira está localizada em Portela de Vale de Espinho. Na página do Município de Porto de Mós,
é explicado que «ao longo da sua
extensão, e por toda a rua principal da freguesia, encontram-se
pequenos poços em pedra calcária». A Lagoa Grande «reúne fluxos aquáticos provenientes de
Vale de Espinho», já a Pequena
«reúne águas chegadas da Mendiga». «Pelas suas características,
as lagoas reúnem uma fauna peculiar que inclui a galinha-d’água,
o mergulhão pequeno, o sapo comum, a rã-verde e a cobra-de-água», refere ainda a Câmara. Estes
espaços naturais já foram palco de alguns eventos municipais,
nomeadamente o Festival Viver
2019 e, desde há muito, o Festival
de Folclore da Lagoa Grande.

PUB

18

| FREGUESIAS

31 MARÇO 2021

Mira de Aire e Minde trocam terra
para plantar abacateiros
Ação simbólica marca o arranque da associação

No passado dia 20, o Movimento Mira-Minde teve a sua
primeira iniciativa depois de se
formalizar como associação. O
momento simbólico, que consistiu na plantação de 10 abacateiros, foi a «primeira ação oficial»,
tendo sido escolhido este dia
como aquele em que, a partir de
agora, se comemorarão os aniversários do nascimento da associação.
O Portomosense falou com o
presidente da direção, Miguel
Tristão, que nos explicou no que
consistiu a iniciativa. «Achámos que era oportuno marcarmos o início de uma associação
que quer alcançar tanta coisa, e
como a primavera estava mesmo ali à porta, apontámos a
nossa primeira ação para o dia
do equinócio, porque é a partir desse dia que o sol começa a
ter mais horas do que a escuridão e nós queremos ser um raio
de luz, que traga alguma energia positiva para fazer acontecer coisas», explicou. Na prática,
foi feita uma plantação em que
«cinco mindericos abriram um
buraco no seu quintal e meteram a terra num balde e cinco
mirenses fizeram a mesma coi-

Troca foi feita “na linha de fronteira, no rio da Pena do Poio”, contou Miguel Tristão
sa». A terra foi trocada «na linha
de fronteira, no rio da Pena do
Poio» e os abacateiros plantados
em Minde «vão crescer envoltos
em terra da Mira e os cinco abacateiros que crescerem na Mira,
estão envoltos em terra de Minde». Está assim dado o pontapé
de saída daquela que pretende
ser uma associação para dinamizar e unir as populações das
freguesias de Mira de Aire e de
Minde, já no concelho de Alcanena, em torno de objetivos comuns.

Plano anual está
traçado
Depois de reunirem em assembleia geral, via internet,
através da plataforma Zoom, no
passado dia 13, a associação tem
já órgãos sociais eleitos e plano
de atividades delineado. Além da
Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Direção, o Movimento Mira-Minde terá também quatro
círculos, que serão integrados
pelos vários elementos da associação e que têm, cada um deles,

dois representantes na direção.
Os círculos são Comunicação,
Economia, Ambiente e Educação.
O programa para o triénio foi
apresentado,
ressalvando-se
que se pretende que seja «uma
ferramenta flexível, passível de
ser utilizada e adaptada em função das opções e das realidades das comunidades de Minde
e Mira de Aire». Entre as várias
ações listadas para acontecerem até 2023 estão o «resgate
do caminho de 1866, corredor

São Bento constrói monumento de
homenagem a antigos combatentes
Local onde será fixado ainda não foi tornado público

Em São Bento está prestes a nascer um monumento que servirá para
homenagear antigos combatentes
que participaram na Primeira Guerra Mundial ou na Guerra do Ultramar.
«Quase todas as famílias de São Bento tiveram pessoas na Guerra e começámos a ver que a nossa freguesia
provavelmente seria a única que ainda não tinha feito algo para as homenagear», justifica o presidente da
Junta de Freguesia, Tiago Rei. A urgência na construção deste monumento deve-se não só à chegada do
fim do mandato, como também à conveniência do momento. «Se nós deixarmos passar mais tempo, se calhar
deixa de fazer sentido pois não estará cá ninguém. Agora ainda vamos
tendo pessoas para presenciar essa
homenagem e acho que se deve homenagear as pessoas enquanto elas
cá estão», explica.
Para o autarca, tanto a Primei-

ra Guerra Mundial que durou quatro
anos (1914-1918), como a Guerra do
Ultramar, esta mais longa, cujo início remonta a 1961 e que terminou
em 1974, com a Revolução dos Cravos, foram acontecimentos que «marcaram» as pessoas e por isso, não tem
dúvidas de que o dia da inauguração,
ainda sem data prevista, será recheado de emoções fortes. «Isto mexeu
com as pessoas e tenho a certeza que
no dia da homenagem também vai
mexer», frisa.
Paralelamente ao monumento que
será construído, a autarquia lançou o
repto, através da sua página de Facebook, para que quem tenha fotografias dessa altura as possa enviar para
criar um «espólio fotográfico». O desafio foi recebido pela população de
forma positiva e entretanto já receberam «mais de meia dúzia» de imagens. A maioria foi entregue por
familiares, mas houve também quem

tivesse participado na Guerra e as
fosse entregar diretamente. «Olhar
para as fotografias, emociona. São retratos da Guerra ou dos convívios que
eles tiveram», desvenda o presidente
da Junta, confessando o desejo de
também poder vir a receber fotografias da «partida para a Guerra», como
por exemplo, dos combatentes nos
barcos. O autarca escusou-se, para já,
a revelar qual o local onde ficará este
monumento de homenagem, assim
como a data da sua inauguração.
JÉSSICA SILVA | texto

de abelhas, mapeamento da
Mata, valorização das lagoas do
Polje», «hortas comunitárias e
compostores» e «mercado de
proximidade».
Para este ano, Miguel Tristão
refere que não foi traçado um
«plano muito ambicioso» já que
há a «consciência de que é difícil
juntar pessoas», por força da situação pandémica que vivemos.
Assim, do plano de atividades
para 2021 constam os seguintes
pontos: «Fazer crescer o número de sócios»; «divulgar a associação e os seus objetivos dentro
das comunidades»; «organizar
momentos de partilha de sonhos e reflexão, como tertúlias»;
«estabelecer parcerias e integrar outras associações, como a
ADSAICA, de modo a ter uma
palavra a dizer sobre o desenvolvimento territorial»; marcação e abertura de dois
caminhos; «concretizar a planificação da recuperação da Cisterna Grande» e «estudar a
viabilidade de projetos do banco
de ideias e planificar a sua implementação».
CATARINA CORREIA MARTINS | texto
MARIA TRISTÃO | foto

MIAT recebe exposição póstuma
da artista Gisella Santi

O Museu Industrial e Artesanal do Têxtil
(MIAT), em Mira de Aire, vai acolher a partir
do próximo dia 6 de abril a exposição a título
póstumo Pintar com os fios, da artista Gisella
Santi, da qual fazem parte diversas peças de
arte têxtil que pertencem à coleção do seu filho, Orenzio Santi. A exposição que poderá ser
visitada de terça-feira a domingo, das 10 às 18
horas pretende «ilustrar metaforicamente a
fruição que Gisella sentia quando desenhava
os seus cartões e quando, a partir destes, entrelaçava com os dedos, nas teias montadas
nos teares, fibras e tramas para tecer as suas
obras, num diálogo de oportunidades e escolhas que nos lembra o diálogo que temos com
a vida», explica Orenzio Santi, numa nota de
imprensa.
Nascida em 1922, em Itália, Gisella Santi
chegou a Portugal em finais dos anos 50 onde
comandou um ateliê de restauro de tapeçarias
antigas em Lisboa, tendo mais tarde passado a
dedicar-se ao «ensino da tapeçaria e da tecelagem». A artista é considerada uma «figura impulsionadora do Grupo 345», que através de
exposições elevava a «produção artística têxtil ao reconhecimento da sua identidade própria em relação a outras formas de arte».
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ATA N.º6/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM
DO DIA
1. APROVAÇÃO DA REDAÇÃO
FINAL DA ATA DA REUNIÃO
ANTERIOR – Após análise da ata
da reunião anterior, foi a mesma
aprovada na sua redação final.

2. RESUMO DIÁRIO DE
TESOURARIA – Presente o resumo
diário de tesouraria referente ao
dia dezasseis do mês de março
de 2021 existindo as seguintes
disponibilidades:
Em operações orçamentais e em
dinheiro – Quatro milhões, setecentos
e oitenta e dois mil, trezentos e
noventa e seis euros e setenta
cêntimos;
Em operações não orçamentais –
Quinhentos e doze mil, duzentos e
trinta e sete euros e noventa e seis
cêntimos;
Em documentos – Zero euros.
A Câmara Municipal tomou
conhecimento.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Divisão Financeira, de Recursos
Humanos e Gestão Administrativa
1.CENSO 2021 - ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
– Deliberado aprovar a abertura de
conta na Caixa de Crédito Agrícola de
Porto de Mós.
2.3.ª
ALTERAÇÃO
AOS
DOCUMENTOS
PREVISIONAIS
2021 – 2025:
2.1.3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO DE 2021 – A Câmara
Municipal tomou conhecimento.

para o outorgar.

7.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
COM A FREGUESIA DE MIRA DE
AIRE - PROJETO DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DE 2020 –
Deliberado aprovar a minuta do
Protocolo de Colaboração e dar
2.3.3.ª
ALTERAÇÃO
AO poderes ao Presidente da Câmara
ORÇAMENTO DO ANO DE 2021 para o outorgar.
– A Câmara Municipal tomou
conhecimento.
Divisão de Planeamento e
Licenciamento Urbano
3.PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - 1.ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA
APOIO AO EMPREENDEDORISMO DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE
– Deliberado aprovar a minuta do ARRIMAL E MENDIGA – Deliberado
Protocolo de Cooperação e dar aprovar a toponímia proposta pela
poderes ao Presidente da Câmara Assembleia de Freguesia.
para o outorgar.
Divisão de Obras Públicas, Serviços
4.PEDIDO DE ADESÃO À Municipais e Ambiente
ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL 1.ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MINERAL RESOURCES – Deliberado A S. BENTO – CONCLUSÃO –
aprovar a proposta. Submeter à APROVAÇÃO DO PROJETO E
votação da Assembleia Municipal.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO
DE CONCURSO PÚBLICO DECRETO5.ABERTURA DE PROCEDIMENTO LEI N.º 111-B/2017, DE 31 DE
PARA A ELABORAÇÃO DA AGOSTO (ARTIGO 16.º, N.º 1, C))
PROPOSTA DE REGULAMENTO Deliberado aprovar:
DA INCUBADORA DE EMPRESAS O projeto;
DE PORTO DE MÓS – Deliberado Programa de concurso, caderno de
aprovar o início do procedimento, com encargos;
um voto contra da Vereadora Anabela Nomeação do Júri do procedimento;
Martins (P.S.) Partido Socialista.
Atribuir poderes ao Júri do
procedimento;
6.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO Aprovar a despesa associada ao
- POLO TECNOLÓGICO EM procedimento;
RECURSOS MINERAIS REGIÃO Abrir concurso público
CENTRO – Deliberado aprovar a Aprovar a despesa no valor de
minuta do Protocolo de Colaboração e duzentos e trinta e seis mil, cinquenta
dar poderes ao Presidente da Câmara e cinco euros e sessenta cêntimos,
2.2.3.ª
ALTERAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES
DO ANO DE 2021 – A Câmara
Municipal tomou conhecimento.

mais IVA.

2.RECUPERAÇÃO DA CASA
DOS CALADOS - ABERTURA DE
PROCEDIMENTO DE CONCURSO
PÚBLICO - DECRETO-LEI N.º
111-B/2017, DE 31 DE AGOSTO
(ARTIGO 16.º, N.º 1, C)) – Deliberado
aprovar:
Caderno de encargos e programa de
concurso da empreitada;
Nomeação do Júri do procedimento;
Atribuir poderes ao Júri do
procedimento;
Aprovar a despesa associada ao
procedimento;
Abrir concurso público;
Aprovar a despesa no valor de um
milhão, duzentos e noventa e nove
mil, seiscentos e vinte e um euros e
noventa e um cêntimos, mais IVA.

e quatro euros.

Divisão de Cultura, Turismo e
Desporto
1.APOIO AO UNIÃO RECREATIVA
E DESPORTIVA JUNCALENSE
- OBRAS NA SEDE SOCIAL –
Deliberado aprovar um apoio
financeiro no valor de cinco mil
euros, para obras, e dar poderes
ao Presidente da Câmara para o
outorgar.

2.INTEGRAÇÃO DE ESPÓLIO
CEDIDO AO MUSEU – Deliberado
aceitar a doação, nos termos da alínea
j) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
agradecer ao doador.

3.INTEGRAÇÃO
DE
PEÇAS
CEDIDAS AO MUSEU – Deliberado
3.CONSERVAÇÃO DA EXTENSÃO DE aceitar a doação, nos termos da alínea
SAÚDE DE PEDREIRAS:
j) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I da
3.1.ADJUDICAÇÃO – Deliberado Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
aprovar a adjudicação da obra à Firma agradecer ao doador.
Miraterra – Obras Públicas, Lda.,
pelo valor de duzentos e sete mil e 4.PROPOSTA DE REGULAMENTO
quinhentos euros, mais IVA.
MUNICIPAL
PARA
O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE
3.2.MINUTA DO CONTRATO – AUTOCARAVANISMO – Deliberado
Deliberado aprovar a minuta do retirar da agenda de trabalhos.
contrato, nos termos legais.
Divisão de Educação, Ação Social e
Juventude
1.AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
2020/2021 - MATERIAL ESCOLAR
E VISITAS DE ESTUDO – Deliberado
aprovar nos termos propostos, no
valor de cinco mil, duzentos e setenta
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MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE APOIO JURÍDICO
(NOTARIADO)
2484-001 PORTO DE MÓS (TEL. 244
499 600-FAX 244 499 601)
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MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE APOIO JURÍDICO
(NOTARIADO)
2484-001 PORTO DE MÓS
(TEL. 244 499 600-FAX 244 499 601)

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE APOIO JURÍDICO
(NOTARIADO)
2484-001 PORTO DE MÓS
(TEL. 244 499 600-FAX 244 499 601)

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE APOIO JURÍDICO
(NOTARIADO)
2484-001 PORTO DE MÓS
(TEL. 244 499 600-FAX 244 499 601)

EDITAL
ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL (ALE) PORTO DE
MÓS 1.ª FASE – CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

EDITAL
ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL (ALE) PORTO DE
MÓS 1.ª FASE – CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

EDITAL
ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL (ALE) PORTO DE
MÓS 1.ª FASE – CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

EDITAL
ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL (ALE) PORTO DE
MÓS 1.ª FASE – CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

JOSÉ JORGE COUTO VALA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO CONCELHO SUPRA:

JOSÉ JORGE COUTO VALA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO CONCELHO SUPRA:

JOSÉ JORGE COUTO VALA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO CONCELHO SUPRA:

JOSÉ JORGE COUTO VALA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO CONCELHO SUPRA:

FAZ SABER, nos termos e para efeitos do disposto no
n.º 4, do artigo 11.º, do Código das Expropriações, QUE,
não tendo sido possível contactar o coproprietário
do terreno identificado com o n.º 8, necessário à
realização da obra identificada em epígrafe, fica por
este meio notificado o coproprietário Maria Benta
Pereira Pena, residente no Canadá em parte incerta,
com última morada conhecida em Rua das Mós, n.º
17, Boavista, 2460-522 Maiorga, de que foi deliberado,
em reunião do Órgão Câmara Municipal de 16 de julho
de 2020, requerer a Declaração de Utilidade Pública,
com carácter de urgência de um prédio rústico, com
a área 1.400 m², sito em Pedeno ou Penedo, composto
de pinhal, com o valor patrimonial de €50,48,
determinado no ano de 1990, que confronta de Norte,
Sul, Nascente e Poente com Município de Porto de
Mós, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Porto de Mós na ficha mil oitocentas e oitenta uma da
freguesia de Porto de Mós (S. Pedro), a favor de António
Francisco Picado Pena casado com Maria da Piedade
na comunhão geral, com última morada conhecida
em Tourões – São Pedro, Porto de Mós, inscrito na
matriz predial da freguesia de Porto de Mós – S. João
Baptista e São Pedro sob o artigo n.º 133, secção A005,
pertencente a Herdeiros de António Francisco Picado
Pena, encontrando-se o processo administrativo para
consulta do interessado, no Gabinete de Apoio Jurídico
(Notariado), sito no Edifício dos Paços do Concelho, na
Praça da República, 2484-001 Porto de Mós, durante o
horário normal de expediente.
E AINDA, na esteira do previsto no n.º 5, do artigo 11.º,
do Código das Expropriações, QUE dispõe do prazo de
trinta dias a contar da última publicação do jornal, para
dizer o que lhe oferecer sobre a proposta apresentada,
podendo a sua contraproposta ter como referência o
valor que for determinado em avaliação documentada
por relatório elaborado por perito da sua escolha. Findo
este prazo, a recusa ou a ausência de resposta, será
entendida como recusa em negociar amigavelmente,
ou seja por via do direito privado, pelo que nos termos
do n.º 6 do atrás citado artigo n.º 11.º do Código das
Expropriações, a Câmara Municipal irá solicitar a
declaração de utilidade pública e consequente posse
administrativa do terreno.
Para os devidos efeitos publica-se o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
de estilo do Município de Porto de Mós, da Junta
de freguesia de Porto de Mós – S. João Baptista e S.
Pedro, publicados em dois jornais mais lidos na região,
sendo um deles de âmbito nacional e, ainda, no portal
do Município de Porto de Mós (www.municipioportodemos.pt).
Paços do Concelho, 29 de março de 2021.

FAZ SABER, nos termos e para efeitos do disposto no
n.º 4, do artigo 11.º, do Código das Expropriações, QUE,
não tendo sido possível contactar o coproprietário
do terreno identificado com o n.º 8, necessário à
realização da obra identificada em epígrafe, fica por
este meio notificado o coproprietário José Lourenço
Picado Pena, com última morada conhecida em Rua
da Esparrela, n.º 12, 2480-102 Porto de Mós, de que foi
deliberado, em reunião do Órgão Câmara Municipal
de 16 de julho de 2020, requerer a Declaração de
Utilidade Pública, com carácter de urgência de um
prédio rústico, com a área 1.400 m², sito em Pedeno ou
Penedo, composto de pinhal, com o valor patrimonial
de €50,48, determinado no ano de 1990, que confronta
de Norte, Sul, Nascente e Poente com Município de
Porto de Mós, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Porto de Mós na ficha mil oitocentas e
oitenta uma da freguesia de Porto de Mós (S. Pedro),
a favor de António Francisco Picado Pena casado com
Maria da Piedade na comunhão geral, com última
morada conhecida em Tourões – São Pedro, Porto
de Mós, inscrito na matriz predial da freguesia de
Porto de Mós – S. João Baptista e São Pedro sob o
artigo n.º 133, secção A005, pertencente a Herdeiros
de António Francisco Picado Pena, encontrando-se o
processo administrativo para consulta do interessado,
no Gabinete de Apoio Jurídico (Notariado), sito no
Edifício dos Paços do Concelho, na Praça da República,
2484-001 Porto de Mós, durante o horário normal de
expediente.
E AINDA, na esteira do previsto no n.º 5, do artigo
11.º, do Código das Expropriações, QUE dispõe do
prazo de trinta dias a contar da última publicação do
jornal, para dizer o que lhe oferecer sobre a proposta
apresentada, podendo a sua contraproposta ter
como referência o valor que for determinado em
avaliação documentada por relatório elaborado por
perito da sua escolha. Findo este prazo, a recusa ou a
ausência de resposta, será entendida como recusa em
negociar amigavelmente, ou seja por via do direito
privado, pelo que nos termos do n.º 6 do atrás citado
artigo n.º 11.º do Código das Expropriações, a Câmara
Municipal irá solicitar a declaração de utilidade pública
e consequente posse administrativa do terreno.
Para os devidos efeitos publica-se o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
de estilo do Município de Porto de Mós, da Junta
de freguesia de Porto de Mós – S. João Baptista e S.
Pedro, publicados em dois jornais mais lidos na região,
sendo um deles de âmbito nacional e, ainda, no portal
do Município de Porto de Mós (www.municipioportodemos.pt).
Paços do Concelho, 29 de março de 2021.

FAZ SABER, nos termos e para efeitos do disposto no
n.º 4, do artigo 11.º, do Código das Expropriações, QUE,
não tendo sido possível contactar o coproprietário
do terreno identificado com o n.º 8, necessário à
realização da obra identificada em epígrafe, fica por
este meio notificado o coproprietário Rogério Luís
Pereira Pena, residente no Canadá em parte incerta
e com última morada conhecida em Tourões, 2480173 Porto de Mós, de que foi deliberado, em reunião
do Órgão Câmara Municipal de 16 de julho de 2020,
requerer a Declaração de Utilidade Pública, com
carácter de urgência de um prédio rústico, com a
área 1.400 m², sito em Pedeno ou Penedo, composto
de pinhal, com o valor patrimonial de €50,48,
determinado no ano de 1990, que confronta de Norte,
Sul, Nascente e Poente com Município de Porto de
Mós, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Porto de Mós na ficha mil oitocentas e oitenta uma da
freguesia de Porto de Mós (S. Pedro), a favor de António
Francisco Picado Pena casado com Maria da Piedade
na comunhão geral, com última morada conhecida
em Tourões – São Pedro, Porto de Mós, inscrito na
matriz predial da freguesia de Porto de Mós – S. João
Baptista e São Pedro sob o artigo n.º 133, secção A005,
pertencente a Herdeiros de António Francisco Picado
Pena, encontrando-se o processo administrativo para
consulta do interessado, no Gabinete de Apoio Jurídico
(Notariado), sito no Edifício dos Paços do Concelho, na
Praça da República, 2484-001 Porto de Mós, durante o
horário normal de expediente.
E AINDA, na esteira do previsto no n.º 5, do artigo
11.º, do Código das Expropriações, QUE dispõe do
prazo de trinta dias a contar da última publicação do
jornal, para dizer o que lhe oferecer sobre a proposta
apresentada, podendo a sua contraproposta ter
como referência o valor que for determinado em
avaliação documentada por relatório elaborado por
perito da sua escolha. Findo este prazo, a recusa ou a
ausência de resposta, será entendida como recusa em
negociar amigavelmente, ou seja por via do direito
privado, pelo que nos termos do n.º 6 do atrás citado
artigo n.º 11.º do Código das Expropriações, a Câmara
Municipal irá solicitar a declaração de utilidade pública
e consequente posse administrativa do terreno.
Para os devidos efeitos publica-se o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
de estilo do Município de Porto de Mós, da Junta
de freguesia de Porto de Mós – S. João Baptista e S.
Pedro, publicados em dois jornais mais lidos na região,
sendo um deles de âmbito nacional e, ainda, no portal
do Município de Porto de Mós (www.municipioportodemos.pt).
Paços do Concelho, 29 de março de 2021.

FAZ SABER, nos termos e para efeitos do disposto no
n.º 4, do artigo 11.º, do Código das Expropriações, QUE,
não tendo sido possível contactar o coproprietário
do terreno identificado com o n.º 8, necessário à
realização da obra identificada em epígrafe, fica por
este meio notificado o coproprietário Danny Pereira
Pena, residente no Canadá em parte incerta, com
última morada conhecida em Rua das Mós, n.º 17,
Boavista, 2460-522 Maiorga, de que foi deliberado, em
reunião do Órgão Câmara Municipal de 16 de julho
de 2020, requerer a Declaração de Utilidade Pública,
com carácter de urgência de um prédio rústico, com
a área 1.400 m², sito em Pedeno ou Penedo, composto
de pinhal, com o valor patrimonial de €50,48,
determinado no ano de 1990, que confronta de Norte,
Sul, Nascente e Poente com Município de Porto de
Mós, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Porto de Mós na ficha mil oitocentas e oitenta uma da
freguesia de Porto de Mós (S. Pedro), a favor de António
Francisco Picado Pena casado com Maria da Piedade
na comunhão geral, com última morada conhecida
em Tourões – São Pedro, Porto de Mós, inscrito na
matriz predial da freguesia de Porto de Mós – S. João
Baptista e São Pedro sob o artigo n.º 133, secção A005,
pertencente a Herdeiros de António Francisco Picado
Pena, encontrando-se o processo administrativo para
consulta do interessado, no Gabinete de Apoio Jurídico
(Notariado), sito no Edifício dos Paços do Concelho, na
Praça da República, 2484-001 Porto de Mós, durante o
horário normal de expediente.
E AINDA, na esteira do previsto no n.º 5, do artigo
11.º, do Código das Expropriações, QUE dispõe do
prazo de trinta dias a contar da última publicação do
jornal, para dizer o que lhe oferecer sobre a proposta
apresentada, podendo a sua contraproposta ter
como referência o valor que for determinado em
avaliação documentada por relatório elaborado por
perito da sua escolha. Findo este prazo, a recusa ou a
ausência de resposta, será entendida como recusa em
negociar amigavelmente, ou seja por via do direito
privado, pelo que nos termos do n.º 6 do atrás citado
artigo n.º 11.º do Código das Expropriações, a Câmara
Municipal irá solicitar a declaração de utilidade pública
e consequente posse administrativa do terreno.
Para os devidos efeitos publica-se o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
de estilo do Município de Porto de Mós, da Junta
de freguesia de Porto de Mós – S. João Baptista e S.
Pedro, publicados em dois jornais mais lidos na região,
sendo um deles de âmbito nacional e, ainda, no portal
do Município de Porto de Mós (www.municipioportodemos.pt).
Paços do Concelho, 29 de março de 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
José Jorge Couto Vala

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
José Jorge Couto Vala

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
José Jorge Couto Vala

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
José Jorge Couto Vala
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EXTRATO
CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade
com o seu original, que por escritura de justificação
lavrada neste Cartório, no dia dezasseis de março de
dois mil e dois mil e vinte e um, de folhas duas a folhas
quatro do respectivo Livro e de Notas para Escrituras
Diversas número TREZENTOS E SETENTA E TRÊS,
Joana Marta Duarte Neves, solteira, maior, natural da
freguesia de Fátima, concelho de Ourém, residente
na Rua Colégio São Miguel, Edif. Fórum Parque,
Bloco 4, 1º esquerdo, Fátima, Ourém, que outorga na
qualidade de procuradora de Daniel Pereira Prazeres,
NIF 260.345.547, solteiro, maior, natural da freguesia de
Fátima, concelho de Ourém, residente na Rua Colégio
São Miguel, Edif. Fórum Parque, Bloco 4, 1º esquerdo,
Fátima, Ourém, declarou:
Que, o seu representado é com exclusão de outrem,
dono e legítimo possuidor dos seguintes imóveis:
1- prédio rústico, mato e eucaliptal, com a área de seis
mil metros quadrados, sito em Covas, freguesia de
Mira de Aire concelho de Porto de Mós, a confrontar
do norte com Manuel Duque Jorge, do sul com João
Duque Jorge, do nascente com Francisco Vieira e do
poente com caminho, não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Porto de Mós, inscrito na matriz
cadastral sob o artigo 124 secção 002, com o valor
patrimonial de € 19,06 e a que atribui igual valor.
2- prédio rústico, mato e eucaliptal, com a área de três
mil metros quadrados, sito em Covas, freguesia de
Mira de Aire concelho de Porto de Mós, a confrontar
do norte com herdeiros de Luciano Ramos, do sul
com João Vieira Amado, do nascente com Delfim

Duque Rosa e do poente com caminho, não descrito
na Conservatória do Registo Predial de Porto de Mós,
inscrito na matriz cadastral sob o artigo 150 secção 002,
com o valor patrimonial de € 9,54 e a que atribui igual
valor.
Que os prédios vieram à posse do seu representado,
por compra verbal feita a Jorge dos Santos Ribeiro
e mulher Judite Maria Fetal Ribeiro, residentes na
Giesteira, Fátima, Ourém, em dezembro de dois mil,
sem que dela ficasse a dispor de título suficiente e
formal que lhe permita fazer o respectivo registo.
Que, o seu representado possui os indicados prédios
em nome próprio, há mais de vinte anos, sem a
menor oposição de quem quer que seja, desde o seu
início, posse que sempre exerceu sem interrupção
e ostensivamente, com o conhecimento de toda a
gente da freguesia de Mira de Aire, lugares e freguesias
vizinhas, traduzida em actos materiais de fruição,
conservação e defesa, nomeadamente usufruindo
dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo os
respectivos frutos, limpando-os de mato, pagando os
respectivos impostos e contribuições, agindo sempre
pela forma correspondente ao exercício do direito
de propriedade, sendo, por isso, uma posse pública,
pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriu os
ditos prédios por USUCAPIÃO.
Que da presente escritura não resulta acto contrário ao
disposto no artigo 1376.º do Código Civil.
Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária
Alexandra Heleno Ferreira, dezasseis de março de dois
mil e vinte e um.
A Colaboradora autorizada pela Notária em 25/10/2019,
Cátia Patrícia Baptista Vieira, n.º 260/10
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CARTÓRIO NOTARIAL DA BATALHA
Notária: Sónia Marisa Pires Vala
Certifico, para fins de publicação, que por escritura lavrada hoje, exarada de folhas cento e quarenta a folhas cento e
quarenta e uma, do Livro Duzentos e Sessenta e Um - B, deste Cartório.
Maria Manuela Santos da Silva, NIF 187 686 530 e marido José Jordão Vieira da Silva, NIF 121 558 967, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia e concelho da Batalha, residentes na Rua
Principal nº 56, Vale do Salgueiro, Maceira, Leiria, declaram que com exclusão de outrem, são donos e legítimos
possuidores do prédio rústico, composto de pinhal, com a área de sete mil e oitenta metros quadrados, sito em
Pedra da Lã, freguesia de Calvaria de Cima, concelho de Porto de Mós, a confrontar de norte com Jorge Chaves
Matias, de sul com caminho, de nascente com ribeiro e de poente com Herdeiros de Fernando Ferreira, não descrito
na Conservatória do Registo Predial de Porto de Mós, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 23 da secção
004, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e atribuído de €930,54

O Portomosense 31/03/2021 – 9519/941
Cartório Notarial de Manuel Fontoura Carneiro
Certifico para fins de publicação, que por escritura de
justificação celebrada neste Cartório Notarial, no dia
dezassete de março de dois mil e vinte e um, exarada
a folhas cento e quarenta e duas a folhas cento e
quarenta e três verso do Livro de Notas para “Escrituras
Diversas” Quatrocentos e Catorze-A:
Manuel da Silva Júnior e cônjuge Beatriz da Costa Lage,
casados sob o regime da comunhão geral de bens,
naturais ele da freguesia de São João, concelho de
Porto de Mós e ela da freguesia de Alqueidão da Serra,
concelho de Porto de Mós, residentes na Rua Principal,
Livramento, Porto de Mós.
Declararam:
Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos
possuidores do prédio rústico sito em Pisão, freguesia
de Porto de Mós-São João Baptista e São Pedro,
concelho de Porto de Mós, composto de cultura
arvense de regadio, com a área de novecentos e vinte
metros quadrados, a confrontar do norte com Avelino
Vitória Gomes, do sul com Manuel da Silva Júnior,
do nascente com estrada pública e do poente com
Maria Alice de Jesus Amado e outros, não descrito na
Conservatória de Registo Predial de Porto de Mós,
inscrito na matriz sob o artigo 147 secção 009, por
proveniência do artigo 147 secção 009 da freguesia de
Porto de Mós (São João Baptista) (extinta), com o valor
patrimonial IMT de €462,27.
Que adquiriram este prédio por compra verbal a
Armando Baptista Carreira e cônjuge Maria Odete
Ascensão, residentes na Rua das Quintas, 8, Corredoura,
Porto de Mós, no ano de mil novecentos e oitenta e

sete, já no seu estado de casados.
Que esta aquisição não resulta de fracionamento em
parcela de área inferior à unidade de cultura;
Que, não obstante não terem título formal de aquisição
do referido prédio, foram eles que, por força da
referida compra verbal, sempre o possuíram, desde
aquela data até hoje, logo há mais de vinte anos, em
nome próprio, defenderam a sua posse, pagaram os
respectivos impostos, gozaram todas as utilidades
por ele proporcionadas, cultivaram-no e colheram
os seus frutos, reiteradamente, sempre com ânimo
de quem exerce direito próprio, sendo reconhecidos
como seus donos por toda a gente, posse essa de boa
fé, por ignorarem lesar direito alheio, pacífica, porque
sem violência, contínua e pública, por ser exercida sem
interrupção e de modo a ser conhecida por todos os
interessados.
Tais factos integram a figura jurídica da usucapião, que
os primeiros outorgante, ora justificantes, invocam
como causa de aquisição do referido prédio, por não
poderem comprovar a sua aquisição pelos meios
extrajudiciais normais.
A colaboradora,
Daniela Carla Teixeira Serrano

Que, o identificado prédio veio à posse dos justificantes, no ano de mil novecentos e noventa e seis, por doação
verbal de Álvaro Antunes da Silva Pedroso e mulher Emília Batista Santos, ele já falecido, residentes na Rua da
Capela, nº 2, Casais dos Ledos, Batalha, pais da justificante mulher, contudo, sendo esta transmissão meramente
verbal não existe título formal que a comprove, para proceder ao registo;
Que em consequência daquela doação verbal, os justificantes possuem o identificado prédio em nome próprio, há
mais de vinte anos sem a menor oposição de quem quer que seja desde o seu inicio, posse que sempre exerceram
sem interrupção e ostensivamente com o conhecimento de toda a gente e a prática reiterada dos atos habituais de
um proprietário pleno, com o amanho da terra, recolha de frutos, conservação e defesa da propriedade, pagamento
das contribuições e demais encargos, pelo que, sendo uma posse pacífica, contínua, pública e de boa fé, durante
aquele período de tempo, adquiriram o referido prédio, por usucapião.
Batalha, vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um.
A funcionária com delegação de poderes
Liliana Santana dos Santos
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Júlia
da Piedade da Silva
Júlia da Piedade da Silva faleceu no dia um de fevereiro, com
94 anos. Era natural e residente em São Jorge.
Era viúva de António Luís Monteiro.
Era mãe de Maria Dolores da Silva Monteiro (falecida),
António Luís da Silva Monteiro (falecido), Adriano Luís da Silva
Monteiro (falecido), Eva Maria da Silva Monteiro Gomes, Paulo
Luís da Silva Monteiro, Luís Cristóvão da Silva Monteiro.
Era avó de Carina, Didier, João António, Sónia, Pedro, Ana
Catarina, Inês, Beatriz, Cristóvão
O funeral realizou-se no dia dois de fevereiro com celebração
das exéquias no cemitério velho de São Jorge onde foi a
sepultar.
A família agradece a todas as pessoas que participaram no
funeral ou que de algum modo manifestaram o seu pesar.

Arménio Manuel
Ferreira
Arménio Manuel Ferreira faleceu no dia 18 de março, com 79
anos. Era natural de Pragais e residente em Corredoura, Porto
de Mós.
Era viúvo de Maria Elisa Morgado Sequeira Ferreira.
Era pai de, António Manuel Sequeira Ferreira e de Sílvia
Cristina Sequeira Ferreira Baziotis, sogro de Peter E. Baziotis.
Avô de Tyler James Ferreira, Eleftherios “Teddy” Baziotis,
Sophia Elisa Baziotis, Michael Christian Baziotis.
O funeral realizou-se no dia 22 de março com a celebração
das exéquias fúnebres no cemitério novo de Porto de Mós,
onde foi a sepultar.
Seus filhos, genro, netos e restante família vêm participar
o falecimento do seu ente querido e agradecer a todas
as pessoas que se interessaram pelo seu estado de saúde
durante as últimas semanas. A todos os que participaram no
funeral ou que de algum modo manifestaram o seu pesar.

AGRADECIMENTO

José Alexandre
de Almeida
José Alexandre de Almeida faleceu no dia 23 de março, no
hospital de Leiria, com 97 anos. Residia em Marinha Grande.
Viúvo de Maria Filomena Barros Rosa. Pai de José Luís Rosa de
Almeida, Carlos Jorge Rosa de Almeida e de João Paulo Rosa
de Almeida.
As exéquias fúnebres realizaram-se no dia 24 de março com
celebração no cemitério de Juncal.
A sua família agradece reconhecidamente a todas as pessoas
de suas relações que estiveram presentes no funeral do seu
ente querido.
A todos o nosso bem-haja.

Fernando Martinho
da Silva Coelho
Fernando Martinho da Silva Coelho faleceu no dia 1 de março,
com 70 anos.
Residia em Casais de Matos, Calvaria de Cima.
Sua esposa, filha, genro, neto e restante família vêm desta
forma agradecer ao Núcleo de Combatentes da Batalha,
Bombeiros Voluntários de Porto de Mós e Hospital de Leiria
por todo o profissionalismo, carinho e dedicação sempre que
foram necessários.
Agradecem também o apoio e as manifestações de pesar de
amigos e conhecidos, bem como a quem o acompanhou até
à sua última morada, esperando agora que descanse em paz.
Por tudo e a todos, obrigado.

Alda Maria
Tanoeiro Fidalgo
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José
dos Santos Afonso
José dos Santos Afonso faleceu no dia sete de março, com 82
anos. Era natural de Mendiga e residente em Ribeira de Cima,
Porto de Mós
Casado com Maria Manuela de Jesus Mariano Afonso.
Era pai de Marta Sofia Mariano dos Santos e de Mónica Sofia
Mariano Afonso, sogro de José Rosa Ribeiro.
Deixa três netos, Mariana dos Santos Ribeiro, Martim dos
Santos Ribeiro e Alice Afonso Ribeiro.
O funeral realizou-se no dia oito de março com a celebração
das exéquias fúnebres no cemitério novo de Porto de Mós
onde foi a sepultar.
Sua esposa, filhas, genro e netos vêm participar o falecimento
do seu ente querido e agradecem todas as manifestações de
carinho demonstradas. O nosso obrigado.

Dionísia
Júlia Pereira
Dionísia Júlia Pereira faleceu no dia 15 março, no hospital de
Santarém, com 80 anos. Residia em Arrimal.
Era viúva de Joaquim Caetano Amado.
Foi mãe de José Júlio Pereira Amado, Ana Cristina Pereira
Amado, Armando Joaquim Pereira Amado e de Artur Pereira
Amado (estes dois últimos já falecidos). Deixou três netos.
O funeral realizou-se no dia seguinte com as cerimónias das
exéquias fúnebres no cemitério de Arrimal onde foi a sepultar.
A família agradece a todas as pessoas que de algum modo
manifestaram o seu pesar.

Maria Fernanda
Amado Vieira

Faleceu dia 23/03/2020

N. 20-11-1966 e F. 31-03-2013

Faz um ano que partiste, cedo demais, sem que nada o fizesse
prever, sem um último beijo, um adeus. Deixaste um enorme
vazio que teima em aumentar dia após dia, pois não era ainda
a tua altura, ficaram muitas palavras por dizer, momentos por
realizar. Dizem que és mais uma estrelinha no céu mas era
aqui o teu lugar junto dos teus. Agora só nos resta pedir-te
que nos guies neste nosso caminho até ao fim. Adeus mãe

“Uma das coisas mais belas da vida é olhar para o céu,
contemplar uma estrela e imaginar que muito distante existe
alguém olhando para o mesmo céu, contemplando a mesma
estrela e murmurando baixinho: ‘Que Saudade’ “ Bob Marley
QUERIDA MÃE NÃO EXISTE PARTIDA PARA AQUELES QUE
PERMANECEM ETERNAMENTE NOS NOSSOS CORAÇÕES.
HERMÍNIO, DIANA E ANA

funeraria.armandoeﬁlhos@gmail.com

da.

Amado & Xavier
Lic. D.G.A.E.: 2821

Agência Funerária

Amado & Xavier, Lda
SERVIÇO PERMANENTE

Tlms.: 965 802 316 - 965 025 085 - 963 587 008
Tlfs.: 244 450 680 - 244 450 630
Mendiga - Porto de Mós
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Dia Mundial do Sono: “Dormir é
uma limpeza e um recarregamento”
Fabiano Abreu, investigador e neurocientista, aponta as principais consequências de se dormir pouco ou mal

Quantas e quantas vezes não ouvimos alguém dizer que dormiu mal?
Seja pela falta de sono na hora de dormir ou por perturbações durante o
sono, as queixas tendem a repetir-se
e, por vezes, tornam-se tão comuns
que já quase chegamos a menospreza-las e a achar que “não dormir bem
é normal”. Mas, afinal, que consequências, a médio ou longo prazo, poderão advir de noites mal dormidas?
A resposta a esta e outra perguntas
é-nos dada por Fabiano de Abreu, investigador e neurocientista, que estudou recentemente a forma como
funciona o processo do sono e a sua
importância para a saúde. A poucos
dias de se assinalar o Dia Mundial do
Sono, este ano celebrado a 19 de março, o seu estudo Dormir pouco ou tarde causa disfunções que acarretam
em doenças, envelhecimento precoce e
morte prematura foi publicado na revista científica Brazilian Journal of
Development.
«Dormir é mais importante do que
nos alimentarmos», defende. Para se
perceber a importância de dormir
para o bem-estar do ser humano, o
luso-descendente explica que quando
alguém «deixa de dormir, dorme pouco ou dorme mal» essa pessoa está
a «burlar os neurotransmissores»
o que vai provocar uma «uma disfunção» no cérebro. «Quando anoitece, nós libertamos a melatonina, o
neurotransmissor do sono, e é a partir daí que se começa a sentir sono, é
o corpo a preparar-se. Mas quando
essa etapa é ultrapassada, o organismo vai começar a libertar serotonina, para ficar acordado, e aí já está a
ser causada uma desordem», revela. «Humor e sono usam os mesmos
neurotransmissores, pelo que privar
o sono causa os mesmos sintomas
da depressão», acrescenta. Quando
questionado sobre as consequências
concretas da falta de sono ou da qualidade dele, Fabiano Abreu é perentório: «São tantas que daria mais do que
uma página de jornal». Porém rapidamente enumera alguns dos efeitos
nefastos do défice de sono, que tem
sido associado com o «maior risco»
para o desenvolvimento de «diabe-

Opinião

“
Défice de sono aumenta risco de desenvolver doenças
tes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares e depressão». Privar-se do
sono, acredita, pode resultar em inúmeras doenças como consequência
da «disfunção dos neurotransmissores, doenças provenientes do sistema
imunológico debilitado ou danos cerebrais».
Para Fabiano de Abreu, a importância de dormir está ainda relacionada com as funções que o cerébro
faz durante esse período e que, defende, são imprescíndiveis: «Dormir
é uma limpeza e um recarregamento. Quando se dorme, o cérebro além
de fazer economia de energia, como
se fosse recarregá-lo, faz também
uma limpeza das substâncias tóxicas
que são libertadas ao longo do dia».
O investigador acredita mesmo que o
acumular dessa «sujeira no cérebro»
pode mesmo levar à morte pessoas
que estejam «muitos dias sem dormir».

Dormi mal hoje, mas
compenso amanhã

O entretítulo acima é, segundo o
neurocientista, um dos maiores mitos de sempre no que à matéria do
sono diz respeito, além de ser aquele que mais vezes tem escutado e
que considera ser mais importan-

te desmistificar. Em suma, uma noite
perdida estará para sempre perdida porque «compensar o sono é algo
que não existe». «Não é possível voltar atrás para refazer. Se não dormiu
bem esta noite, já causou uma disfunção nos seus neurotransmissores e
amanhã, por mais cedo que possa ir
dormir nunca compensa a 100%», esclarece.
Outra das questões que mais têm
sido levantadas e que até já suscitaram outros estudos prende-se com as
rotinas de quem trabalha de madrugada e que por conseguinte, é obrigado a dormir durante o dia. Mas se o
organismo está “programado” para
dormir à noite, qual é a solução para
quem não tenha essa possibilidade?
Fabiano de Abreu responde que a
pessoa terá que «compensar isso de
dia», mas realça a necessidade de o
fazer num quarto «extremamente escuro». O objetivo é claro: «Enganar o
organismo» para que, dessa forma,
este entenda que se «está escuro é
porque está de noite». No entanto, o
investigador não acredita que essa
seja uma solução totalmente eficaz:
«Não digo que resolva a 100%, mas
de certa forma, os danos são amenizados», conclui.

M. ALICE
(PROFESSORA APOSENTADA)

A natureza renova-se indiferente ao
confinamento, às incertezas quanto ao
vírus, às vacinas que vão acontecendo.
E nós, que acreditamos na Ressurreição,
vamos ser confiantes, corajosos e agradecidos
ao Todo Poderoso que permitiu aos cientistas
a descoberta de algo capaz de derrubar um
vírus maligno que tem ceifado tantas vidas pelo
mundo fora.
A primavera aí está a rejuvenescer e as flores a
brotar por toda esta Serra de Aire dando um
colorido especial como que a desfazer esta
tristeza que nos inunda a alma. O abraçar, o
beijar e manifestar afetos são manifestações de
carinho impossíveis agora mas imprescindíveis
no bom convívio humano. Mas demos graças
a Deus por ainda cá estarmos neste tempo de
tantas incertezas.
Ao dar as boas vindas à linda estação somos
forçados a admirar todas estas mudanças e
a pensar que a Deus nada é impossível ao
observar tantas flores que no campo nos
enlevam. São rosas albardeiras, os lírios roxos
do campo, as estevas perfumadas, o alecrim,
oregãos e chucha-mel e tantas outras que
deixam um perfume em toda a superfície, difícil
de igualar.
Nesta época apreciamos também as boas
amêndoas e os folares, para não falar do cabrito
serrano, que fazem parte da boa gastronomia
serrana e não só. O repicar dos sinos traz-nos à
memória as lembranças da infância a convidarnos para a missa da Páscoa. É Domingo de
Páscoa. O convívio familiar, a visita pascal a
casa da família, que saudades! Quis Deus
que em caso de ausência, as famílias matem
saudades por via do Skype ou outros sistemas
de comunicação via internet. Esta prática vem
aliviar as saudades e tornar menos dolorosa a
ausência.
Em breve, acreditamos, tudo será passado mas,
sejamos sinceros, não será a mesma coisa. Será,
isso sim, diferente. Na vida tudo se transforma,
tudo se renova. Desta vez será pior: mais
pobreza que se vislumbra a cada passo, já que o
desemprego é uma realidade.

JÉSSICA SILVA | texto

STAY SAFE!

A PÁSCOA,
A FESTA DA
PRIMAVERA

“
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Pedra natural para fachadas
e pavimentos
sabe mais em
www.lsi-stone.com
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Jogos de tabuleiro são cada vez mais importantes
para as famílias portuguesas
“Há todo um novo mundo nos jogos de tabuleiro”

Nos últimos anos temos assistido a uma crescente procura
por jogos de tabuleiro, procura
essa que foi incrementada com
o confinamento, uma vez que
as pessoas estão mais tempo
em casa e com as suas famílias.
Para perceber um pouco melhor
a importância e o interesse crescente pelos jogos de tabuleiro, O
Portomosense esteve à conversa
com Micael Sousa, membro fundador e vice-presidente da Asteriscos, a associação de jogadores
de tabuleiro de Leiria, e com Pedro Silva, um dos elementos da
mesma associação e é precisamente este último que abre a
conversa: «Quando falamos em
jogos de tabuleiro, as pessoas ligam às Damas, Xadrez, ou até
Monopoly, no entanto «há todo
um novo mundo nos jogos de tabuleiro modernos», adianta.
«Estes jogos são muito diferentes dos clássicos», reforça Micael Sousa explicando que
não têm alguns dos problemas
que criam frustração, como por
exemplo «eliminação de jogadores» ou situações em que «as
pessoas discutem», o que acaba
por ser «uma experiência» frustrante. Os jogos modernos são
«muito mais elegantes nas mecânicas e dinâmicas que proporcionam», existindo uma
variedade grande suficiente
para trazer soluções para todas
as famílias, explica. O fundador
da Asteriscos adianta ainda que
estes jogos são experiências únicas que «aproximam verdadeiramente as pessoas», uma vez
que «estão todos a participar
numa atividade coletiva».
Micael Sousa sempre teve o
hábito de se juntar com amigos
para um serão de jogos de tabuleiro na Marinha Grande, e foi
aí que teve a ideia de «criar alguns encontros à sexta-feira»,
não só para ter um espaço onde
pudesse jogar, mas também
para receber pessoas que queiram «experimentar e aprender»

algo novo. O fundador da associação acredita que os jogos de
tabuleiro «vivem muito da comunidade», uma vez que criam
um «sentimento de pertença»,
adiantando que existem vários
grupos online dedicados à temática. Foi em 2014 que a Asteriscos nasceu, com a ajuda da
associação Fazer Avançar, no entanto «o projeto foi evoluindo, e
rapidamente ganhou identidade
própria», e hoje em dia é muito
mais do que apenas uma comunidade de jogadores. Segundo
o vice-presidente, a associação
tem tentado sempre que os jogos
de tabuleiro tenham «alguma
contribuição em termos sociais».

“Todas as pessoas
gostam de jogar”

Nesta tentativa de contribuir
para a comunidade, a Asteriscos desenvolveu várias iniciativas, que estão paradas devido à
pandemia, mas Micael Sousa assegura que assim que terminar,
voltarão aos projetos que foram
interrompidos. A associação foi
chamada a fazer algumas demonstrações nas escolas para
mostrar o «potencial que os jogos de tabuleiro têm para o desenvolvimento de competências
como a socialização» e também
relacionando os jogos com algumas matérias lecionadas.
O dirigente associativo refere
que atualmente as pessoas começam a sentir um «excesso de
digitalização» na sua vida, por
isso «procuram cada vez mais
experiências materiais» que as
aproximem umas das outras.
Ao estarmos a jogar com uma
pessoa presencialmente, «interagimos diretamente com ela,
as pessoas comunicam com o
corpo todo, e a comunicação
pelas redes digitais tem essa limitação», realça. Micael Sousa
adianta ainda que um fator importante dos jogos analógicos
é o facto de não terem sistemas

Catan é um dos jogos de tabuleiro recomendados para principiantes
de automatização ou interfaces,
«não existe um ecrã para fazer
de barreira», e as pessoas para
jogarem têm de estar envolvidas. Tudo isto leva a que «durante aquele período de tempo»
estejam «verdadeiramente» presentes com quem estão a jogar e
não «distraídas» com outras coisas.
De acordo com o vice-presidente, os jogos de tabuleiro são
uma ferramenta muito importante para as crianças que lhes
ensina, de forma indireta, «a lidar com a derrota e com o respeito pelas regras, etapas em
que vão progredindo» e obtendo
«recompensas à medida que vão
desenvolvendo competências»,
gerando aprendizagens ao mesmo tempo que se divertem. Ao
contrário dos jogos de computador ou telemóvel, os de tabuleiro
são presenciais, o que quer dizer que as crianças vão ter de lidar com os outros jogadores, vão
«surgir conflitos», o que leva a
uma aprendizagem sobre comunicação e empatia. Além da parte social, um jogo de tabuleiro é
também uma forma de «estruturar e desenvolver o pensamento

lógico». Pedro Silva, médico de
formação, a trabalhar no concelho de Porto de Mós, partilha da
mesma opinião de que este tipo
de jogos é importante para as
crianças, pois ensina-as a «esperar pela sua vez de jogar» e a «terem capacidade de colaborar e
trabalhar em conjunto», que são
habilidades essenciais. Adianta
ainda que jogar «é quase como
trabalhar», a capacidade de «sistematização, organização e perseguição de um objetivo» e pode
ser «muito interessante» em
termos formativos são só para
crianças mas também para pessoas de outras idades.

“Explorar o
lado interior”

Uma das características mais
importantes dos jogos de tabuleiro modernos, segundo Micael
Sousa, é que estes garantem que
todas as pessoas da família podem estar a jogar o mesmo jogo,
permitindo a socialização «entre
gerações». O fundador da Asteriscos deixa algumas sugestões
de bons jogos portugueses para
jogar em família: Café, Rossio,

Porto, 6 Castelos e Estoril.
Os jogos de tabuleiro são a
área de estudos de Micael Sousa, que tem colaborado com
diversas entidades, fazendo investigação sobre maneiras de os
utilizar. O investigador afirma
que «uma das principais áreas»
da «aplicação séria dos jogos» é
na área da saúde, já existindo vários terapeutas que usam alguns
dos seus elementos. O vice-presidente da Asteriscos usa os jogos de tabuleiro para estudar a
personalidade das pessoas afirmando que permitem explorar
o «lado interior», embora reconheça que quando são utilizados
por terapeutas ou psicólogos, estas ferramentas são levadas a
outro nível.
Desde a sua infância que Pedro Silva gosta de jogos, mas foi
apenas quando estudava na Escola Secundária que «teve acesso» a uma «ludoteca de jogos
temáticos», e com a ajuda do seu
professor conseguiu «alimentar o bichinho» e perseguir esta
paixão. Para famílias interessadas em começar a sua aventura
nos jogos de tabuleiro, Pedro Silva recomenda o Catan, que foi «o
que tornou os jogos naquilo que
são hoje», pois tem um elemento
de convívio muito bom, mantém
todas as pessoas no jogo até ao
fim e não é muito cansativo.
Embora «a ganhar fãs por
todo o país», em Portugal a comunidade adepta de jogos de tabuleiros ainda é pequena,
especialmente quando comparada com o centro e o norte da
Europa, onde o «hábito de jogar
está enraizado» nas famílias. Micael Sousa afirma mesmo que os
criadores de jogos na Alemanha
«têm tanto reconhecimento social como o escritor de um livro».
ROMEU CEIA | texto
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NEVOEIROS

EM DIA DE MENTIRAS!
Têm sido muitas as manhãs
de nevoeiro para estas bandas
portomosenses. Cai neve em Nova
Iorque mas, nem por isso tem havido sol
no meu país, como diria o Cid. O mesmo
José Cid que deu música ao hino do
Valadas que abrilhantou a campanha
que o levou à desejada cadeira do
poder. Os tempos são outros... a
pandemia amarrou a malta a casa e os
tempos parecem nublados, com ou
sem D. Sebastião. Miquelina não podia
estar mais eufórica com o jogo que se
avizinha que ainda não sei se será uma
suecada ou uma simples bisca-lambida...
certo, certo, é que a jogatana promete.
Dizia a minha burra a propósito:
- Mesmo sem tasquinhas a coisa
eleitoral vai aquecer. O Salgueirinho,
desejado por uns e indesejado por
outros, vai a jogo e, de tão habilidoso,
pode muito bem ter algum trunfo na
manga... e nada me admiraria se vier
a jogar com mais do que um ás-de-

trunfo... Isso mesmo... mais do que um
ás-de-trunfo... O Valadas que se cuide...
mesmo que tenha também algum rei
debaixo da mesa...
Num desabafo:
- E não está excluída de todo alguma
batota e até alguma “arrenúncia”...
Miquelina parecia inspirada, em
tamanho contentamento:
- Antes desta jogatana os capitães de
equipa, Salgueirinho e Valadas, numa
espécie de dérbi Sporting – Benfica, já
misturaram os baralhos e terão andado
a roubar trunfos um ao outro. Parece
que aqui o Valadas terá ganho alguma
vantagem, ao parecer caçar o Barrosadas
e o Marquito de la Junca!... que não sei
se é para manter... E muito menos se
dará para ganhar...
Num sorriso malandreco atirou:
- É que o Salgueirinho pode muito
bem arranjar uma bisca-de-trunfo no
femeaço capaz de lhe dar um pontinho
que o possa fazer chegar aos sessenta

e um pontos e ganhar a
jogatana, com ou sem sinais
proibidos pelo meio. E
que tal se, num golpe do
“Perdoa-me”, for buscar o
Super Bino?!...
A minha burra respirava
contentamento
e,
sem
pestanejar, continuou, num discurso
mais fluente que nunca, que até parecia
preparado de véspera:
- A luta vai ser renhida pá!... Já está
quentinha... Bem quentinha!... Vai ser
fantástico e esperem novidades...
E para rematar, à laia de jogada de
mestre:
- Mas como hoje é dia das
mentiras... pode muito bem
ser que isto ainda leve uma
“ganda” volta!...
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COVID-19 continua a descer em Porto de Mós
Processo de vacinação também não parou

Até ao fecho desta edição, 29
de março, existiam no concelho de Porto de Mós 14 casos ativos, 1398 recuperados e 38 óbitos
registados. As últimas duas semanas marcaram uma tendência de decréscimo dos casos que
já tinha sido registada nas semanas anteriores. O máximo de casos registados por dia foi de três,
mas na maior parte dos dias não
houve qualquer novo caso ou foi
diagnosticado apenas um. O dia
mais complicado foi a 25 de março, com o registo de três óbitos,
embora o Município tenha explicado que estes óbitos não tinham
sido declarados neste dia: «Os
três óbitos comunicados hoje dizem respeito a pessoas que testaram positivo, mas que tendo em
conta as diversas morbilidades, a
avaliação da causa da morte ficou
pendente de confirmação, tendo
agora existido a comunicação da
Autoridade de Saúde que os óbi-

População que recebeu a vacina AstraZeneca mostrou-se confiante
tos foram efetivamente causados
pelo vírus».
A última quinzena ficou também marcada pelo regresso da

vacina AstraZeneca, que esteve suspensa em vários países, incluindo Portugal, depois de um
pequeno grupo de pessoas (no

universo das que já foram vacinadas) ter tido reações adversas
posteriores à toma da vacina. Feitos mais estudos, as autoridades
de Saúde concluíram não haver
motivos para a suspensão e por
isso foi retomada a sua administração.
Fonte do ACeS Pinhal Litoral
garantiu ao nosso jornal que em
Porto de Mós, o número de pessoas que decidiu não tomar a vacina da AstraZeneca é residual
prevendo que essa situação se
mantenha no futuro. Nas declarações feitas ao nosso jornal, da
mais de uma dezena de entrevistados, ninguém mostrou ter
medo ou preocupação de maior
em relação à toma desta vacina,
sobretudo depois da Agência Europeia do Medicamento atestar
que é segura. O sentimento geral é até bem contrário, uma vez
que todos encaram a vacina como
«um sinal de esperança» e de re-

gresso «à normalidade» das suas
rotinas.
A juntar às mais de 700 pessoas
que já tinham sido vacinadas durante a semana, no passado sábado, arrancou a primeira ação de
vacinação contra a COVID-19 para
o pessoal docente e não docente
da Educação, desde a Pré-Escola
ao 1.º Ciclo do Ensino Básico geral, do concelho. No total foram
administradas 198 vacinas a professores, educadores de infância e
auxiliares. A O Portomosense, todos se manifestaram satisfeitos
pela chegada deste momento, trazendo maior tranquilidade para
trabalhar em regime presencial,
já retomado para estes graus de
ensino.
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