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F
echa a porta e pergunta a si própria: 
qual vai ser a fantasia de hoje? Pensa 
durante uns instantes e a primeira 
palavra que lhe surge no espírito é 

bailarina. Sorri. Aceita o desafio. Palavra 
inesperada, desafio cativante. Promete a si 
mesma: hoje vais ser bailarina. Pousa o 
saco que traz consigo. Dá uns passos ao 
acaso, ainda indecisa sobre por onde 
começar. Tenta focar-se, como se estivesse 
na iminência de executar uma tarefa 
exigente. Aproxima-se da janela, olha lá 
para baixo sem realmente ver, respira 
fundo, ajeita o cabelo. E inicia o trabalho. 
Nesse mesmo momento, a sua mente 
começa a divagar. E dessa divagação nasce 
a fantasia. É simples, basta pensar numa 
palavra e depois construir uma realidade à 
volta dela. Realidades formadas por 
palavras pensadas, por imagens pensadas. 
Realidades internas, que se forem bem 
construídas conseguem ofuscar todas as 
realidades externas. É isso divagar: 
permitir que a mente construa. Bailarina. 
Imagina-se a si própria com sete anos. 
Imagina-se na sua cama, uma cama 
pequenina de criança num quarto 
pequenino de criança, à espera que a mãe 
venha e lhe sorria e lhe conte uma história 
e lhe dê um beijo; e volte a sorrir. Sabe que 
a mãe virá, sabe que trará sorrisos. Sabe 
que o seu cheiro a tranquilizará, sabe que 
o seu toque a tranquilizará, sabe que a sua 
voz a tranquilizará. É esse o superpoder 
das mães: tranquilizar. E enquanto a sua 
mente divaga, o corpo vai executando as 

Só porque somos espertos e bem 
educados não significa que 
tenhamos sempre razão 
António Damásio, cientista, Visão 
 

Grande parte da Igreja Católica foi 
conivente com a ditadura 
Mia Couto, escritor, Diário de Notícias 
 
 

Humberto Pinto 
O Teatro Amador de Pom-
bal, de que Humberto Pin-

to é director estão de parabéns. 
Mesmo com os constrangimentos 
provocados pela pandemia, con-
seguiram continuar a trabalhar e 
montar mais um espectáculo com 
a qualidade a que já nos habitua-
ram. A preserverança e o amor à 
arte vence tudo. 
 

 
Artur Santos 
As questões ambientais são 
uma das preocupações do 

presidente da União de Freguesias 
de Colmeias e Memória, no con-
celho de Leiria, que tem travado 
uma luta contra a deposição ile-
gal de lixo em áreas florestais. E, 
apesar das várias soluções que já 
existem, a Autarquia vai criar mais 
uma para a correcta deposição de 
resíduos: um centro de recola de 
lixos urbanos. Depois, já não have-
rá desculpas.  
 

 
Joaquim João Pereira 

Pela mão de Joaquim João 
Pereira, a Santa Casa da 

Misericórdia da Marinha Grande 
tem vindo a multiplicar as infra-
estruturas e a assistência social a 
vários públicos. No passado sába-
do foi inaugurada a nova Unida-
de de Cuidados Continuados, um 
investimento de 5,5 milhões de 
euros. 

Imagem Viagem Tiago Baptista

Paulo 
Kellerman

Dança
tarefas previstas, de forma autómata e 
independente. As suas mãos seguram um 
pano que se passeia pelos móveis da sala, em 
busca de pó. Mas na sua mente, essas 
mesmas mãos são mais jovens e tremem 
ligeiramente de ansiedade. Tremem de 
expectativa quando a mãe entra no quarto 
pequenino de criança; agarram-se ao lençol 
com força, assustadas e ansiosas. A mãe 
sente de imediato o nervosismo e pergunta o 
que se passa. A criança fecha os olhos, o 
corpo estremece de aflição tal como se 
acabasse de mergulhar em água gelada; a 
respiração suspende-se durante um 
instante. Mas quando a mãe lhe toca o rosto 
com a ponta dos dedos, numa carícia 
tranquilizante, a voz solta-se de imediato, 
sôfrega. “Oh mãe, é que eu já sei o que quero 
ser quando for grande, e é uma coisa tão boa 
e quero tanto, mas tanto, que até me dói o 
coração por ainda não ser grande e ter de 
esperar.” Pára para respirar. Abre muito os 
olhos. “Quero ser bailarina, mãe. É isso que 
eu quero, muito, muito, muito.” A mãe sorri, 
alegre. A criança sorri, aliviada. A caça ao pó 
terminou, agora as mãos empurram um 
aspirador que se move lentamente. Mas num 
outro mundo, uma mão mais jovem ergue-se 
e dança. Como num sonho. Será o corpo 
mais feliz quando os pensamentos se 
silenciam? Ou será a dança a forma que o 
corpo tem de sonhar? O seu corpo não está a 
sonhar; está a aspirar uma sala. Mas a mente 
divaga, fantasia; dança. 
 
Escritor
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Fórumdasemana Editorial
Saúde,  
um bem precioso

Concorda com as pontes nos próximos feriados? 

O Governo anunciou que dará tolerância de ponto à 
Função Pública nos dias 30 de Novembro e 7 de 
Dezembro, vésperas de feriado, e que irá suspender 
as actividades lectivas nesses dias. António Costa 
apelou ainda às entidades privadas para que 
dispensem os trabalhadores nestes dois dias. 
Durante este período, as famílias vão estar 
impedidas de sair do concelho. Com a medida, o 
Governo espera conseguir ter vários dias com muito 
baixos níveis de circulação no País, combatendo 
assim a disseminação da Covid-19. Mas a medida 

Se o PSD morrer, morre. Com muita 
pena minha 
Vasco Rato, investigador do Instituto 
Português de Relações 
Internacionais, Jornal de Negócios  

Quem quiser ser da esquerda 
radical, este não é o partido 
Ana Catarina Mendes, líder 
parlamentar do PS, Expresso 
 

A economia já não protege os jovens nem lhes dá 
oportunidades, apenas lhes extrai dinheiro e tempo. 
Este capitalismo é uma forma predatória de economia 
que lhes está a roubar o futuro 
Julia Steinberger, professora de Economia Ecológica, 
Visão   

Que 
comentário 
lhe merece 
este assunto?

mostra-se pouco consensual. As associações 
empresariais, ouvidas pelo Correio da Manhã, 
consideraram impraticável a paragem, num 
momento onde os vários sectores atravessam 
dificuldades devido à pandemia. E o efeito em 
termos de saúde pode também não ser o melhor, 
entendem outros. “Há famílias aflitas, sem 
alternativa, que vão arriscar deixar os filhos com os 
avós ou sozinhos em casa”, afirmou Jorge Ascenção, 
da Confederação Nacional das Associações de Pais, 
em declarações ao Jornal de Notícias.

Pedro da 
Quitéria Faria, 
advogado

Tenho sempre alguma dificuldade em compreender 
quando o Governo se imiscui e não se cinge a um 
simples apelo, relativamente ao sector laboral 
privado. A partir do momento em que obriga a 
encerrar, a partir das 15 horas, actividades de 
comércio a retalho e de prestação de serviços nos 
concelhos de risco muito elevado, ou que impõe o 
encerramento de actividades lectivas nesses dias, 
promove um evidente condicionamento ou 
restrição de liberdade económica para as empresas, 
as quais se encontram em enormes dificuldades no 
actual contexto. Compreenderei, certamente, 
melhor esta posição, se for indiscutível que do 
ponto de vista sanitário estas limitações sejam 
imprescindíveis para uma relevante redução da 
pandemia.

Belarmino 
Mendes, 
médico

Etelvina Rosa, 
dirigente 
sindical

A tolerância de ponto deveria ser 
para todos, quer sejam 
funcionários públicos quer se 
trate dos restantes trabalhadores 
do sector privado. Compreendo 
que haverá alguns problemas 
com as crianças e onde e com 
quem as deixar, mas acredito que 
os responsáveis das empresas 
serão sensíveis a isso. Temos de 
evitar movimentos e reuniões de 
família, pois a circulação, mesmo 
para, e, no local de trabalho, 
promove a transmissão do 
coronavírus. 

Auditores são usados como bodes 
expiatórios de outras falhas 
Virgílio Macedo, candidato a 
bastonário da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas Expresso

Tendo em conta que o Governo 
deu tolerância de ponto à Função 
Pública, também seria 
importante que o sector privado 
o fizesse, desde que esses dias 
não fossem suportados pelo 
próprio trabalhador. Quando o 
empregador manda o trabalhador 
para casa terá de ser ele mesmo a 
assumir essa responsabilidade. Manuel 

Cortes, 
empresário

Cada caso é um caso. Depende dos sectores e, 
mesmo dentro dos sectores, depende da própria 
empresa. Dentro da indústria de moldes haverá 
quem possa fazê-lo e quem não possa, porque um 
dia a menos poderá ter implicações no 
cumprimento do prazo de uma entrega. Mas, por 
princípio, concordo com a medida. É mais uma 
forma de combate à pandemia. Por isso, entendo 
que quem puder, deve fazê-lo. Eu vou fazê-lo na 
minha empresa.

Rui Pedro 
Carvalho, 
encarregado de 
educação

Se fosse uma medida para ser 
cumprida de forma efectiva e 
homogénea, com todos as 
respeitar de igual forma, fosse no 
sector público ou fosse no sector 
privado, acharia correcto. Mas 
visto que não é assim, parece-me 
mais uma medida feita em cima 
do joelho e que só serve para 
beneficiar os mesmos. Uziel 

Carvalho, 
empresário

As nossas empresas são do ramo agrícola e 
trabalham com seres vivos. Logo, há serviços como 
a alimentação ou a ordenha dos animais, por 
exemplo, que não podemos deixar de fazer. Vamos 
garantir os serviços mínimos e dar tolerância de 
ponto às pessoas que possam ser dispensadas. 
Percebo esta medida. Mas também percebo que 
nesta fase há empresas muito debilitadas para as 
quais esta paragem é cavar mais no buraco. Na 
agricultura, sobretudo as empresas exportadoras, 
estão com muitas dificuldades. Sinto isso da parte 
de alguns clientes meus.

T
er saúde é, nos dias que correm, cada vez 
mais valorizado. A Covid-19, que continua a 
propagar-se a um ritmo elevado, veio 
mostrar algumas fragilidades do Sistema 

Nacional de Saúde e dificultar o acesso de doentes 
a consultas e a exames relacionados com outras 
doenças, que não deixaram de existir porque há 
uma pandemia. Os efeitos desta situação já 
começam a notar-se, mas só serão plenamente 
percebidos dentro de alguns meses. Cancros que 
podiam ser detectados numa fase mais precoce, por 
exemplo, ficam por diagnosticar, com os resultados 
que se adivinham. 
Um inquérito levado a cabo pela Gfk Metris para a 
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, 
cujos resultados foram conhecidos esta semana, dá 
conta que 97% dos inquiridos vê a saúde como algo 
de extrema importância, mas apenas 33% considera 
que o Governo lhe atribui a importância necessária. 
Ao mesmo tempo, o acesso ao SNS também não 
satisfaz, com quase um terço dos inquiridos a dizer 
que é difícil. 
Se já antes era uma realidade, agora é ainda mais 
notória e dramática a falta de profissionais de 
saúde em algumas áreas. Nesta edição publicamos 
uma reportagem sobre o Serviço de Medicina 
Intensiva do Hospital de Santo André, em Leiria, 
onde existem apenas seis médicos no quadro. 
Também faltam enfermeiros. Em todo o País os 
profissionais de saúde estão sobrecarregados, e 
Leiria não é excepção. Não adianta ter muitos e 
bons equipamentos, como ventiladores, essenciais 
para muitos doentes Covid, se não houver quem os 
saiba utilizar.  
Apesar dos constrangimentos que enfrentam, e da 
necessidade de desempenharem as suas tarefas 
vestidos com uma panóplia de equipamentos de 
protecção individual, que lhes dificultam os 
movimentos e a respiração, os profissionais deste 
serviço colocam todo o seu empenho em salvar 
vidas. É com “muito sacrifício e trabalho” que 
todos os dias há pequenos milagres no serviço de 
cuidados intensivos, onde esta terça-feira todas as 
dez camas destinadas aos doentes Covid em estado 
grave estavam ocupadas. 
Outra situação que já antes da pandemia era um 
problema social veio agravar-se com ela. Falamos 
dos idosos que, tendo alta, ficam a ocupar camas 
por não terem para onde ir. Agora, depois de 
recuperados, já sem precisarem de estar 
internados, mas ainda com teste positivo e, por 
isso, a terem de se manter em isolamento, não têm 
quem os acolha. Na semana passada havia 12 nesta 
situação, que nem os lares nem as famílias queriam 
receber. Ora, num cenário de escassez de meios e 
de camas disponíveis, não é difícil perceber o 
impacto de uma situação destas.  
As famílias têm de apoiar os seus idosos, que nestas 
circunstâncias se sentirão naturalmente 
abandonados. Sem ignorar os impactos que a Covid 
provocou nos outros grupos, o dos mais velhos será 
dos mais afectados, já que até os poucos contactos 
sociais que mantinham tiveram de ser cancelados. 
Sozinhos e sem esperança, pouco ou nada os 
impedirá de desistir.  
 
Raquel de Sousa Silva
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Abertura

Elisabete Cruz 
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt  
z “Não acredito em milagres, mas se 
os há, acontecem aqui todos os dias 
com muito sacrifício e trabalho.” Luís 
Pereira, director do Serviço de Medi-
cina Intensiva, é um homem sorri-
dente, bem-disposto, com um humor 
refinado que faz esquecer o cenário 
de um local onde se luta pela sobre-
vivência dos pacientes. Estas carac-
terísticas são formas de desanuviar 
a pressão constante de quem lida 
com os doentes “mais graves, entre 
os mais graves”, e em risco de vida, 
nos cuidados intensivos do Hospital 
de Santo André (HSA), unidade do 
Centro Hospitalar de Leiria. 

No último andar do HSA a luz natu-
ral invade todo o piso dos cuidados 
intensivos, agora dividido em doen-
tes Covid, não Covid e cardíacos. A 
azáfama é constante. Enfermeiros, 
médicos e auxiliares não param. Nes-
ta unidade os doentes “descompen-
sam facilmente”. Toda a atenção é 
pouca. 

A área Covid é altamente restrita. 
Há doentes isolados em quartos (qua-
tro), outros dividem uma sala com 
várias camas com o distanciamento 
necessário. Em comum têm o facto 
de todos estarem ligados a uma máqui-
na. Ventilados de forma invasiva ou 
não invasiva, o ritmo cardíaco, a pres-
são arterial, o nível de oxigénio, as 
funções renais, a medicação ou a ali-
mentação por sonda são monitori-
zados a todo o instante. 

Os doentes estão ladeados por fios 
e tubos, que contribuem para a sua 
sobrevivência. A panóplia de equi-
pamentos é grande, mas sua actua-

trolo da insulina, que é ajustada 
constantemente. 

Cada toque no monitor, nos tubos 
ou no próprio doente para verificar 
a sua respiração, por exemplo, é ime-
diatamente seguido pela desinfec-
ção das mãos, mesmo que se usem 
dois pares de luvas. O gesto é auto-
mático e, numa ‘visita’ de 30 segun-
dos junto à cama do paciente, o pro-
fissional de saúde pode desinfectar 
as mãos três ou quatro vezes. 

Nas situações mais graves os doen-
tes têm de ser virados de barriga para 
baixo, para respirar melhor, porque 
esta posição “comprime melhor os 
pulmões e melhora as trocas gaso-
sas”, explica Micael Inês. E não é fácil 

virar um utente que não se mexe. 
“São precisas cinco pessoas. Tive-
mos um doente americano, 29 anos, 
com 185 quilos. Virávamo-lo com 
uma cama ao lado da outra e eram 
precisas oito pessoas. Já teve alta”, 
acrescenta Luís Pereira, satisfeito 
com mais um caso de sucesso. 

Na terça-feira, as dez camas des-
tinadas aos doentes Covid em esta-
do grave estavam preenchidas. 
Quando a reportagem do JORNAL 
DE LEIRIA se encontrava no local, 
o décimo utente entrou com neces-
sidade de ventilação. Quando che-
ga um doente infectado, todo o cir-
cuito é completamente fechado. As 
portas dos gabinetes estão tranca-

Cuidados intensivos: 
aqui salvam-se 
vidas, sem heróis 
mas com dedicação 
Covid-19 A pandemia obrigou o serviço de Medicina 
Intensiva do hospital de Leiria a reorganizar-se. A 
capacidade de resposta existe e está a apoiar hospitais  
do Norte do País 

ção e as informações que fornecem 
são essenciais para a vida do pacien-
te. Depois de almoçar, Micael Inês, 
um dos enfermeiros dos cuidados 
intensivos, entrou para substituir 
uma das colegas que já estava a tra-
balhar na área isolada há, pelo menos, 
duas horas.  

Depois de toda a informação ser 
passada, Micael pergunta se alguém 
precisa de ajuda e faz uma ronda 
pelos doentes. Em pouco tempo, 
resume ao JORNAL DE LEIRIA as 
principais funções dos equipamen-
tos que estão ligados aos utentes. O 
ventilador faz com que os alvéolos 
funcionem para que as trocas gaso-
sas se realizem e “permite oxigenar 
o sangue”. 

Há cateteres ligados aos pontos 
nevrálgicos do corpo, que transmi-
tem informação sobre a pressão arte-
rial. O ritmo cardíaco aparece no 
monitor e as diferentes medicações 
estão em seringas, ligadas por son-
das que injectam directamente no 
organismo. A saturação do oxigénio 
está sempre a ser medida através de 
um dispositivo colocado no dedo.  

A gravidade da doença pode levar 
à falência de alguns órgãos. Os rins, 
por exemplo, deixam de funcionar, 
obrigando a que o utente esteja liga-
do a mais uma máquina para fazer 
diálise. 

A maioria dos utentes está seda-
da, toma analgésicos e curare, um 
forte paralisante, utilizado pelos 
índios sul-americanos. A entuba-
ção invasiva é difícil de suportar. 
Os doentes têm de estar completa-
mente “calmos, tranquilos” e imó-
veis. A alimentação por sonda ou 
intravenosa obriga também ao con-

55 
é o número total de camas nos 
cuidados intensivos que o hospital 
de Santo André pode disponibilizar, 
se accionar o nível 5 do seu plano de 
contingência. Actualmente, está em 
vigor o nível 3 
 
 
 
 6 
é o número de médicos do quadro 
do hospital de Leiria, que conta 
ainda com a colaboração de 
prestadores de serviços externos. 
“Só que os colegas intensivistas 
de outros hospitais também estão 
saturados pelo trabalho nos seus 
hospitais”, constata Luís Pereira 
 
 
 
 4 
é o máximo de horas que os 
profissionais de saúde podem ficar 
na área de isolamento dos cuidados 
intensivos restritos à Covid-19. O 
equipamento individual que vestem 
é de tal modo compactante, que se 
torna insuportável tê-lo vestido 
mais de quatro horas. O ideal são 
duas horas. Mais de quatro começa a 
provocar confusão mental, explica 
Luís Pereira 

O número
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por uma equipa de médicos e enfer-
meiros, que tem de sair do local a 
cada duas horas. “Não é possível 
estarem lá dentro mais de quatro 
horas, com todo aquele equipa-
mento vestido. Até se começam a 
sentir sinais de confusão mental”, 
revela Luís Pereira. 

Aqui o vírus não entra 
É fácil de perceber. Para entrar na 
área intensiva dos doentes Covid-19, 
há um ritual que é cumprido escru-
pulosamente a bem da segurança do 
profissional. 

Apenas com a roupa interior no 
corpo, começa-se por vestir umas 
calças e camisola de algodão. Em 

das e ninguém passa pelos corre-
dores até tudo estar desinfectado. 
Os profissionais de saúde têm áreas 
de circulação alternativas. Basta 
seguir a linha preta... 

Nos cuidados intensivos estão 
homens e mulheres com idades 
entre os 49 e os 82 anos. Dois vie-
ram transferidos de Bragança e Mato-
sinhos. “Estamos a ser solidários 
com o Norte. Dois doentes são de 
Caldas da Rainha, que habitual-
mente drenava para o Hospital de 
Santa Maria, mas também está 
cheio”, revela o especialista. 

Numa sala completamente iso-
lada, os dez doentes são monito-
rizados, quase ininterruptamente, 

seguida, um fato de plástico, que 
cobre todo o corpo, incluindo a cabe-
ça. Protectores de pés e pernas, luvas, 
máscara ‘bico de pato’, touca, ócu-
los ou viseira e galochas garantem a 
protecção total. “Zero infecções. Não 
houve qualquer contaminação aqui”, 
orgulha-se Luís Pereira. 

Sair da zona Covid também obe-
dece a regras restritas. Todo o equi-
pamento individual é deixado antes 
de passar para a zona ‘limpa’. Para 
despir, também há toda uma ordem: 
botas, fato, viseira, touca, luvas, más-
cara e protectores de pés. 

Cada retirada de peça de roupa é 
imediatamente intercalada com desin-
fectante nas mãos, tocando o míni-
mo possível nas zonas expostas. O 
banho é o ‘toque’ final da desinfec-
ção. “Há profissionais a tomar três a 
quatro banhos por dia. A pele já está 
desidratada”, constata Luís Pereira. 

Todo este equipamento de pro-
tecção individual não é fácil de supor-
tar. Calor, transpiração, óculos ou 
viseiras embaciadas, o peso das botas, 
a dificuldade em respirar em condi-
ções normais... tudo isto  têm de 
suportar homens e mulheres que 
lutam pela vida de todos os doentes 
que ali chegam.  

Luís Pereira não gosta que lhes 
chamem heróis e muito menos cobar-
des. “Somos profissionais de saúde, 
dedicados, e que tudo fazem pelos 
doentes. Sempre o fizemos”, assu-
me. E a atenção extrema, o cuidado 
e até o carinho com que tratam os 
doentes é notório.  

Uma utente, que acaba de acor-
dar, depois de ter estado sedada devi-
do à ventilação, ouve a voz de uma 
profissional a explicar-lhe carinho-
samente: “está nos cuidados inten-
sivos do hospital de Leiria. Tem o 
coronavírus e veio para cá por ter 
uma pneumonia.” 

“Antes da Covid isto era muito 
tranquilo. Com dez camas, fazía-
mos todo o tipo de assistência aos 
doentes. Recebia doentes de pós-
operatórios complicados ou pro-
blemas do foro respiratório”, cons-
tata o director clínico. 

Em Março, a vida nos cuidados 
intensivos mudou. A pandemia obri-
gou a uma reorganização dos servi-
ços, que continuam a dar resposta 
aos doentes infectados pelo SARS-
CoV-2, mas também a todos os outros, 
nomeadamente os cardíacos. 

A unidade começou por admitir 
doentes Covid nos quartos de isola-
mento. Esta segunda vaga aumen-
tou significativamente a procura, 
pelo que as dez camas ficaram dedi-
cadas a estes utentes. “Fizemos a 
adaptação da antiga unidade car-
díaca, com cinco camas, para rece-
ber os doentes não Covid. A unida-
de intermédia passou a receber os 
doentes cardíacos.” 

Para responder ao novo corona-
vírus o número de camas tem sido 
suficiente. Já o número de doentes 
cardíacos, por vezes, excede a capa-

Assintomáticos 
Famílias devem fazer “esforço adicional”
O hospital de Leiria está a deparar-se 
com um “problema muito grande”, 
que é transversal a todo o País. Os 
idosos que já estão recuperados têm 
alta, mas como ainda estão positivos 
têm de manter o isolamento em 
casa. Ninguém os acolhe e ficam a 
ocupar camas, tão necessárias, nos 
hospitais. Luís Pereira apela, 
sobretudo às famílias, para que 
façam um “esforço adicional” neste 
contexto de pandemia. “Têm de 
ajudar o Serviço Nacional de Saúde 
que não comporta isto tudo. Na 

RICARDO GRAÇA

semana passada tínhamos 12 
doentes com alta, mas nem os lares 
nem as famílias os recebiam. Não 
tinham para onde ir e nós 
precisamos de libertar camas do 
SNS para receber outros doentes”, 
apela o director do serviço de 
Medicina Intensiva.Em todo o País 
começam a surgir respostas sociais 
em parceria com o Governo, para 
encontrar alternativas para estes 
doentes. O Inatel, por exemplo, já 
disponibilizou alguns dos seus 
hotéis. 
 >>>
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Abertura

Concelhos confinados ao fim-de-semana 

Nazaré, Pombal e Ourém em risco 
muito elevado de infecções 

cidade actual. “Alguns pós-opera-
tórios fazem o recobro na Unidade 
Cuidados Pós-Anestésicos. A onda 
de Covid é tal que tínhamos uma 
unidade de cuidados agudos poli-
valentes, com 20 camas, agora só 
com doentes Covid. Tem dez doen-
tes e dez vagas”, afiança Luís Perei-
ra. 

A afluência de utentes infectados 
com o novo coronavírus no HSA obri-
gou o hospital a transformar três 
enfermarias em área Covid. “Neste 
momento, estão 90 camas ocupa-
das, com doentes menos graves. Mui-
tos deles a precisar apenas de oxi-
génio.” 

Todos os profissionais de saúde 
fazem turnos atrás de turnos e a exaus-
tão começa a notar-se. “A lei obriga 
a fazer uma urgência de 24 horas por 
semana, um sábado e um domingo. 
Os médicos estão sobrecarregados 
em todo o País. A maior parte faz dez 
turnos de 24 horas”, afirma o inten-
sivista, revelando que no serviço dos 
cuidados intensivos do HSA existem 
seis médicos no quadro.  

Os rácios europeus apontam que 
exista um enfermeiro por cada duas 
camas e um médico por quatro camas. 
Isso significa que o serviço deveria 
ter 24 enfermeiros num período de 
24 horas. “O problema é que não 
houve tanta contratação quanto isso. 
Tivemos de mobilizar enfermeiros 
de outras áreas que já tinham pas-
sado em cuidados intensivos”, afir-
ma Luís Pereira. 

A falta de recursos humanos é mais 
grave do que a falta de ventiladores, 
que, para já, não é um problema. 
“Podemos ter muitos ventiladores, 
mas não têm piloto automático. Este 
equipamento implica ter médicos, 
enfermeiros e assistentes operacio-
nais. A falta de médicos sempre foi 
um problema, mas agora agravou-
se. Não é fácil ser médico intensi-
vista, é uma carga e um stress emo-
cional muito grande.” 

O director de serviço critica ain-
da a remuneração dos assistentes 
operacionais dos cuidados intensi-
vos. “É-lhes exigida uma grande for-
mação para um ordenado que é pou-
co mais acima do salário mínimo.” 

Viver e respirar nos cuidados inten-
sivos obriga a uma grande capaci-
dade de resiliência. Daí o humor 
constante de Luís Pereira, que pre-
fere focar-se nas vitórias. Falar sobre 
a morte não é um tema que lhe agra-
de, pelo que, por várias vezes, des-
via a conversa. Talvez porque a Covid 
também não lhe foi simpática e lhe 
‘roubou’ um amigo de adolescência. 
Depois de ter estado nos cuidados 
intensivos e de ter recuperado do 
novo coronavírus, o utente já esta-
va negativo e foi já na enfermaria 
sofreu um AVC hemorrágico. Não 
resistiu.  

Também não sabe quantos doen-
tes morreram de Covid no seu ser-
viço. “Fiz uma branca no meu cére-
bro. Vamos actualizar a estatística, 

Mapa de risco do distrito de Leiria
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mas não quis ainda intuir.” Esclare-
ce que já morreram doentes na casa 
dos 60 anos, com outras patologias 
associadas, “mas a maioria são ido-
sos”. 

“Felizmente temos mais alegrias. 
Há algumas tristezas, sobretudo quan-
do há muitas horas de investimento 
e uma carga de trabalho brutal num 
doente.” 

A alegria é muito festejada, sem-
pre que um doente obtém a alta para 
ir para a enfermaria. “É uma grande 
felicidade”, diz, com os olhos a sor-
rir, já que a máscara lhe tapa a res-
tante expressão facial. 

Um doente Covid fica, em média, 
pelo menos, duas semanas nos cui-
dados intensivos. “Mais do que os 
habituais oito dias das outras pato-
logias.” E são os fumadores e os pacien-
tes com patologias respiratórias e de 
obesidade que mais risco têm de ir 
para os cuidados intensivos quando 
contraem o SARS-CoV-2.  

O impacto dos doentes que acor-
dam, muitas vezes, uma a duas sema-
nas depois é “arrasador” a nível psi-
cológico. “Muitos ficam deprimidos. 
Ao verem todo o cenário apercebem-
se do seu estado e imaginam que estão 
de facto em risco de vida. Os que estão 
acordados não têm noção do dia e da 
noite. Por isso, temos um relógio na 
parede.” 

Outra das consequências da ida aos 
cuidados intensivos é a miopatia, que 
se define pela fraqueza muscular, 
provocada pelo uso do curare, um 
forte relaxante muscular, que para-
lisa o doente. 

z Desde esta semana que Nazaré, 
Pombal e Ourém passaram a figu-
rar entre os concelhos que estão 
em risco muito elevado de infec-
ção. Desde então passou a ser proi-
bida a circulação na via pública 
entre as 23 e as 5 horas nos dias de 
semana e a partir das 13 horas aos 
sábados e domingos. 

Classificados com risco eleva-
do, os concelhos de Alcobaça, 
Ansião, Batalha, Leiria, Marinha 
Grande, Peniche e Porto de Mós 
passaram também a ter recolher 
obrigatório durante a semana, não 
havendo, contudo, restrições ao 
fim-de-semana. 

O último Conselho de Ministros 
dividiu o mapa de Portugal em qua-
tro níveis de risco, seguindo os cri-
térios determinados pelo Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças: “extremamente ele-
vado” (mais de 960 casos por 100 
mil habitantes nos últimos 14 dias), 
“muito elevado” (entre 480 e 959), 
“elevado” (entre 240 e 479) e “mode-
rado” (menos de 240 casos). 

Na reunião do Conselho de Minis-
tro ficou ainda decidida a proibi-
ção de circular entre concelhos em 
todo o território continental entre 
as 23 horas do dia 27 e as 5 horas 
do dia 2 de Dezembro. A mesma 

interdição aplica-se entre os dias 
4 e 8 de Dezembro. O Governo dá 
ainda tolerância de ponto à Fun-
ção Pública e suspende a activida-
de lectiva neste período. 

Mais 777 infectados 
Nos últimos sete dias, o distrito de 
Leiria registou mais 777 infectados, 
mais 491 recuperados e mais dez 
mortos. Às 00:00 horas  de ontem 
registavam-se um total de 4.298 
infecções por SARS-CoV-2, das quais 
2.833 pessoas tinham recuperado, 
segundo dados da Comissão Dis-
trital de Protecção Civil. Contabi-
lizavam-se 86 mortes e 1.356 casos 
activos desde o início da pande-
mia. Leiria e Pombal têm  o maior 
número de casos activos, com 347 
e 213, respectivamente.  

O concelho de Pombal somava 
um total de 518 casos, 288 recupe-
rados, 17 mortos e 213 infecções 
activas. Já a Nazaré contabilizava 
um total de 168 infecções, 87 recu-
perados e 79 casos activos, com 
dois mortos a lamentar. Em Ourém 
(distrito de Santarém), os últimos 
dados do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Médio Tejo indicava 
um total de 718 casos, com 350 recu-
perações. Desde o início da pan-
demia,  conta com três óbitos.  

Na última semana, foi conheci-
do um surto num bairro social de 
Pombal, com 47 pessoas infecta-
das. “O bairro social tem 55 habi-
tações, onde moram cerca de 220 
pessoas. Há 47 infectados”, afir-
mou à Lusa Diogo Mateus, referin-
do “não estar ninguém internado” 
e salientando que “muitas pessoas 
estão assintomáticas”. 

Ainda no concelho de Pombal, 
foi divulgado um surto num lar pri-
vado, em Santiago de Litém. Fon-
te do lar explicou à Lusa que, dos 
35 utentes, “a maioria testou posi-
tivo e grande parte está assinto-
mática”. Já na quinta-feira passa-
da, Preciosa Santos, directora-geral 
da Cercipom, instituição que apoia 
pessoas com deficiência ou inca-
pacidade, informou que, dos 20 
utentes do lar residencial de Pom-
bal, 16 testaram positivo e dos 15 
colaboradores do lar residencial, 11 
também estavam infectados com 
o novo coronavírus. 

No concelho da Batalha, a Uni-
dade de Saúde Familiar Condestá-
vel foi obrigada a encerrar para 
desinfecção dos Pólo 1 - Batalha e 
pólo 3 - São Mamede, por se ter 
"confirmado infecção por corona-
vírus num profissional desta insti-
tuição". 

“Podemos ter 
muitos 
ventiladores, mas 
não têm piloto 
automático. Este 
equipamento 
implica ter 
médicos, 
enfermeiros e 
assistentes 
operacionais. A 
falta de médicos 
sempre foi um 
problema, mas 
agora agravou-se” 
Luís Pereira

Em destaque
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Entrevista

“Vamos para além de uma 
escola de lápis e papel” 

Elisabete Cruz 
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt  
z Quando foi desafiada para liderar a 
Insignare sentiu a herança pesada de 
Francisco Vieira? 
Uma herança orgulhosa. Tenho o à-
vontade de abraçar desafios, sejam 
eles grandes, pequenos ou pesados, 
com a sensação da folha em branco. 
Foi com muito orgulho que o fiz na 
perspectiva de saber que o Francisco 
tinha deixado um legado poderoso. 
Obviamente tenho dado o meu cunho 
pessoal e tento que acompanhemos 
o ritmo daquilo que estamos a viver. 
Isso é perfeitamente normal, mas é 
um comboio muito grande e não o 
parei, não arranquei a máquina nem 
os fios. 
Como tem sido a experiência, sobre-
tudo quando vem de um ramo total-
mente diferente? 
Tem sido desafiante, mas há uma coi-
sa que é muito gratificante: saber que 
o resultado, ainda que indirecto, daqui-
lo que é a gestão da educação muda 
a vida das pessoas. Tenho a certeza 
de que muitos dos miúdos que estu-
dam nas nossas escolas têm a vida 
mudada, porque estão a ter oportu-
nidades de vida e as competências 
que as nossas escolas lhes dão. 
As escolas da Insignare têm contri-
buído para qualificar a mão-de-obra 
da região? 
Não tenho dúvidas nenhumas disso. 
Os nossos cursos são procurados de 
norte a sul do País e ilhas. Temos alu-
nos que fazem estágios nas ilhas e no 
estrangeiro. Dez por cento dos alunos 
fazem estágios através do programa 
Erasmus em boas regiões gastronó-
micas da Europa. 
E conseguem emprego nesses paí-
ses? 
Todos têm propostas para ficar, mas 
vão no 2.º ano para voltarem no 3.º. 
É uma estratégia de fixação de talen-
tos cá. Acima de tudo, queremos reter 
talento no País e na região. Hoje em 
dia já não há muitas fronteiras, mas 
temos mesmo de qualificar a mão-de-
obra que o mercado precisa. Por isso, 
restringimos os estágios fora ao 2.º 

ou dos ateliers, onde são treinados 
para o que vão fazer. Não tenho dúvi-
da nenhuma de que estamos uns furos 
acima daquilo que seria o ensino tra-
dicional. 
As empresas procuram mais o saber 
fazer? 
Saber fazer e muita adaptabilidade. 
Muitas empresas dizem-nos que o 
diploma ou a média 'não interessam 
nada', porque aquilo que querem da 
escola para os seus funcionários são 
outras competências e valores. 
O plano curricular adequa-se a essas 
competências? 
Totalmente. Mesmo a preparação para 
o mercado profissional, como a simu-
lação de uma entrevista de emprego, 
ajudá-los a construir um currículo, a 
ter experiências que percebam se gos-
tam mais daquele ou de outro tipo de 
empresas. Esse adaptar o perfil da pes-
soa à escolha que o mercado dá é pro-
porcionado ao longo dos três anos de 
curso. Implica pegar em cada um deles, 
único, e fazer o seu fato à medida, com 
base na competência de cada um. Isto 
vai para além daquilo que o ensino de 
massas faz com os alunos do cientifi-
co-humanísticos. 
Uma nova Escola de Hotelaria era um 
sonho de Francisco Vieira. Esse pro-
jecto tem condições para avançar? 
O sonho é de todos. Há uma grande 
oportunidade que é este novo quadro 
comunitário. Os financiamentos são 
muito escassos para este tipo de orga-
nizações, como uma escola profis-
sional. A oportunidade de termos um 
novo quadro comunitário que possa 
encaixar o nosso projecto será muito 
bom. O projecto não se limita a ser um 
edifício, onde os alunos estão a estu-
dar. Há todo um conceito de desen-
volvimento de competências que vai 
desde a agricultura, ou seja, da pes-
quisa dos melhores ingredientes que 
vão depois para o prato, até ao que vai 
ser servido ao público, daí ter tam-
bém um restaurante. Tem toda uma 
economia circular que leva a que não 
seja apenas e só o projecto de uma 
escola. Será mais um centro de com-
petências. Sem o quadro comunitá-
rio é muito difícil um projecto desta 

Carina João Oliveira  A directora executiva da Insignare considera que  
Fátima deve ter um regime de excepção para fazer face à pandemia

magnitude. 
A realização de intercâmbios e Eras-
mus tem sido uma das apostas da 
Insignare. Qual a importância para a 
formação? 
O Erasmus é uma fonte de financia-
mento muito importante para as 
mobilidades dos nossos jovens. São 
mobilidades de curta duração mas 
que têm um fio condutor. Por exem-
plo, durante dois anos há um tema 
que é estudado por várias escolas 
que se associam. Vamos a essas esco-
las e elas vêm cá. A importância na 
formação é muita. Vão respirar outro 
mundo, até a comparabilidade daqui-
lo que é feito lá e cá, vão ver cultu-
ras diferentes, esbater fronteiras, 
ganhar tolerância. É importantíssi-
mo para aquilo que são as bases da 
cultura europeia. 
Assumiu que na área da inovação e 
do empreendedorismo a função da 
Insignare é preparar os seus alunos 
para a revolução tecnológica 4.0. De 
que forma está a ser concretizado? 
Essa revolução não é só tecnológica, 
porque se formos olhar só para a tec-
nologia todos os dias temos um mode-
lo diferente de telefone ou de com-
putador. Aquilo que fazemos é a peda-
gogia 4.0. Tentamos ter modelos e 
formas diferentes de chegar aos alu-
nos que os prepare para esse merca-
do tecnológico. Não preparamos ape-
nas os alunos para aquela máquina 
específica. Esse era o modelo clássi-
co que faliu. Acima de tudo é focá-los 
e adaptá-los para aquilo que é preci-
so fazer. É mais um mindset do que 
propriamente tecnológico. 
Foi eleita secretária do comité exe-
cutivo do EfVET – European Forum 
of Techinical and Vocational Educa-
tion and Training, de que forma isso 
pode beneficiar a Insignare e até Por-
tugal? 
Pelo menos ficam com a visão de um 
país como Portugal: um País peque-
no, pobre e sempre financiado nes-
tas matérias. É também um choque 
de culturas perceber a velocidade a 
que vão certos países, a forma de orga-
nização dos seus sistemas de ensino 
e em muitas coisas não estamos atrás. 

Temos uma 
altíssima taxa de 
alunos que optam 
por prosseguir 
estudos na área. 
Não é 
empregabilidade 
no imediato, mas 
garante depois 
outros níveis de 
empregabilidade 

Em destaque

ano do curso, por forma a que no 3.º 
ano os alunos façam estágio em Por-
tugal e possam ficar nessa empresa. 
Qual a empregabilidade dos cursos 
da Insignare? 
Ronda os 70%, mas só não trabalha 
quem não quer. Há alunos que optam 
por outros caminhos. Antes da pan-
demia, todos tinham emprego onde 
quisessem. O mercado estava ávido 
de profissionais nestas áreas. Temos 
uma altíssima taxa de alunos que 
optam por prosseguir estudos na área. 
Não é empregabilidade no imediato, 
mas garante depois outros níveis de 
empregabilidade. 
Os jovens formados nas escolas da 
Insignare têm alcançado lugares rele-
vantes no sector. É o reconhecimen-
to da qualidade de ensino? 
De facto mostra que há qualidade no 
ensino, sobretudo, quando somos 
muito procurados empresarialmen-
te e nos dizem: queremos estagiários 
da vossa escola. Há uma preparação 
muito boa. Vamos para além de uma 
escola de lápis e papel, do aluno sen-
tado numa secretária, seja por via das 
experiências que lhes proporciona-
mos em termos de enquadramento 
profissional seja por via das oficinas 
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ENTREVISTA COM O APOIO DE:

É importante que este equilíbrio se 
faça, quando, por exemplo, estamos 
a ultimar uma espécie do processo de 
Bolonha para o ensino profissional. 
As decisões que são da cúpula euro-
peia são tanto mais abrangentes quan-
to mais representatividade tiverem. 
Como está a correr o projeto INSIG-
NEPLUSHOTEL? 
A INSIGNEPLUSHOTEL é uma área 
comercial da Insignare. Tem várias 
actividades, entre as quais o serviço 
de catering para empresas e particu-
lares. Durante muito tempo estive-
mos com a confecção de refeições 
para os hotéis em Fátima, agora um 
pouco mais condicionados pela pan-
demia. A pousada tinha um contrato 
com o grupo Pestana. Terminámos 
esse contrato e de momento não temos 
qualquer ligação à pousada. Foi uma 
fonte importante de aprendizagem 
para os alunos e para nós, sobre o que 
é gerir um hotel. Foi um projecto boni-
to, que teve um princípio, meio e fim. 
Como é que Fátima pode resistir a 
este período negro da economia? 
Essa é a pergunta para um milhão de 
dólares. Como é que se inventa turis-
mo da forma como ele existia para 
Fátima, neste momento? Não sei. 
Precisa de um regime de excepção 
como têm pedido os empresários? 
Claro que sim. Vive disto. Detesto estas 
comparações, mas olhámos para a 
Efacec e dissemos: ‘vamos salvar isto 
porque é uma empresa com futuro’. 
O Estado fez isto com empresas pri-
vadas, faz isto com alguns sectores. 
Fátima também tem esta excepcio-
nalidade e deve ser olhada como está 
a ser afectada, de forma esmagado-
ra. Pode ser uma tragédia anunciada 
se a situação não melhorar entretan-
to. Tem de ser olhada de forma dife-
rente para aquilo que é uma terra que 
vive disto só e apenas. 
A criação do concelho de Fátima é já 
um assunto arrumado? 
Estava na Assembleia Municipal quan-
do se deram todas essas convulsões, 
a desilusão foi tão grande com aqui-
lo que se passou com o processo de 
Fátima a concelho... Lembro-me de 
estar com um grupo a ajudar a escre-

ver a carta e demitirmos-nos todos. 
Não deve haver acto mais trágico numa 
carreira política do que mandar a toa-
lha ao chão. Isto para mostrar o pro-
cesso de desilusão e doloroso dessas 
pessoas. Havia uma vontade, havia 
um sonho e havia condições. Hoje, 
não duvido que haja vontade e sonho, 
mas duvido muito que existam as 
condições políticas para que isso acon-
teça. Por isso, não vale a pena caval-
gar moinhos de vento. 
O que faz falta ainda a Fátima para 
crescer e ser mais do que um desti-
no religioso? 
Todos os dias Fátima está a crescer e 
tem uma atractividade nova. Enquan-
to pólo gerador de emprego tem tido 
taxas de crescimento populacionais 
muito grandes. A taxa de natalidade 
é francamente positiva face aos indi-
cadores do País e até da região. Onde 
há muita gente há muita massa críti-
ca para as coisas começarem a acon-
tecer. No imediato, uma aposta gran-
de nas áreas ambientais, nos espaços 
verdes e nos ajardinados. Aquilo que 
permita às pessoas de Fátima viver a 
cidade com outro prazer. 
A experiência na Assembleia da Repú-
blica é para repetir? 
Toda a gente devia perceber o pro-
cesso onde as coisas acontecem e da 
forma como acontecem. Conheci o 
palco, conheci a ribalta, as palmas e 
as luzes, mas também conheci os bas-
tidores e a parte de trás do pano. O 
perceber como as coisas acontecem 
foi uma experiência de vida. 
Desiludida com o que viu na parte de 
trás do pano? 
Só se desilude quem se ilude, mas 
tinha outra expectativa, de ver as coi-
sas acontecerem de outra maneira. 
Perante a pandemia deveria haver 
maior união entre os partidos? 
Não podemos ser ingénuos ao ponto 
de achar que vamos todos dar as mãos 
e pintar arco-íris. A política faz-se de 
conquistas, mas também de com-
promissos. Há politiquice a mais, bas-
ta abrir os telejornais para ver que 
metade é cascalho. Faz falta um pou-
co mais de compromisso nas lide-
ranças. 

RICARDO GRAÇA

Percurso 
Uma engenheira na educação
Carina João Oliveira, 43 anos, é 
engenheira civil, com uma pós-
graduação em Gestão e Liderança 
pela AESE Business School. Natural 
de Fátima, aos 40 anos foi desafiada 
para ser a directora executiva da 
Insignare – Associação de Ensino e 
Formação, que detém as escolas 
profissionais de Ourém e de 
Hotelaria de Fátima. “Estava longe 
de achar que ia ser desafiada para 
isto. Estava a liderar a unidade de 
estudos e estratégia na 
Infraestruturas de Portugal, a 
preparar aquilo  que seria o futuro 
da IP para o advento dos carros 

autónomos”, conta. Foi eleita 
secretária do comité executivo do 
EfVET – European Forum of 
Techinical and Vocational 
Education and Training, uma 
associação europeia que concgrega 
escolas profissionais e agentes do 
sector do ensino e formação 
profissional. Foi deputada no 
Parlamento eleita pelo círculo de 
Santarém do PSD. É presidente da 
Assembleia de Freguesia de Fátima, 
tendo já passado pela Assembleia 
Municipal de Ourém, e vogal do 
Colégio Nacional de Engenharia 
Civil.
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Em 2014, cheias no rio Lis inundaram as termas de Monte Real

Inundações ameaçam quase 7000 pessoas 
no distrito nos próximos 20 anos

Maria Anabela Silva 
anabela.silva@jornaldeleiria.pt  
z São seis as zonas do distrito que a 
Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) avalia como estando em ris-
co de inundações graves nos próxi-
mos 20 anos. De acordo com as car-
tas de zonas inundáveis, elabora-
das por aquele organismo e que têm 
estado em discussão pública, esti-
ma-se que as cheias possam, nas 
próximas duas décadas, ameaçar 
cerca de sete mil pessoas na região, 
entre população residente e flu-
tuante, número que ultrapassa os 
17 mil na avaliação feita para o perío-
do de 100 anos. 

A cartografia das designadas 
“zonas inundáveis da região” - bacia 
hidrográfica do Lis (Leiria, Batalha 
e Marinha Grande), Pombal, Alco-
baça, Benedita, São Martinho do 
Porto e Caldas da Rainha – identi-
fica perto de meia centena de edi-
fícios sensíveis em risco de inun-
dação.  

Nesse grupo de construções, estão, 
por exemplo, as instalações da GNR, 
da Câmara e da Cooperativa da Bata-
lha, o ISLA -Instituto Superior de Lín-
guas e Administração de Leiria, das 
Juntas de Freguesia de Bidoeira (Lei-
ria) e de Alcobaça, as extensões de 
saúde de A-dos-Francos (Caldas da 
Rainha) e de São Martinho do Porto 
(Alcobaça) e as Estações de Trata-
mento de Águas Residuais de Fer-
vença (Alcobaça), Famalicão/Naza-
ré e Benedita. As EB1 de Valbom, em 
Alcobaça, e a EB1 e Jardim de Infân-
cia de Freires, na Benedita, também 
estão identificados com edifícios sen-
síveis a inundações. 

De acordo com as cartas de zonas 
inundáveis e de risco de inundação, 
prevê-se ainda  que a ocorrência de 
cheias nos próximos 20 anos possa 
provocar estragos ou afectar a cir-
culação em mais de 350 estradas da 
região, sobretudo em vias urbanas 
e ciclovias. As inundações repre-
sentam, aliás, “uma das maiores 
ameaças a este tipo de infra-estru-
turas”, destacam os documentos, 
frisando que a ocorrência de cheias 
numa via acarreta “um perigo para 
a circulação de veículos, quer pela 
possibilidade de arrastamento quer 
pela entrada de água” nas viaturas.  

Aquelas cartas avaliam ainda o 
impacto das inundações no ambien-

te, nomeadamente pela afectação 
de estruturas que, em caso de cheia, 
poderão transformar-se em fontes 
de poluição, como é o caso das ETAR. 
No concelho de Leiria estão refe-
renciadas duas, que não estão iden-
tificadas, e na região Oeste três (Fer-
vença, Benedita e Famalicão/Naza-
ré). No caso da bacia hidrográfica 
do Lis, a carta de risco aponta ain-
da o matadouro da Mapicento como 
“sensível” ao risco de induração, o 
que, a acontecer, poderá ter impac-
tos no ambiente. 

Os documentos elaborados pela 
APA para cada região hidrográfica 
advertem ainda para os impactos 
das inundações nas captações de 
água para consumo humano, o que 
pode condicionar o abastecimento 
de água à população. No caso da 
bacia do Lis, estão identificadas qua-
tro captações que correm o risco de 
ser afectadas em caso de inunda-
ção. No Oeste, esta situação não foi 
referenciada.  

Ao nível do património construí-

Objectivo 
Suporte a medidas 
de redução de risco 
Dados hidrológicos e 
meteorológicos, caracterização 
sócio-económica, nível do mar e 
elementos sobre inundações 
históricas foram alguns dos 
elementos tidos em conta na 
elaboração das cartas de risco. 
Apesar de se tratarem de planos 
associados a ciclos de seis anos 
(2022/2027), foram “contemplados 
os efeitos das alterações climáticas, 
ao nível da probabilidade de 
agravamento de fenómenos 
extremos e da subida do nível médio 
do mar”. A cartografia deverá servir 
de suporte à definição “de medidas 
mais eficiente na minimização do 
risco, permitindo estabelecer 
condicionantes e restrições ao uso 
do solo”, contribuindo para 
aumentar “a resiliência do território 
ao risco das inundações”.  

do, o estudo da APA admite que, em 
caso de inundações, sejam afecta-
dos três imóveis classificados, todos 
em Alcobaça: o Mosteiro, a casa onde 
vive Manuel Vieira da Natividade e 
um edifício localizado na Rua Dr. 
Brilhante (nº5).  

As cartas de risco para as zonas 
críticas da região identificam tam-
bém os perímetros hidroagrícolas 
da Cela (Alcobaça) e do Lis como 
estruturas “potencialmente afec-
tadas” por inundações. No primei-
ro caso, está calculada uma área de 
492 hectares como estando em ris-
co, enquanto no Vale do Lis foram 
identificados 2322 hectares nessa 
situação. 

A nível nacional, foram identifi-
cadas 63 Áreas de Risco Potencial 
Significativo de Inundação (ARPSI) 
nas oito regiões hidrográficas de 
Portugal Continental, das quais 47 
são de origem fluvial/pluvial e 16 
de origem costeira. O relatório para 
cada região está disponível no site 
da APA (https://apambiente.pt).

6 
Áreas de Risco Potencial 
Significativo de Inundação (ARPSI) 
identificadas no distrito:  bacia 
hidrográfica do Lis (Leiria, Batalha 
e Marinha Grande), Pombal, 
Alcobaça, Benedita, São Martinho 
do Porto e Caldas da Rainha. A 
nível nacional existem 63 
 
 
 
 50 
é o número aproximado de 
edifícios “sensiveis” identificados 
no distrito como “potencialmente 
afectados” pelo risco de 
inundação, onde se incluem ETAR, 
escolas, sedes de autarquias e um 
quartel da GNR

Os números

Estudo Avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente identifica seis zonas críticas no distrito 
quanto ao perigo de inundação, para as quais define cartas de risco 

RICARDO GRAÇA/ARQUIVO
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Mulher Século XXI, Leiria 

Número de imigrantes  
vítimas de violência  
doméstica duplicou

Elisabete Cruz 
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt  
z Estão há pouco mais de um ano em 
Leiria e começam a revelar as agres-
sões de que são alvo, sobretudo, por 
parte dos seus companheiros, da mes-
ma nacionalidade. O número de imi-
grantes vítimas  de violência domés-
tica que procuraram apoio na asso-
ciação Mulher Século XXI, em Leiria, 
duplicou face a 2020, passando de 15 
para 34. 

“Observámos um aumento de 19 
vítimas, comparativamente com as 
15 vítimas no mesmo período de 
2019. Será que se deve exclusiva-
mente ao aumento de imigrantes 
na região? Será resultado do cres-
cimento do desemprego? São pes-
soas que estão cá há um ou dois 
anos. É um aumento grande demais, 
que deve ser estudado pelos par-
ceiros da rede”, revela Susana Ramos 
Pereira, presidente daquela orga-
nização não governamental. 

O Centro de Atendimento às Viti-
mas de Violência Doméstica do Dis-
trito de Leiria atendeu 147 novos 
casos, sendo 137 mulheres e dez 
homens, até 31 de Outubro. Destas 
denúncias, 16 relacionam-se com 
idosos. Comparando com o perío-
do homólogo de 2019, que registou 
161 novos casos, nota-se uma ligei-
ra diminuição.  

Em 2020, o número de acompa-

nhamentos foi de 1.003 (o atendi-
mento telefónico aumentou mui-
to), número mais elevado do que 
o verificado em 2019 (863), refere 
a associação.  

“Não houve menos violência 
doméstica, mas o confinamento 
obrigou ao silêncio. As vítimas esta-
vam mais controladas e com maior 
dificuldade em pedir ajuda. Mui-
tas procuram agora, também auxí-
lio para o processo de separação, 
já que a casa de família deixou de 
ser um porto de abrigo e passou a 
ser uma prisão”, frisa Susana Ramos 
Pereira. 

Os pedidos de ajuda, revelou, 
estão a começar a chegar agora, 
“com vítimas a mostrarem muito 
medo e com a auto-estima des-
truída. “A pandemia escondeu as 
situações, que vão surgindo ago-
ra.”  

Em 2020, a associação acolheu 
48 vítimas das quais 17 eram crian-
ças (descendentes directas), quan-
do em 2019 o número foi de 88 víti-
mas (35 crianças). “A nossa estru-
tura tem uma lotação para oito víti-
mas. O cumprimento das normas 
impostas pela Direcção-Geral da 
Saúde, que obrigam a um período 
de isolamento de 14 dias em cada 
entrada na resposta de acolhimento, 
faz com que o número real de vagas 
existentes diminua para um terço 
da sua capacidade”, lamenta. 

Tribunal de Leiria 

Homem que degolou namorada 
nega intenção de matar

z O homem acusado do homicídio 
qualificado da namorada, em Dezem-
bro de 2019 na cidade de Leiria, negou 
ao Tribunal de Leiria a intenção de 
matar e declarou-se arrependido. “Não 
tinha intenção”, afirmou o arguido, 
garantindo que “gostava muito dela” 
e que “não queria que ela” o deixas-
se, como a vítima “tinha dito” que 
faria. 

O arguido de 35 anos não soube 
explicar, contudo, a razão de ter pega-
do no x-acto que estava na sua mala 
de trabalho e de ter desferido dois gol-
pes no pescoço da vítima, com os filhos 
desta em casa. “Fiquei desesperado 
com o sangue e saí. Liguei para a PSP 
a dizer que lhe tinha feito mal. Não 

tenho explicação para isso. Sempre 
vivi tranquilo e calmo”, disse. Afir-
mando-se arrependido, o arguido, 
que tem dois filhos menores no Bra-
sil, reconheceu que fez “mal a uma 
pessoa de quem gostava muito”. 

Nas alegações finais, o procurador 
da República considerou provados 
todos os factos da acusação, assina-
lando a confissão do arguido, e pediu 
que seja feita justiça, atendendo igual-
mente às atenuantes. 

Já a advogada de defesa salientou 
que o crime não foi premeditado e 
que o arguido, sem antecedentes cri-
minais, “arrependeu-se de imediato” 
e, embora tenha saído do local, pediu 
ajuda.
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Projecto para requalificar Rodoviária ainda está a ser ajustado

Avenida Heróis de Angola com nova roupagem, mas com edificado a reclamar obras  

Edifício da Rodoviária aguarda aprovação 
e Galerias Alcrima continuam sem projecto
Maria Anabela Silva 
anabela.silva@jornaldeleiria.pt  
z A Avenida Heróis de Angola, loca-
lizada no coração da cidade de Lei-
ria, ganhou, nas últimas semanas, 
uma nova roupagem ao nível do 
espaço público. Foram colocadas 
floreiras e mobiliário urbano,  cria-
da uma ciclovia, além do alarga-
mento de passeios  e do novo pavi-
mento. A intervenção agora con-
cluída gerou alguma controvérsia, 
com os críticos a referirem-se às 
obras como uma “acção de cos-
mética”, numa artéria que preci-
sa de uma intervenção de fundo 
ao nível das infra-estruturas, adia-
da sine die.  

Polémica à parte, as obras na 
avenida trouxeram, de novo, à dis-
cussão a necessidade de requali-
ficação do edificado, com desta-
que para o quarteirão da Rodo-
viária e as Galerias Alcrima que, 
sobressaem, pela negativa, na arté-
ria agora intervencionada. O pró-
prio Teatro José Lúcio da Silva 
(TJLS) também já está a pedir uma 
intervenção ao nível da pintura 
exterior, como, por várias vezes, 
foi defendido pelo presidente da 
Assembleia Municipal, António 
Sequeira.   

O JORNAL DE LEIRIA foi tentar 
perceber em que fase está o pro-
jecto de reabilitação do edifício da 
Rodoviária e se existem preten-
sões para a requalificação das Gale-
rias Alcrima. Em relação ao pri-
meiro, o promotor e a Câmara estão 
ainda em “diálogo” para ajustar a 
proposta de intervenção, enquan-
to para o segundo não existem pro-
jectos de reabilitação, segundo 

RICARDO GRAÇA

informação disponibilizada pelo 
Município.  Quanto ao TJLS, 
“encontra-se em preparação o pro-
jecto para uma intervenção com 
vista à reparação da cobertura da 
torre Sul”.  

Em resposta ao pedido de escla-
recimentos do JORNAL DE LEI-
RIA,  a Câmara adianta que, no 
caso da Rodoviária, o requerente 
foi notificado para entregar “ele-
mentos para licenciamento, nomea-
damente apresentar rectificações 
ao projecto conforme condições 
de aprovação de arquitectura”.  

Segundo a vereadora do Urba-

nismo, Rita Coutinho, a Autarquia 
pediu “alternativa” à proposta para 
o alçado lateral nordeste, virado 
para o TJLS, de forma a “respeitar 
a linguagem arquitectónica”, man-
tendo a cobertura inclinada. Quan-
to à solução preconizada para o 
alçado confinante com a Heróis de 
Angola, que será alterado com seu 
“embasamento, recorrendo à cor 
preta”, esta será mantida por ser 
“removível” e por “responder tam-
bém a questões ambientais” ao 
nível, por exemplo, da eficiência 
energética. 

Sem entrar em pormenores sobre 

Leiria Ana Gomes  
presente em sessão  
a realizar hoje 
 
A candidata à Presidência da 
República Ana Gomes vai estar esta 
quinta-feira, dia 26, em Leiria, para 
participar numa sessão intitulada 
Cuidar Portugal. O encontro tem 
início marcado para as 18 horas e irá 
decorrer no Teatro Miguel Franco. 
Antiga eurodeputada eleita pelo 
Partido Socialista, Ana Gomes irá 
disputar as eleições presidenciais, a 
realizar no dia 24 de Janeiro de 
2021.

Leiria Factura  
electrónica da água 
ajuda IPSS 

 
Com o mote Quem Adere Amigo É, os 
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento (SMAS) de Leiria estão 
a promover uma campanha de 
apoio às instituições sociais do 
concelho, com a entrega de cinco 
euros por cada adesão ao débito 
directo e à factura electrónica. A 
campanha decorre até 31 de Janeiro 
e para aderir basta preencher o 
formulário disponível no site dos 
SMAS.

Leiria ADAV  
promove formação  
para pais  
 
Preparados para falar sobre 
sexualidade com os filhos? É o tema 
da próxima acção de formação 
promovida pela delegação de Leiria 
da Associação de Defesa e Apoio da 
Vida (ADAV). As sessões decorrerão 
nos dias 5 e 12 de Dezembro, 
estando já abertas as inscrições, 
que são gratuitas e que podem ser 
efectuadas por email 
(adav.leiria.formar@gmail.com) ou 
por telefone (963 051 000).

Leiria Malmequeres 
angariam fundos 
para ginásio  
 
Os Malmequeres, instituição de 
Leiria que acolhe pessoas com 
deficiência intelectual, estão a 
promover uma campanha de 
angariação de fundos para a 
colocação de um piso novo no 
ginásio, onde os utentes 
desenvolvem actividades que 
melhora a sua qualidade de vida. A 
ajuda poderá ser efectuada através  
da aquisição de vales, na loja online 
Girafinha (https://www.girafina.pt).

o projecto, Paulo Carvalho, direc-
tor-geral da Rodoviária do Lis, 
reconhece que “há nuances” da 
intervenção que estão a ser “lima-
das”, garantindo que é intenção 
da empresa avançar com a obra 
“no decorrer de 2021”. Em cau-
sa está um investimento a ron-
dar “um milhão de euros”, para 
“criar melhores condições” para 
os clientes. 

Considerando “exagerada” a 
classificação do edifício como 
'de terceiro mundo', numa alu-
são à estado de degradação do 
imóvel, Paulo Carvalho reco-
nhece que, nos últimos anos, não 
houve investimento no local, 
porque chegou a ser equaciona-
da a transferência do terminal 
para novas instalações a criar de 
raiz junto às piscinas municipais. 
“Perante a possibilidade de saí-
da do terminal da Heróis de Ango-
la, não fazia muito sentido fazer-
mos esse investimento. A situa-
ção alterou-se. A indicação que 
temos do Município é que a loca-
lização na avenida é inquestio-
nável”, acrescenta o director-
geral da Rodoviária do Lis.  

Em relação às Galerias Alcri-
ma, a Câmara informa que “não 
existem processos recentes para 
o local”. Por seu lado, Manuel 
Barbeiro da Costa, líder do gru-
po Respol que é proprietário do 
edifício, limita-se a dizer que a 
requalificação está “em stand 
by”. “Vamos avançar primeiro 
com o projecto do Hotel Lis”, diz, 
escusando-se, para já, a adian-
tar informações sobre o proces-
so relativo ao edifício do antigo 
hotel.

Obras na avenida 
Oposição fala em 
“trapalhada”
Os vereadores do PSD na Câmara de 
Leiria voltaram a criticar, esta terça-
feira, as obras na avenida, com 
Álvaro Madureira a falar em 
“trapalhada”. Marcações de estacio-
namento que tiveram de ser refeitas 
e passeios que não foram executados 
de novo foram algumas das críticas 
da oposição, que, acima de tudo, 
questiona o adiamento da inter-
venção ao nível das infra-estruturas.   
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A 10 de Dezembro, com o seu 
JORNAL DE LEIRIA, a revista 
250 Maiores Empresas 
Fique a par de toda informação 
de negócios do distrito de Leiria

PUBLICIDADE
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Região Valorlis  
desafia idosos  
a reciclar 

 
A Valorlis desafia os utentes de lares 
e centros de dia da região de Leiria a 
participar no concurso Os avós 
ensinam a reciclar. Os participantes 
devem criar uma história, poema, 
rima ou canção em que ensinem as 
regras de separação dos resíduos 
recicláveis à população, gravar um 
vídeo e enviar para a Valorlis. O 
concurso visa sensibilizar os mais 
idosos para a separação de 
resíduos.

Porto de Mós Obras  
de saneamento 
em Alvados 

 
O Município de Porto de Mós tem 
em curso obras de ampliação da 
rede de saneamento básico na 
localidade de Alvados. Orçada em 
cerca de 65 mil euros, a presente 
empreitada irá alargar a rede de 
forma a permitir o acesso ao serviço 
a várias unidades hoteleiras e de 
alojamento da localidade e ao 
futuro Centro de Interpretação da 
Serra de Aire e Candeeiros (ex-
Centro de Desporto Ar Livre).

Alcobaça Câmara 
oferece kits  
aos bombeiros  
 
Com o intuito de capacitar os corpos 
de bombeiros do Município, a 
Câmara de Alcobaça, através do 
Serviço Municipal de Protecção Civil, 
ofereceu a cada uma das quatro 
corporações de bombeiros do 
concelho (Alcobaça, Benedita, Pataias 
e São Martinho do Porto), um kit de 
treino pré-hospitalar, constituído por 
um manequim adulto e outro  
pediátrico e um desfibrilhador 
automático externo de treino. 

Caldas da Rainha 
GNR com certificação 
de qualidade  
 
O posto da GNR de Caldas da Rainha 
é um dos 12 do País com a 
Certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade, uma atribuição que 
significa uma “melhoria contínua” 
no atendimento ao cidadão nas áreas 
de missão policial e de fiscalização. 
Esta distinção já tinha sido atribuída, 
em 2019, ao posto de Fátima e foi 
agora reconhecida também à 
unidade de Caldas da Rainha. 

Obra da Santa Casa da Misericórdia entrou em funcionamento terça-feira 

Marinha Grande inaugurou nova 
Unidade de Cuidados Continuados
Daniela Franco Sousa 
daniela.sousa@jornaldeleiria.pt  
z A Santa Casa da Misericórdia da 
Marinha Grande inaugurou no pas-
sado sábado a nova Unidade de Cui-
dados Continuados, um investi-
mento de cerca de 5,5 milhões de 
euros, que contou com o apoio da 
Câmara da Marinha Grande em 150 
mil euros.  

Esta instituição já contava com 
uma Unidade de Cuidados Conti-
nuados, com capacidade para aco-
lher 31 utentes. Com a criação des-
te novo espaço, a Santa Casa aumen-
ta a capacidade para mais 29 vagas, 

além das 31 que já detinha. A 
mudança para o novo equipamen-
to decorreu esta terça-feira. 

Joaquim João Pereira, provedor 
da Santa Casa da Misericórdia da 
Marinha Grande, explicou ao JOR-
NAL DE LEIRIA que, com a criação 
desta nova infra-estrutura, a uni-
dade antiga fica liberta para dar res-
posta às necessidades que surgi-
rem, seja ao nível dos cuidados con-
tinuados, seja ao nível dos cuida-
dos paliativos ou até para disponi-
bilizar ao hospital, na eventuali-
dade deste carecer. 

Note-se que a Santa Casa da Mise-
ricórdia da Marinha Grande detém 

actualmente um jardim-de-infân-
cia, dois lares comparticipados pela 
Segurança Social e um lar não com-
participado, a unidade antiga e esta 
nova Unidade de Cuidados Conti-
nuados. Presta ainda serviço ao 
nível do aconselhamento e aten-
dimento e distribui apoio alimen-
tar por 174 famílias, o correspon-
dente a 480 pessoas. Entre todas 
as suas valências, estende a sua 
ajuda a 950 pessoas, contabiliza 
Joaquim João Pereira. 

“É uma obrigação de todos nós tra-
balharmos em prol da sociedade, seja 
lá de que maneira for”, defende o pro-
vedor desta instituição.

Centro terá  sete contentores para a deposição de vários tipos de resíduos

Investimento de 230 mil euros em Colmeias, Leiria 

Criado centro de recolha de lixo
z Criar condições para a correcta depo-
sição e separação de resíduos é o objec-
tivo do centro de recolha de lixos urba-
nos que a União de Freguesias (UF) 
de Colmeias e Memória está a cons-
truir, num terreno que é proprieda-
de da autarquia, localizado nas tra-
seiras do campo de futebol. A obra 
representa um investimento na ordem 
dos 230 mil euros, comparticipado 
pela Câmara de Leiria em 195 mil.  

Artur Santos, presidente da UF, 
explica que no local serão disponibi-

lizados sete contentores para a depo-
sição separada de vários tipos de mate-
riais, como restos de construção, 
madeira, cartão, electrodomésticos 
velhos, lixos indiferenciados e resí-
duos verdes (ramos de árvores, folhas, 
relva). Estes últimos “passarão por 
um destroçador”, sendo depois “enca-
minhados para tulhas de composta-
gem”, adianta o autarca.  

O centro de recolha deverá ficar 
concluído “dentro de dois meses” e 
a sua entrada em funcionamento será 

acompanhada de uma campanha de 
sensibilização da população. “Depois, 
não haverá desculpas para que o lixo 
não seja devidamente depositado”, 
afirma Artur Santos, que promete 
“mais fiscalização”, para acabar com 
os “amontados” de lixo que ainda vão 
aparecendo espalhados pela UF. 

Para assegurar o uso correcto do 
centro, a Junta irá ter local uma pes-
soa em permanência, que fará o con-
trolo da deposição dos resíduos e da 
sua correcta separação. 

DR

Pombal  

Cercipom 
premiada 
por projecto 
de inclusão social

z São 29.890 euros e vão contribuir 
para integração na sociedade de pes-
soas com deficiência ou incapaci-
dade para a empregabilidade. O apoio 
destina-se à Cercipom - Cooperati-
va de Ensino e Reabilitação de Cida-
dãos Inadaptados de Pombal, que é 
uma das premiadas na edição 2020 
do Prémio BPI “la Caixa” Capacitar. 
Segundo a organização, o projecto 
da Cercipom propõe-se “capacitar 
pessoas com deficiência ou incapa-
cidade para a empregabilidade, atra-
vés da implementação de um espa-
ço de trabalho ocupacional” que per-
mite “actividades produtivas e, ao 
mesmo tempo, contribuir para a inte-
gração na sociedade”.O Prémio BPI 
“la Caixa” distingue iniciativas de 
entidades do terceiro sector que pro-
movam a ocupação e a autonomia 
de pessoas com deficiência ou inca-
pacidade, melhorando a sua quali-
dade de vida e a dos cuidadores. Na 
edição deste ano, 28 projectos rece-
bem 750 mil euros para mitigar impac-
tos da pandemia nas condições de 
vida das pessoas com deficiência. 
Os projectos financiados vão apoiar 
cerca de 1.400 pessoas em situação 
de vulnerabilidade acrescida devi-
do à suspensão de actividades tera-
pêuticas e pedagógicas durante a 
actual pandemia de Covid-19.

5,5 
 
Milhões de euros foi o valor do 
investimento que a Santa Casa 
da Misericórdia da Marinha 
Grande realizou neste novo 
equipamento, entre aquisição de 
terreno e construção do edifício

O número
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Oposição põe cinco milhões de euros na recuperação da mata nacional 

PS vota contra e a favor de milhões para o Pinhal de Leiria
Cláudio Garcia 
claudio.garcia@jornaldeleiria.pt  
z Duas propostas que visam colo-
car cinco milhões de euros do pró-
ximo Orçamento do Estado na recu-
peração da Mata Nacional de Lei-
ria receberam esta semana, na 
Assembleia da República, votos 
em sentido contrário da bancada 
do Partido Socialista.  

No primeiro momento, os depu-
tados do PS votaram a favor da pro-
posta do partido ecologista Os Ver-
des, onde se lê que “no ano de 2021 
ficam assegurados cinco milhões 
de euros para a recuperação e rear-
borização do Pinhal de Leiria e de 
outras matas de gestão pública”. 
A seguir, a bancada do PS votou 
contra a proposta do Partido Social 
Democrata (PSD), submetida pela 
deputada Margarida Balseiro Lopes, 
em que “o Governo fica autoriza-

do a efectuar as alterações orça-
mentais necessárias para imple-
mentar medidas de recuperação 
da Mata Nacional de Leiria, com 
um valor mínimo de cinco milhões 
de euros”. 

Contas feitas, o Pinhal de Leiria – 
que não tinha qualquer verba espe-
cificamente atribuída no Orçamen-
to do Estado para 2021 apresentado 
pelo Governo – foi mesmo contem-
plado no debate de alterações na 
especialidade. A proposta de Mar-
garida Balseiro Lopes e do PSD foi 
aprovada pela junção dos votos de 
todos os partidos da oposição, com 
o PS isolado no voto contra. O tex-
to também prevê a criação de um 
portal electrónico de acesso geral 
com o objectivo de divulgar infor-
mação sobre o prosseguimento das 
ações de recuperação da Mata Nacio-
nal de Leiria, atingida em 86% pelos 
incêndios de 2017. 

Já a proposta dos Verdes foi apro-
vada com votos a favor de todos 
os partidos e determina também 
que “o produto resultante da ven-
da da madeira ardida, nos últimos 
incêndios ocorridos no Pinhal de 
Leiria” seja “integralmente desti-
nado à reflorestação desta Mata 
Nacional”, algo que o Governo já 
tinha prometido. 

Quanto ao reforço de meios huma-
nos no Pinhal de Leiria, para o dobro 
em 2021, que era o ponto três da pro-
posta dos Verdes, foi chumbado devi-
do ao voto contra do PS e abstenção 
do PSD e CDS-PP. 

A Assembleia da República apro-
vou também uma proposta do 
deputado do PS João Paulo Pedro-
sa para contemplar no Orçamen-
to do Estado uma verba de 200 mil 
euros destinada ao primeiro núcleo 
do Museu Nacional da Floresta, a 
instalar na Marinha Grande.

Acções de reflorestação 
Plantadas mais 17 mil árvores 
A Fundação AMI plantou, no 
passado fim-de-semana, cerca de 
7000 árvores no Pinhal de Leiria, 
no âmbito de uma acção de 
reflorestação inserida no projecto 
Ecoética. Inicialmente, o objectivo 
era atingir as dez mil árvores, mas 
apesar dessa meta não ter sido 
atingida, a organização faz um 
balanço positivo da iniciativa. 
“Estes sete hectares agora 
devolvidos à natureza  são um 
pequeno passo para o futuro”, 
pode ler-se numa nota publicada 
na página de facebook da 
Fundação AMI. A acção decorreu 
no âmbito do Projecto Ecoética, 
um programa cooperativo iniciado 
em 2011, que já se traduziu na 
plantação de mais de 24 mil 

árvores, “incluindo não só a 
reabilitação do terreno ardido, mas 
também a monitorização e 
acompanhamento após 
reflorestação”. Entretanto, na 
segunda-feira, a Fundação Ageas, 
em parceria com a associação 
ambientalista Quercus, iniciou a 
plantação de mais de dez mil 
árvores no Pinhal de Leiria. Esta é 
a terceira acção do género que a 
Ageas faz neste território, onde 
antes já tinha plantado 25 mil 
árvores. Ao contrário do que 
aconteceu em eventos anteriores, 
este contou com a presença de 
voluntários, tendo a plantação 
ficado a cargo de oito 
trabalhadores contratados na 
região de Leiria.
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Análise de dados de 2019 feita pelo Anuário  Financeiros dos Municípios 

Marinha é o terceiro município do 
País com maior eficiência financeira 
Maria Anabela Silva, com CG 
anabela.silva@jornaldeleiria.pt  
z A Câmara da Marinha Grande con-
tinua no pódio dos municípios do 
País com maior eficiência finan-
ceira, mas cai agora para a tercei-
ra posição, num ranking que já lide-
rou e onde, no ano passado, ocu-
pou o segundo lugar. Os dados cons-
tam do último Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses, divul-
gado na terça-feira pela Ordem dos 
Contabilistas Certificados, segun-
do o qual Alcobaça é terceiro muni-
cípio de média dimensão com 
melhor eficiência financeira (8.º 
na listagem geral) e Leiria o sétimo 
entre as autarquias de grande 
dimensão (21.º no ranking global)  

De acordo com o anuário, do total 
de 1.900 pontos possíveis, o Muni-
cípio da Marinha Grande obteve 
1.655 pontos, só atrás do Porto e de 
Lagoa. Para o resultado global des-
ta autarquia contribuiu, por exem-
plo, o bom desempenho em indi-
cadores relacionados com o endi-
vidamento, como o menor  índice 
de dívida total, onde ocupa a sex-
ta posição (Alcobaça está na 21.ª 
posição, Porto de Mós na 26.ª e 
Pombal na 29.ª).  

A Marinha Grande aparece ain-
da como o terceiro município do 
País com menor passivo por habi-
tante (36,3 euros), num ranking 

tados económicos (12.ª posição) e 
entre as autarquias com menor pra-
zo médio de pagamento (cinco dias), 
onde está também Castanheira de 
Pera (um dia).  

Por seu lado, Figueiró dos Vinhos 
e Nazaré integram o grupo de muni-
cípios que, no ano passado, mais 
tempo demoraram a pagar aos seus 
fornecedores, com uma média de 
211 e 140 dias, respectivamente. De 
notar a melhoria da Nazaré, que no 
ano anterior apresentava um pra-
zo médio de 841 dias. Pelo contrá-
rio, Figueiró dos Vinhos piorou (de 
114 para 211 dias).  

Óbidos e Nazaré integram o gru-
po dos 20 municípios com melhor 
índice de impostos por habitante, 
ocupando as 15.ª e 18.ª posições.  

Indicadores analisados 
Para o ranking global são tidos em 
consideração dez indicadores: índi-
ce de liquidez; resultado opera-
cional deduzido de amortizações 
e provisões sobre os proveitos ope-
racionais; peso do passivo exigível 
no activo; passivo por habitante; 
taxa de cobertura financeira da des-
pesa realizada no exercício; prazo 
médio de pagamentos; grau de exe-
cução do saldo efectivo; índice de 
dívida total; grau de execução da 
despesa relativamente aos com-
promissos assumidos e impostos 
directos por habitante. 

Bom desempenho da Câmara da Marinha, na análise da Ordem dos Contabilistas, vem de anos anteriores 

Necessidade de reforçar estrutura  

Obras no mercado de Leiria  
vão custar mais 440 mil euros 

z As obras de requalificação do Mer-
cado Municipal de Leiria, a decor-
rer há cerca de um ano, vão custar 
mais 440 mil euros do que o ini-
cialmente previsto (3,5 milhões 
euros). Isto porque foi agora iden-
tificada a necessidade de trabalhos 
a mais para reforço da estrutura da 
cave do edifício onde, durante anos, 
funcionou o mercado do peixe.  

Vereador das Obras Municipais, 
Ricardo Santos explicou, durante 
a reunião de Câmara desta terça-
feira que, “na sequência das pica-
gens que foram feitas já no desen-
rolar da obra”, constatou-se “a 
degradação da estrutura metáli-
ca”, sendo necessário “fazer esta 
intervenção para garantir a segu-
rança das pessoas e dos utilizado-
res do edifício”.  

“Agora é que se vai reforçar a pla-
ca, quando a obra já vai no adro?”, 
questionou, indignado, o vereador 
do PSD, Fernando Costa, afirman-
do “não perceber” como é que a 
situação passou “despercebida” e 
não foi identificada antes. No seu 
entender,  lançar a obra e fazer o 
projecto “sem verificar a estabili-
dade” da estrutura “é um erro gra-
víssimo”, referindo-se à equipa 
projectista e aos técnicos da Câma-
ra como “irresponsáveis” e ao verea-
dor como “distraído”.  

Ânimos exaltados na Câmara de Leiria 

“Trapalhona é a sua mãe!”

z A palavra “trapalhada” começou 
por ser usada por Álvaro Madurei-
ra, vereador do PSD na Câmara de 
Leiria, para se referir às obras na 
avenida Heróis de Angola, e foi repe-
tida pelo mesmo autarca para clas-
sificar a necessidade de trabalhos 
a mais na empreitada do mercado 
municipal. Acabou depois por moti-
var uma acesa troca de palavras, 
no decorrer da reunião de execu-
tivo desta terça-feira, entre o pre-
sidente da Câmara e o social-demo-
crata Fernando Costa, aquando da 
discussão do ponto referente ao 
mercado.  

Gonçalo Lopes falou de “oposi-
ção trapalhona” e afirmou que a 
“trapalhada” do mercado é “res-
ponsabilidade dos executivos do 
PSD, que deixaram o edifício ao 
abandono, ano a após ano”. “Tra-
palhão é o senhor. Trapalhona é a 
sua mãe”, ripostou Fernando Cos-

ta, considerando que Gonçalo Lopes 
“ofendeu a dignidade” dos verea-
dores da oposição.  

“Se não retirar o que disse, não 
é digno de ser presidente da Câma-
ra”, acrescentou o autarca do PSD, 
que recordou a forma como Gon-
çalo Lopes chegou à liderança do 
Município: “Não foi eleito. Está aí 
porque Raul Castro saiu”.  

Visivelmente transtornado, o pre-
sidente da Câmara acusou o social-
democrata de trazer o debate para 
a “esfera pessoal e familiar”. “Não 
admito que chame trapalhona à 
minha mãe, que não conhece. Você 
não merece que lhe responda poli-
ticamente. O que fez não é digno”, 
disse, em tom exaltando. Fernan-
do Costa tentou retratar-se, expli-
cando que não quis dizer o que dis-
se, mas o presidente da Câmara não 
lhe deu a palavra, mandando-o 
calar várias vezes.  MAS

211 
 
dias foi o prazo médio de 
pagamentos registado em 2019 
pelo Município de Figueiró dos 
Vinhos. No pólo oposto esteve 
Castanheira de Pera com um 
prazo médio de um dia e Leiria, 
de cinco dias 

O número

onde surgem também bem posi-
cionadas as Câmaras de Alcobaça, 
Caldas da Rainha e Porto de Mós, 
todas nos 20 primeiros lugares (10.º, 
17.º e 20.º, respectivamente). 

Por seu lado, Pombal destaca-se 
no ranking dos municípios com 
maior equilíbrio orçamental, um 
indicador que avalia “o ajustamento 
da despesa à receita certa e per-
manente dos municípios, com vis-
ta à promoção da sua sustentabi-
lidade financeira”. Pombal apare-
ce na terceira posição e Leiria logo 
atrás. Alvaiázere e Ourém também 
apresentam bons resultados (19.º 
e 25.º lugares).  

Leiria aparece ainda no ranking 
dos municípios com melhores resul-

RICARDO GRAÇA

Em resposta, o presidente da 
Câmara, Gonçalo Lopes, apelou a 
que não se fizesse “uma caça às 
bruxas” e pediu à oposição para 
“acalmar os ímpetos”. “Pior era 
que nada se fizesse nesta fase e 
adiar o problema. Estamos a apro-
var solução”, disse, alegando que, 
se a situação tivesse sido anteci-
pada, “a verba estava incluída no 
valor global” da empreitada.  

Na discussão deste ponto, os âni-
mos exaltaram-se, depois de o verea-
dor Álvaro Madureira (PSD) ter con-
siderado esta “mais uma trapalha-
da” da Câmara, que “todos têm de 
pagar” (ver texto abaixo).MAS

3,5 
 
milhões é o valor inicial da 
empreitada de requalificação do 
Mercado Municipal de Leiria. 
Haverá agora um novo concurso 
para trabalhos a mais, no valor 
de 440 mil euros. 

O número
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Câmara de Pombal aprova projecto de requalificação 

Casarelo ganha ciclovia e zona verde
z A zona do Casarelo, confinante 
com a encosta do Castelo, no cen-
tro da cidade de Pombal, vai ser 
requalificada para acolher uma 
bolsa de estacionamento, um cor-
redor ribeirinho com ciclovia, uma 
via de circulação pedonal e uma 
zona verde, adianta a Autarquia. 
O projecto foi aprovado pelo exe-
cutivo municipal, que deliberou 
lançar a obra a concurso público, 
com um valor base a rondar os 
245 mil euros. 

Segundo a Câmara, “o novo 
espaço terá ainda um parquea-
mento de bicicletas (BikeSharing), 
dando desta forma maior valor à 
rede de mobilidade da cidade, 
além de dar apoio às actividades 
lúdicas e desportivas realizadas 
na mata da encosta do Castelo, e 
também de apoio à habitação e 
estabelecimentos comerciais das 
imediações”. 

O Município especifica que “o 
projecto consiste na criação de 
dois percursos ao longo da linha 
de água existente, um pedonal e 
outro ciclável, garantindo uma 
interligação funcional entre a 
malha urbana, o parque de esta-
cionamento proposto e os per-
cursos existentes na mata do Cas-
telo, através de uma ponte pedo-
nal em madeira, prevendo a pos-
sibilidade de uma futura ligação 
de continuidade até à Mata da Rola 
e à EN237, mas também à Aveni-
da Heróis do Ultramar”. 

Ainda segundo a Autarquia, a 
bolsa de estacionamento dispo-
nibilizará 54 lugares, que servi-
rão de apoio ao comércio, à habi-
tação, aos equipamentos exis-
tentes, tais como o Mercado Muni-
cipal, o Mercado dos Agriculto-
res, o Mercado do Peixe, o Caste-
lo de Pombal e ainda aos percur-

Ambiente 

Acção sensibiliza 
para a reciclagem 
de resíduos 

z Fomentar a prevenção da pro-
dução de resíduos na origem e 
aumentar as taxas de separação 
e reciclagem de resíduos no con-
celho são os objectivos da Câma-
ra de Pombal através da acção Uma 
tonelada de oportunidades. A ini-
ciativa, dinamizada pela Unida-
de do Ambiente em parceria com 
a Valorlis, integra a Semana Euro-
peia para a Redução de Resíduos, 
que decorre de ontem até sába-
do, entre as 10 e as 17 horas no 
Edifício Manuel Henriques. A acção 
desafia a população a entregar 15 
quilos de materiais recicláveis 
(papel, vidro, embalagens de plás-
tico e metal), recebendo como 
oferta um Ecobag (ecoponto de 
30 litros), disponibilizados pela 
Valorlis.

sos pedonais existentes na mata 
da sua encosta. 

“Esta nova bolsa de estaciona-
mento surge na sequência de uma 
outra, com 53 novos lugares, loca-
lizada na zona poente da cidade, 
na Urbanização das Cegonhas, 
próximo da estação ferroviária e 
do centro rodoviário, para onde 
estão projectadas as obras de 
requalificação do interface de 
transportes públicos da cidade”, 
salienta o Município. 

Na sequência deste projecto, a 
Câmara está a preparar a elabo-
ração de um outro projecto rela-
tivo à execução de um Parque Ver-
de do Casarelo, “resultante da 
verificação de uma efectiva neces-
sidade ao nível da utilização do 
espaço público colectivo na envol-
vente da única zona que se man-
tém por consolidar na malha urba-
na”, remata o Município. 

O Casarelo é uma zona próxima 
de um dos mais significativos 
elementos patrimoniais de 
Pombal, o Castelo, e cujo espaço 
público a Câmara Municipal 
pretende vir a consolidar. Na 
sequência deste projecto já 
aprovado, e cuja obra vai ser 
lançada a concurso por 245 mil 
euros, a Autarquia prevê avançar 
com um outro, também para esta 
zona da cidade

Em destaque



18   Jornal de Leiria 26 de Novembro de 2020

Sociedade Comunidades Portuguesas

O GRUPO SAINT GERMAIN 
TEM 25 ANOS… 

E INÚMEROS PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS

Groupe Saint Germain
19 avenue James de Rothschild

77614 Marne-La-Vallée Cedex 3
Telf  +33 1 64 66 05 54   

 gsg@groupesaintgermain.fr

Empreendimentos Imobiliários SA

Bairro do Jericó Lote 4 R/C Esqº 
2400-018 LEIRIA 

(Portugal)

Telm. 919 006 951

www.groupestgermain.com

HOLDING

PU
B

LI
C

ID
A

D
E

Pedro Crespo (à esquerda) tem trabalhado na direcção e fiscalização de obras

Natural de Porto de Mós, Pedro Crespo emigrou em 2010 

Entre a engenharia e o voluntariado 
em Moçambique e no Malawi 
Maria Anabela Silva  
anabela.silva@jornaldeleiria.pt  
z Foi a crise que afectou o sector da 
construção que, em 2010, empurrou 
Pedro Crespo, natural de Porto de Mós, 
para a emigração. Primeiro para uma 
curta experiência na Líbia, onde esta-
va quando eclodiu a guerra civil, depois 
em Moçambique, onde viveu cerca 
de nove anos e agora no Malawi. Enge-
nheiro mecânico de formação, tem, 
no entanto, desenvolvido todo o seu 
percurso profissional na direcção e 
fiscalização de obras, em paralelo com 
vários projectos de voluntariado. Nes-
ta área, uma das experiência mais 
marcantes foi vivida no apoio às popu-
lações vítimas do ciclone Idai, em 
Moçambique.  

Sem oportunidades em Portugal, 
onde a construção estava “pratica-
mente parada”, Pedro Crespo viu na 
emigração uma oportunidade, embo-
ra confesse que na sua primeira expe-
riência, em 2010, mais do que emi-
grante, se tenha sentido “um expa-
triado”. “Saí com um contrato com 
uma empresa portuguesa e fui des-
locado, como se de uma comissão de 
serviço se tratasse”.  

Nessa condição, rumou à Líbia, 
onde fazia a ligação entre a sua enti-
dade patronal, que trabalhava na 
área das infra-estruturas (estradas, 
viadutos e redes de água e sanea-
mento) e empresas e entidades locais. 
Ao fim de um ano, a morte de Mouam-
mar Kadhafi e a rebelião que se seguiu 
acabou por degenerar em guerra civil. 
Pedro Crespo ficou, juntamente com 
dezenas de trabalhadores, sob a alça-
da de uma grande construtora bra-
sileira, que providenciou depois a 
sua saída da Líbia. “Durante dias, 
estivemos, entre 50 a 60 pessoas, 
fechados numa casa. Foi uma expe-
riência marcante, pela capacidade e 
frieza de nos mantermos calmos e 
ocupados”, recorda. 

De novo em Portugal, recebeu uma 
proposta de uma empresa nacional, 
que se estava a posicionar nos mer-
cados de Angola e Moçambique, ten-
do optado por este último país. Che-
gou a Maputo em 2011, disposto a 
“abraçar uma nova vida” e, confes-
sa, não foi difícil. Encontrou “um povo 
muito acolhedor”, que o fez “sentir 
em casa”. Pelo que, ao contrário do 
que aconteceu quando esteve na Líbia, 
onde levava uma vida de “casa-tra-
balho”, em Moçambique, procurou, 
desde o início, embrenhar-se na socie-
dade local.  

Pelo meio, teve uma experiência de 
cerca de um ano no Malawi, acom-
panhando os trabalhos de constru-
ção do novo corredor ferroviário, que 
atravessa o país, ligando ao porto 
moçambicano de Nacala. Durante 
essa estadia, foi voluntário numa ins-
tituição de apoio a crianças órfãos, 
onde criou um núcleo de carpintaria.  

Ao fim de um ano, a empresa reti-
rou-se do projecto e das operações 
em África e Pedro Crespo viu-se con-
frontado com duas opções: o regres-
so a Portugal ou ficar “por sua conta 
e risco” em Moçambique. Optou por 
se estabelecer como profissional inde-
pendente em Maputo. Foi à luta e con-
seguiu contratos de prestação de ser-
viço para a fiscalização de obras para 
os ministérios da Educação e da Saú-
de, tendo também desempenhado 
função semelhante na construção da 
ponte que liga Maputo e Katembe.  

Ajuda às vítimas do cilone Idai 
Antes, esteve na província do Tete, a 
acompanhar as obras de um hospital 
distrital. Radicou-se em Fingoé, onde 
se juntou a um grupo de católicos, 
colaborando em trabalhos de repara-
ção de estradas e de outras estrutu-
ras destruídas por uma tempestade. 
Voltou a envolver-se neste tipo de 
acções no ano passado, na sequência 
do ciclone Idai que deixou um rasto 
de destruição em Moçambique. Come-
çou por integrar um movimento local, 
em Maputo, de recolha de alimentos, 

acabando por ser recrutado pela Oikos 
– Cooperação e Desenvolvimento, 
como coordenador de operações na 
Beira. Durante três meses, teve a res-
ponsabilidade da logística que envol-
via a criação de equipas, a recepção 
de ajuda e distribuição dos bens. “Mexe 
connosco. Ninguém fica indiferente 
ao ver pessoas que ficaram sem nada, 
que faziam 10 ou 15 quilómetros para 
recolher a ajuda e que, no caminho, 
eram assaltadas e ficavam sem a comi-
da que lhes dávamos”, recorda, emo-
cionado, Pedro Crespo.  

O último ano trouxe-lhe novos 
projectos. Primeiro, a mudança de 
Maputo para o norte de Moçambi-
que, mais concretamente para Pal-
ma, na província de Cabo Delgado, 
onde se têm registado ataques de 
grupos armados a aldeias. Trabalhou 
como director de operações de uma 
empresa que presta serviços a sub-
empreiteiros que operam na explo-
ração de gás natural, mas, com a pan-
demia, milhares de trabalhadores 
regressaram às suas terras e Pedro 
Crespo fez o mesmo. Depois de mui-
tas “complicações” para conseguir 
um voo para Portugal – a “TAP por-
tou-se muito mal” - chegou em Setem-
bro, para partir pouco depois para 
uma nova aventura, agora no Mala-
wi, onde trabalha numa empresa de 
engenharia que opera na constru-
ção de pontes e de viadutos e que dá 
assistência técnica à companhia 
nacional de caminhos-de-ferro.

 “Mexe connosco. 
Ninguém fica 
indiferente ao ver 
pessoas que 
ficaram sem nada, 
que faziam 10 ou 
15 quilómetros 
para recolher a 
ajuda e que, no 
caminho, eram 
assaltadas e 
ficavam sem a 
comida que lhes 
dávamos”   

Em destaque

DR
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Leitores

A verdadeira 
inclusão 
 
 Normalmente, a convivência da 
educação especial com os outros 
era apenas realizada em 
momentos de festa, para onde 
era arrastada para assistir aos 
espetáculos realizados por outros 
alunos, ou até, mais 
recentemente, quando estes 
organizavam atividades 
apresentadas à comunidade 
escolar. Mas nunca existia um 
verdadeiro convívio/interação 
entre as duas marés de alunos. 
Mas isso pode mudar. Aconteceu 
comigo e com os meus alunos do 
1º PA. 
   Aconteceu numa manhã de 
outubro. Uma sexta-feira. Nos 
segundos quarenta e cinco 
minutos, o Daniel juntou-se à 
turma. É um menino que padece 
de síndrome de Down, também 
conhecido como trissomia 21.  
Entraram, quando estávamos a 
meio de um filme cuja história se 
passava na Idade Média. Vinha 
acompanhado, como sempre, 
por uma auxiliar. Sentaram-se na 
última mesa da fila do meio. 
Surpreendida, rejeitei a ideia. O 
Daniel iria juntar-se aos colegas. 
Mas a professora enviara uma 
ficha para ele resolver. Não, 
insisti, o Daniel, que naquele 
tempo se juntava à turma, iria 
conviver com os colegas.  
A auxiliar, nada habituada 
àquelas decisões à última da 
hora, que, ainda por cima, 
revogavam a ordem inicial 
recebida, cedeu um pouco 
indecisa. Arranjou-se um espaço 
e colocou-se uma cadeira no 
meio das outras. O menino 
sentou-se entre os colegas. A 
auxiliar sentou-se ao meu lado, 
na fila da esquerda. Ele não 
aguenta muito tempo a ver 
filmes, explicava a boa senhora, 
até dos desenhos animados ele 
se farta e inclina a cabeça em 
sinal de rejeição. Passados 
minutos a cabeça do rapazinho 
descaiu. Micael, pedi a um aluno, 
conta ao Daniel o que se está a 
passar. Professora, mas ele não 
percebe o que lhe digo. O que é 
importante é a interação, 
retorqui.  
Micael explicou e Daniel escutou 
com atenção. Passados 
momentos, pedi ao Pedro que 
contasse ao Daniel o que estava a 
acontecer no filme. O menino 
escutou com interesse. Acenou 
afirmativamente e inclinou-se 
para a frente, interessado. Edy, 
pedi passados momentos, conta 
ao teu colega o que se passa no 
filme. Daniel escutou inclinado 
na sua direção, muito contente 
com a atenção recebida. 

O Lions Clube Internacional patrocina desde 1988 
um Concurso do Cartaz da Paz aberto a todas as 
crianças, entre os 11 e os 13 anos, dando-lhes a 
oportunidade de expressarem seus sentimentos em 
relação à  Paz Mundial. Para os Lions Clubes esta é 
uma excelente oportunidade de mais uma interação 
com os jovens das suas respetivas comunidades, 
relembrando-os quão importante é não esquecer  
que, através do serviço, podemos dar e receber 
imensas coisas maravilhosas como a alegria, a 
bondade, a esperança e a paz.  
Os tempos que decorrem são difíceis e bem 

Concurso Cartaz da Paz
desconhecidos, mas vários alunos da Escola Básica 
e Secundária Henrique Sommer, da Maceira, 
abraçaram  os objetivos deste Movimento Lion e, 
ajudados pelo professor da área de estudos das 
Artes Visuais e apoiados pelo diretor da escola, 
deram asas à sua imaginação pondo em prática 
toda a informação que receberam do nosso Clube 
Lion de Leiria. 
O cartaz concorrente pertence à aluna Ana Vieira, 
que está de parabéns. 
Maria do Céu Santos, Lions Clube de Leiria 
Texto escrito segundo as regras do Acordo Ortográfico de 1990

DR

   Como o quadro do 
retroprojetor estava muito claro, 
decidimos mudar o Daniel para 
junto do ecrã do computador, 
onde as cores eram mais vivas. 
Muito satisfeito com a mudança, 
voltou-se na minha direção 
levantando os dois polegares, 
gesto acompanhado de um 
grandioso sorriso. E logo se 
seguiram alguns acenos com 
ambas as mãos. Foram atitudes 
tão espontâneas que nos 
surpreenderam a todos. Deixou 
de ser o menino apático, para ser 
um menino com iniciativa e feliz. 
Um rumor passou entre os 
colegas completamente 
seduzidos pelo seu 
comportamento. Que amoroso!, 
era a opinião generalizada. O 
menino acabava de criar um 
lugar no coração dos colegas. 
Estávamos todos emocionados 
com o seu carinho e entusiasmo. 
   Voltei-me para a auxiliar, 
emocionada, e comentei: isto é 
que é inclusão. Não é enviar o 
menino para a sala com uma 
ficha. É pô-lo a conviver com os 
colegas.  Quando terminou a 

aula, Daniel não fazia intenção 
de sair. Cheguei junto do menino 
e perguntei, delicadamente, se 
poderia abraçá-lo. Escancarou os 
braços e apertámo-nos 
suavemente. Uma corrente de 
carinho passou entre nós. 
Tomei uma decisão. Todas as 
aulas de sexta, nos segundos 
quarenta e cinco minutos, a aula 
vai ser inclusiva. Vamos partilhar 
as cantigas de amigo (o que seja) 
com o Daniel. Vamos pô-lo a 
escutar e a cantar e vamos 
contar-lhe as histórias das 
cantigas, as preocupações 
daquelas donzelas com a 
ausência do amigo. Vamos fazer 
o que for necessário para que se 
sinta integrado e para que seja 
feliz.  
Turma do 1º PA, do curso de 
restauração/bar, estão de 
parabéns pelo bonito 
acolhimento ao colega. Um 
orgulho vê-los tão generosos e 
recetivos. Daniel, se precisar, 
tem em vós uns grandes 
protetores. Sabem como sei? Ele 
conquistou-vos a todos! 
Isto, volto a repetir, é inclusão na 

verdadeira aceção da palavra. E 
vale a pena, em todos os 
sentidos, investir, 
principalmente para os alunos do 
ensino regular e profissional. Dá-
lhes a hipótese de descobrir estes 
seres tão especiais como são os 
meninos descapacitados. 
Fátima Nascimento 
Texto escrito segundo as regras do 
Acordo Ortográfico de 1990 
 
 

Onde pára o 
império do 
Direito? 
 
Em Novembro faz oito anos que 
uma senhora de Coimbra com 
oitenta anos e com algumas 
economias foi barbaramente 
assassinada com 14 tiros de uma 
Glock, arma esta usada pelas 
polícias. Esta senhora tinha um 
neto que era membro da PJ e, por 
coincidência, também era casado 
com uma inspectora da mesma 
polícia (...). Não esquecemos as 

palavras do senhor presidente do 
Conselho Superior da 
Magistratura que referiu que por 
haver umas duas ou três maçãs 
podres na magistratura o pomar 
da Justiça não estava infectado. 
Como pensamos viver num 
Estado democrático, um caso 
desta gravidade não pode morrer 
sem julgamento e autor ou 
autores condenados. Não há 
prescrição moral para um 
assassinato. Já houve em tempos 
negros e foram muitos. A 
madrugada vitoriosa do 25 de 
Abril fazia-nos acreditar na sua 
redenção. Alguém tem que dar 
ou procurar formas de apanhar o 
assassino ou assassinos. 
Estranho que as senhoras 
procuradoras gerais da 
República, a actual e a anterior, 
nada tenham a comunicar a 
Portugal. A Dra. Joana Marques 
Vidal foi escolhida salvo erro em 
Outubro de 2012. Apenas sei que 
quando foi dado por terminado o 
seu mandato parecia cair o 
Carmo e a Trindade. Afinal em 
que ficamos? Tanto barulho para 
nada? Mas há mais: Duarte Lima 
esteve no Brasil e foi acusado 
pelo Ministério Público daquele 
país de ter alguma coisa a ver 
com este crime (morte de 
Rosalina Ribeiro), que também 
ocorreu em Outubro mas do ano 
de 2009. Onze anos passados, 
outro assassinato será para 
esquecer? A Justiça dará mais 
atenção ao assalto material de 
guerra em Tancos do que a 
assassinatos cometidos por 
verdadeiros bandidos? 
Recentemente fomos abanados 
pelo assassinato de um 
ucraniano dentro do aeroporto 
general Humberto Delgado em 
Lisboa e o SEF e alguns 
inspectores em prisão 
domiciliária são os principais 
suspeitos. Como pode alguém na 
Assembleia da República, eleito 
pelo povo, deixar que crimes 
desta natureza passem impunes? 
O que fazem e o que fizeram os 
senhores deputados quando 
aconteceram estes crimes 
horrendos? É para isso que 
recebem dinheiro do Estado, 
para se vergarem ao silêncio 
criminoso? E os direitos 
humanos na Hungria, que tanto 
preocupam a Europa, não devem 
ser respeitados nos outros 
membros da U.E? Este pilar da 
democracia está a vacilar? A 
independência obriga a que a 
culpa não morra solteira. Quem 
apanha toda a jagunçada que se 
passeia ou está presa por outros 
crimes? Até quando os 
portugueses suportam estas 
humilhações sem pestanejar? A 
poeira dos tribunais é perigosa 
por causa da Covid 19. 
Ernesto Silva
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Opinião

Pandemia e integração política

Adélio 
Amaro

Alta Estremadura  
em congresso mundial

M
eu Caro Zé, 
Não te espantes com tantas aspas no 
título mas, estes tempos da Covid-19 
obrigam a ter cuidado com cada termo 

que usamos, dadas as incertezas e as confusões, 
naturais ou provocadas, que nos rodeiam. 
A pandemia não abranda e um vírus, que nem é 
consensualmente considerado um ser vivo, põe 
em evidência a fraqueza da Humanidade e o seu 
desconhecimento, ainda tão grande, do mundo 
em que vivemos. 
Esta ignorância é bem visível nas alterações 
sucessivas das posições médicas e científicas sobre 
o comportamento do vírus e, sobretudo, do modo 
como atua no ser humano e, consequentemente, 
das melhores práticas para atenuar os seus efeitos, 
enquanto se procura a vacina. 
É esta ignorância que, com humildade, devemos 
assumir e é isso que justifica que não se possa 
nem se deva usar esta pandemia como “arma de 
arremesso” político, já que é mister que todos 
procuremos dar as mãos para combater este 
inimigo virulento. É que estamos perante um 
desconhecimento (que vai diminuindo é certo) 
que não permite a ninguém ter certezas sobre o 
melhor caminho e, portanto, criticar 
sistematicamente (porque não tem 
garantidamente melhor alternativa) as opções 
tomadas.  
Em particular, o sentido de liberdade (posso fazer 
o que quero), que alguns invocam, é 
absolutamente inadequado face a uma pandemia 
que, inelutavelmente, nos torna responsáveis por 
todos. Poderíamos, quando muito, criticar 
decisões de “ignorância” que seriam devidas à 
não consideração de conhecimentos já 
estabilizados consensualmente. 

“Ignorância” ou “ideologia”?
Daí resulta a defesa de que agora não entremos 
em jogos políticos a este propósito e “ajustemos 
contas” depois. 
Sou, e sempre fui, desta opinião, nas quero 
deixar aqui bem patente uma “dúvida” que, no 
fim, vou invocar no “ajuste de contas”. E essa é a 
falta de preparação do Governo para defrontar o 
“planalto baixinho” do verão passado. E há um 
“slogan” que estava, e está, por detrás dessa 
decisão que considero absolutamente 
inaceitável: “Temos de salvar o Serviço Nacional 
de Saúde”. Mas o objetivo é salvar o SNS ou 
garantir a saúde dos portugueses por todos os 
serviços ao nosso alcance?  
Como foi possível não acordar com todas as 
unidades privadas e sociais, a tempo e horas, em 
condições de negociação transparentes e não 
apressadas, esta extensão de serviços? Quantas 
vidas (em particular de “doentes não Covid”) são 
devidas a isto? E, agora, no meio da confusão, 
defende-se a “requisição civil” dessas unidades, 
com o farisaísmo de “preferencialmente por 
acordo”? Um acordo que nunca se quis porque 
era o SNS o objetivo. 
E cá está, meu Caro Zé, a “ideologia” a 
comandar. E quem a usa, ou usou, não tem o 
direito de pedir que não se discutam decisões. 
Mas porque é passado e há que ir em frente, 
vamos continuar unidos. Mas como dizia um 
conhecido padre leiriense: “Perdoo porque sou 
católico; mas não esqueço porque não sou 
burro”. 
Até sempre, 
 
Professor universitário 
Texto escrito segundo as regras do Acordo 
Ortográfico de 1990 

D
esta vez, Leiria foi tema de telereportagens 
por boas razões: ser a única capital de 
distrito fora do confinamento. Situação que 
se mantém à hora a que escrevo estas 

linhas [22/11], acompanhada da totalidade dos 
concelhos ribeirinhos daquele, na maior mancha 
contínua do País, não a vermelho, no tocante à 
Covid-19. Mera coincidência?! 
Comum ao respectivo território - onde estão 
implantados significativos aglomerados industriais 
gerando elevada mobilidade, nomeadamente de 
trabalhadores e com vias de acesso escancaradas a 
forasteiros – é o facto de os seus povos gozarem, no 
geral, de relativo desafogo de rendimentos. 
Habitações pouco concentradas e quase sempre 
com razoáveis condições sanitárias, generalizado 
consumo de conteúdos das TV, dando estas básica 
informação de atitudes preventivas face à 
pandemia, explicarão tal desempenho. A que se 
juntam o dominante uso de viatura própria nas 
deslocações para as tarefas diárias, subalternizando 
claramente os transportes públicos, e capacidade  
económica individual mínima para compra 
atempada de máscaras, gel, etc.  
Aparentemente esta foto tosca mostrará, assim, 
populações receptivas (e com fácil acesso à 
informação de massa), incorporando esta na 

D
urante dois dias, 19 e 20 de 
novembro, o Centro do 
Património da 
Estremadura (CEPAE) 

marcou presença no XXV Congreso 
Internacional de Antropología de 
Iberoamérica, Identidades, Historia 
Y Cultura, para o qual o seu 
presidente foi convidado a expor 
uma comunicação. 
Promovido pela Universidade de 
Salamanca e o Instituto de 
Iberoamérica (Espanha), o 
congresso contou com a 
colaboração de diversas instituições 
académicas como o Instituto 
Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina (Brasil), o Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de 
Castilla Y León, a Sociedad 
Española de Antropología Aplicada, 
entre outras. 
Perante a participação de 2.124 
congressistas de 28 países, o CEPAE, 
entre 55 oradores, através do seu 
presidente, apresentou o tema 
Etnografia da Alta Estremadura, 
1875-1910, com destaque para os 
concelhos do distrito de Leiria e 
Ourém.Este congresso é uma 
referência mundial no âmbito da 
Antropologia que, anualmente, 
reúne profissionais, especialistas, 
professores e investigadores de áreas 
tão diversas como conexas: 
Sociologia; História; Filosofia; 
Comunicação; Economia; Política; 
Literatura; Etnologia; Etnografia, 
entre muitas outras. 
No congresso de 2020 o tema 
escolhido foi História, Cultura e 
Identidades, demonstrando a 
atualidade dos temas antropológicos 
tratados com um espírito 
multidisciplinar e integrador. 
Neste âmbito, foi narrada a 
identidade da sociedade rural da 
Alta Estremadura no período da 
transição do século XIX para o XX, 
durante uma época de grandes 
conturbações que viria a culminar 
na Implantação da República e na 
consequente queda da Monarquia. 
Para o CEPAE foi uma oportunidade 
única. Deu a conhecer um naco da 
história da região e concretizou 
contatos fundamentais com 
instituições de relevo mundial que 
permitirão fazer novas parcerias e 
adquirir novos conhecimentos com 
o intuito de os colocar em prática na 
região definida como Alta 
Estremadura. 
Foram mais de dois mil participantes 
de quase três dezenas de países que 
ficaram a conhecer um pouco da 
Etnografia de Leiria e sua região. 
 
Presidente do CEPAE 
Texto escrito segundo as regras do 
Acordo Ortográfico de 1990

J. Amado 
da Silva

modelação dos seus comportamentos, no caso, 
sanitários; e, ainda, a presença na região de 
dirigentes das empresas com aceitável literacia 
funcional. Características aliás de potenciar, num 
caldeamento do sentimento de “pertença” 
relativamente a um espaço, desenhado 
administrativamente no século XIX (e para mais, 
com alguns vectores centrífugos), mas que urge, 
desde já, evidenciar e fazer-lhe justiça. 
É que essa relativa homogeneização sociológica de 
gentes esforçadas, abertas a novas tecnologias, 
competitivas, individualistas e com laivos  até de 
emulação e, assim, justificativas dos bons índices 
económicos e sociais regionais, deverá ter 
correspondência na sua autonomia decisória e peso 
político-administrativo,  em contexto nacional. 
O que não está a acontecer, se atentarmos, por 
exemplo, no faz que anda mas não anda da 
modernização e rentabilização da Linha do Oeste e 
da eventual utilização pela aviação comercial da 
B.A.5., apesar já de uma significativa “massa 
crítica” local, esclarecida, inovadora e, por vezes, 
até ruidosa… 
Necessidade, pois, de se começar a pensar num 
outro congresso – o quinto – da região de Leiria?! 
 
Advogado

Joaquim 
Heleno
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Produção 
45 mil 
toneladas 
Quebra:  
25% a 30% 
Volume negócios 
50 milhões  
de euros 
Exportação 
5% 
Produtores 
500

Economia

PUBLICIDADE
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Produção de Maçã de Alcobaça sofre 
quebra inédita e há menos pêra rocha
Balanço A maior quebra de sempre na produção de Maçã de Alcobaça vai provocar um aumento do 
preço no consumidor. A pandemia está a gerar dificuldades de valorização da pêra rocha no Brasil 

Cláudio Garcia 
claudio.garcia@jornaldeleiria.pt  
z O balanço das colheitas no Oes-
te coloca os fruticultores a supor-
tar quebras de 35% na pêra rocha 
e acima de 25% na Maçã de Alco-
baça, com a actividade prejudica-
da pela meteorologia adversa. 

Na campanha de produção 
2019/2020 da Maçã de Alcobaça regis-
ta-se “a maior quebra de sempre” e 
também “a mais generalizada”, pers-
pectivando-se um aumento do pre-
ço da fruta nas prateleiras dos hiper-
mercados e uma diminuição das 
quantidades exportadas. 

Jorge Soares, presidente da Asso-
ciação dos Produtores de Maçã de 
Alcobaça (APMA), fala de um 
desenvolvimento “atípico” dos 
frutos, “mais lento e menor”, pro-
vocado por um Inverno “que não 
teve o frio normal”, cenário agra-
vado por “dois dias de tempera-
turas muito altas, a rondar os 40 
graus”, nas semanas anteriores à 
colheita. 

“Esperávamos a melhor produ-
ção de sempre, esperávamos 60 
milhões de quilos de maçã certi-
ficável com o selo Maçã de Alco-
baça. Neste contexto, podemos 
não chegar aos 45 milhões de qui-
los”, adianta ao JORNAL DE LEI-
RIA. Ou seja, 45 mil toneladas. 

A quebra na campanha de pro-
dução 2019/2020 está “acima dos 
25%” e “abaixo dos 30%”, logo, a 
Maçã de Alcobaça será mais cara 
“15 a 20%” para que os produto-
res possam “recuperar uma par-
te” e “os consumidores não fiquem 
demasiado penalizados”, explica 
Jorge Soares, que vê o ajuste no 
preço facilitado pela “boa relação” 
com as grandes empresas de dis-

tribuição no mercado português. 
“Temos esperança que o nosso 

volume de negócios fique próxi-
mo dos 50 milhões de euros”, ante-
cipa o presidente da APMA sobre 
o encaixe a decorrer até à próxi-
ma Primavera.  

Se as lojas em território nacional já 
eram a prioridade, a produção desti-
nada a exportação – 25% na campa-
nha anterior – deverá atingir “no máxi-
mo, 5%” e “só para alguns canais de 
distribuição que já são clientes, nos 
países árabes e, principalmente, no 
Brasil”, esclarece Jorge Soares.  

As 20 organizações associadas 
da APMA representam quase 500 
empresas produtoras numa faixa 
de 14 concelhos entre Torres Vedras 
e Leiria, que desde Fevereiro estão 
a suportar custos acrescidos, devi-
do à crise pandémica. A área de 
produção é de 2 mil hectares e no 
pico da colheita trabalham 4 mil 
pessoas.  

130 mil toneladas  
de pêra rocha 
A campanha de Pera Rocha do Oes-
te 2019/2020 regista uma quebra 

de 35%, influenciada sobretudo 
por condições meteorológicas 
menos favoráveis, com a produ-
ção a baixar para 130 mil tonela-
das, segundo Domingos dos San-
tos, presidente da Associação 
Nacional de Produtores de Pera 
Rocha (ANP).  

Confirma-se, assim, o decrésci-
mo previsto pelos produtores no 
arranque da colheita, em Agosto.   

Domingos dos Santos explica que 
“o Verão de 2019 muito quente até 
tarde” e “o Inverno com poucas horas 
de frio abaixo de sete graus”, antes 

de uma “Primavera húmida” e com 
“temperaturas baixas”, provocaram 
“floração escalonada” e “dificulda-
des de vingamento”. 

A denominação de origem pro-
tegida está circunscrita a 29 con-
celhos da região entre Mafra e Pom-
bal e em média as quantidades 
exportadas correspondem a 60% 
da produção. Entre Janeiro e 
Novembro de 2019, as exportações 
renderam 90 milhões de euros. 
Brasil, Reino Unido, França, Ale-
manha e Marrocos são os cinco 
maiores compradores além-fron-
teiras.  

Os efeitos da Covid-19 sentem-
se no mercado externo mais rele-
vante, o Brasil, com os impactos 
económicos a originarem “algu-
ma dificuldade de valorização” da 
Pera Rocha do Oeste, diz o presi-
dente da ANP. Também no plano 
internacional, o processo de nego-
ciação entre governos com o objec-
tivo de abrir a exportação para a 
China encontra-se “em stand-by, 
em virtude da situação pandémi-
ca que estamos a viver”, refere 
Domingos dos Santos. 

Já este mês, o Parlamento Euro-
peu aprovou o acordo entre a União 
Europeia e a China que deverá 
entrar em vigor em 2021 e prote-
ge a denominação de 200 indica-
ções geográficas alimentares euro-
peias e chinesas da contrafacção, 
incluindo a Pera Rocha do Oeste, 
contra o uso indevido do nome e 
imitação na China. 

Com cinco mil produtores asso-
ciados e uma área de produção de 
11 mil hectares, a ANP estima que 
na última colheita, terminada na 
segunda semana de Setembro, 
terão participado cerca de 12 mil 
trabalhadores temporários.

Maçã  
de Alcobaça

Produção 
130 mil 
toneladas 
Quebra:  
35% 
Exportação 
60% 
Produtores 
5000

Pera Rocha  
do Oeste

RICARDO GRAÇA
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Também nasceram menos organizações 

Fecho de empresas  
desceu 27% em Leiria 
no mês de Outubro
z No mês passado nasceram no dis-
trito de Leiria 133 novas empresas, 
número que traduz uma queda de 
12,5% face às 152 que surgiram no 
mesmo mês de 2019. Os dados são da 
consultora Informa D&B e revelam 
ainda que na região, no período em 
análise, os encerramentos foram 47, 
menos 26,6%, e que os processos de 
insolvência foram cinco, uma desci-
da de 28% face a Outubro do ano pas-
sado. 

Os dados de Leiria colocam o dis-
trito em linha com a maioria das res-
tantes regiões do País, onde se veri-
ficou igualmente uma descida na 
criação de novas empresas, mas tam-
bém no número de encerramentos e 
de processos de insolvência.  

A nível nacional, foram criadas no 
mês passado 3.307 novas empresas, 
um número que representa uma que-
da de 11% face ao mês de Setembro e 
de 22% face a Outubro de 2019. “A 
Covid-19 está a mostrar desde Março 
efeitos na acção empreendedora em 
Portugal, com a constituição de novas 
empresas a oscilar de acordo com a 
incidência da pandemia”, aponta a 
consultora. Em Março e Abril a que-
da no surgimento de novas organi-
zações foi de 70% e 50%, respectiva-
mente.  

“Com o alívio progressivo das medi-
das de contenção e com a reabertu-

Em Fátima e na Guarda 

Workshops Internacionais  
de Turismo Religioso em Março 

z Está agendada para os dias 23 e 24 
de Março a nona edição dos Works-
hops Internacionais de Turismo Reli-
gioso, em Fátima e na Guarda. As ins-
crições abriram esta segunda-feira. 
Este certame, considerado como “o 
maior encontro mundial de profis-
sionais de turismo religioso, tem-se 
revelado um sucesso, com lotação 
esgotada”, permitindo a realização 
de, aproximadamente, cinco mil reu-
niões de contactos de negócio entre 
os participantes. “Trabalhar a edição 
de 2021 será, para nós, um grande 
desafio. O difícil e imprevisível con-
texto em que vivemos convoca-nos 
a impulsionar e incentivar a retoma 
do sector turístico, exigindo-nos, 

simultaneamente, uma organização 
muito cuidada em que a segurança e 
protecção de todos é prioritária”, refe-
re Purificação Reis, presidente da Asso-
ciação Empresarial Ourém-Fátima, 
que organiza o evento em colabora-
ção com as Câmaras de Ourém e da 
Guarda e Santuário de Fátima, e apoio 
do Turismo de Portugal. A realização 
de uma bolsa de contactos de negó-
cio entre os participantes; a promo-
ção internacional de Portugal enquan-
to destino privilegiado de turismo 
religioso e o fortalecimento da impor-
tância deste no contexto do sector 
turístico mundial são os principais 
objectivos desta edição, aponta a Aci-
so em nota à imprensa.

ra da economia, o nascimento de 
empresas aumentou progressivamente 
relativamente aos meses anteriores. 
Deste modo, em Agosto este indica-
dor já apresentou valores acima de 
2019, tendência que se manteve na 
primeira quinzena de Setembro”. 
Outubro trouxe nova descida.  

Desde o início do ano e até 31 de 
Outubro foram criadas 31.415 novas 
empresas em Portugal, uma descida 
de 26% face ao período homólogo. Já 
no que toca aos encerramentos, foram 
12.719, menos 20%. Desde o início do 
ano registaram-se 1.953 novos pro-
cessos de insolvência, um aumento 
de 4,7% face a igual período de 2019, 
aponta o estudo da Informa D&B. 

Também a Iberinform divulgou 
recentemente dados sobre esta maté-
ria, que indicam que as insolvências 
no território nacional aumentaram 
5,7% nos primeiros dez meses deste 
ano face ao período homólogo. Olhan-
do apenas para o mês de Outubro, 
fechou com menos 72 insolvências do 
que o mesmo mês do ano passado. 

“As medidas de apoio às empresas 
e ao emprego lançadas pelo Governo 
podem estar a mitigar o real impacto 
da situação de pandemia na activi-
dade das empresas nacionais, impe-
dindo, até ao momento, um aumen-
to mais acentuado das insolvências”, 
explica. 



24   Jornal de Leiria 26 de Novembro de 2020

EconomiaEconomia 

Também Câmara de Ourém ajuda comércio tradicional 

Leiria anuncia programa de apoio à economia
z Leiria Protege Economia é o nome 
do programa de apoio à economia 
apresentado esta segunda-feira pelo 
presidente da Câmara, Gonçalo 
Lopes, através da página de face-
book do Município. A iniciativa tem 
como objectivo promover a recu-
peração económica e social e refor-
çar a resiliência do território face à 
pandemia. 

Compreende um conjunto de 
medidas de apoio à economia do 
concelho, sobretudo para micro e 
pequenas empresas, com enfoque 
na área do comércio e restauração. 
“Queremos implementar as medi-
das com o espírito Covid: acções 
concretas num curto espaço de tem-
po. Apostamos em acções tácticas, 
reactivas, práticas e efectivas. Tere-
mos uma despesa extraordinária e 
abdicamos de parte de receias de 
2021, mas tendo as contas em dia 
podemos estar ao lado dos leirien-

regulamento irá permitir a atri-
buição de apoios extraordinários 
à recuperação da actividade.  

Leiria Christmas Market, isenção 
do pagamento nas zonas de esta-
cionamento municipal de duração 
limitada a partir das 17 horas nos dias 
úteis e aos sábados até 10 de Janei-
ro são algumas das medidas direc-
cionadas para o comércio. 

Já a campanha Leiria no Prato 
dará a conhecer os restaurantes, 
pastelarias e cafés de Leiria “segu-
ros” para que as pessoas possam 
continuam a frequentá-los, de for-
ma presencial ou em take-away. 
Este sector beneficiará ainda, até 
ao final de 2021, de isenção das 
taxas de esplanada, algumas cria-
das excepcionalmente durante a 
pandemia para fazer face à dimi-
nuição da lotação no interior. 

Entre outras medidas, está ain-
da contemplada a iniciativa Terra 

Alimenta Leiria + Solidário, que 
permitirá contribuir para a dimi-
nuição do desperdício alimentar 
que se gera na cadeia de produção 
e distribuição de alimentos, fazen-
do chegar esses produtos a quem 
mais necessita. 

Em Ourém, a Câmara vai cana-
lizar a poupança resultante da não 
realização de actividades de ani-
mação natalícia, devido à situação 
pandémica, para o apoio ao comér-
cio tradicional e às famílias caren-
ciadas do concelho.  

Entre as acções previstas está o 
sorteio de 150 vouchers, no valor 
de 75 euros cada, entre quem fizer 
compras no valor de 15 euros ou 
mais no comércio local. O muni-
cípio irá também distribuir 5000 
vales de cinco euros cada pelos alu-
nos do concelho, destinados a com-
pras nos estabelecimentos ade-
rentes. 

Alvaiázere 

Conferência 
discute segredo 
dos negócios 
no interior 

z “A atracção de investimentos rele-
vantes para os concelhos do interior 
tem de se basear num profundo tra-
balho das marcas a desenvolver, sejam 
elas de produtos endógenos ou não, 
profissionalizando todas as estrutu-
ras das empresas com recursos às ver-
bas europeias”. Este é o tema da pri-
meira edição das Conferências do 
Centro que hoje, a partir de Alvaiá-
zere, transmitem um debate que jun-
ta João Torres, secretário de Estado 
do Comércio, Rui Nabeiro, CEO do 
grupo Delta Cafés, António Triguei-
ros de Aragão, administrador das 
Fábricas Lusitana, e Paulo Fernan-
des, presidente da Câmara do Fun-
dão, para discutir a valorização dos 
produtos endógenos. 
 
 

80 
 
Mil euros é quanto Ourém irá 
poupar por não haver animação 
de Natal. A verba será destinada 
ao apoio ao comércio e às 
famílias

O número

ses”, adiantou Gonçalo Lopes. 
O conjunto de medidas assenta 

em quatro eixos de intervenção: 
apoio às empresas, viver o Natal, 
apoio à restauração e isenções e 
reduções. Será criado o Fundo de 
Emergência de Apoio Comercial e 
Empresarial Leiria Protege, cujo 
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Joaquim Bernardo, Presidente do PO CH  Programa Operacional Capital Humano 

Mais Qualificação para enfrentar a crise

A Digitalização da Educação é uma realidade 
em curso. De que modo se expressa a contri
buição dos Fundos Europeus na transição digi
tal da educação? 
O PO CH é o programa operacional do Portu
gal 2020 que gere a maioria dos apoios dos 
fundos europeus à qualificação da população 
portuguesa. Fálo através de medidas que pro
movem o sucesso educativo, do apoio a per
cursos formativos de dupla certificação de 
jovens e adultos, para a aquisição designada
mente de competências mais orientadas para 
a inserção ou reinserção no mercado de tra
balho, permitindo ainda reforçar os níveis de 
inclusão social e sem prejuízo desses percur
sos permitirem igualmente a prossecução de 
estudos para níveis sucessivamente mais ele
vados de qualificação. Estes apoios conver
gem de facto todos para o mesmo fim: uma 
população com níveis de qualificação mais ele
vados e com competências mais ajustadas às 
novas exigências do mercado de trabalho e da 
nossa sociedade, em particular aquelas que 
respondem a desafios como a transição ver
de e digital. Com a pandemia, corremos sérios 
riscos de aumentarem as desigualdades entre 
a população, criando um fosso económico e 
social ainda maior entre aqueles que possuem 
mais competências e os que apresentam défi
ces de habilitações. Não temos certezas quan
to à dimensão das consequências, a longo pra
zo, nos setores mais afetados, mas sabemos 
que serão graves e que é necessário defender 
a população dessas repercussões. Para isso, o 
investimento em mais qualificação é uma das 
respostas nucleares defendidas pela Europa. 
Não se trata só de mais e melhor formação 
inicial, mas também de uma formação contí
nua que acompanha os cidadãos ao longo da 
vida e que ajusta as competências das pessoas 
às necessidades de desenvolvimento dos ter
ritórios, que atualmente sofrem dinâmicas 
cada vez mais aceleradas de mudança. 
Fruto das imposições que a pandemia provo
cou, do teletrabalho, do ensino a distância, do 
recurso ao meio digital, perante a impossibili
dade de atuarmos presencialmente, as desi
gualdades já referidas tornaramse ainda mais 
notórias. Nas escolas, a necessidade de mobi
lização mais intensa e brusca dos recursos digi
tais para manter as atividades educativas fez 
sobresair como as condições socioeconómicas 
são um fator de potencial exclusão dos alunos 
e isso, numa Europa justa e que defende valo
res de igualdade e inclusão, não pode aconte
cer. Numa resposta imediata a estes e outros 
desequilíbrios, a Comissão Europeia adotou a 
iniciativa de resposta à pandemia de COVID
19, a CRII e CRII+ que, entre outros apoios, via
bilizou no caso do POCH mais de 115 milhões 
de euros (M€) para a implementação de medi
das no âmbito da digitalização da educação. A 
reprogramação do PO CH, aprovada no passa
do dia 21 de setembro, acrescentou à dotação 
do programa mais 100 M€ do Fundo Social Euro
peu (FSE) e realocou 15 M€, já destinados ao 
PO CH no apoio a outras medidas de caráter 
urgente e imediato, para esta nova área de 
intervenção. 

CONTEÚDO PATROCINADO

O investimento na qualificação da população é uma das respostas da Europa para fazer face à crise. Os 
apoios à digitalização da Educação vão continuar e a Formação Profissional tornase ainda mais relevante, 
com papel de destaque no centro das transformações verde e digital e da recuperação económica e social. 

Agora estão  a caminho computadores portá
teis e acessos à internet apoiados pelo POCH, 
que nesta fase inicial vão beneficiar os alunos 
mais desfavorecidos, dentro do espectro dos 
que são apoiados pela ação social escolar e 
que frequentem escolas públicas do ensino 
secundário, das regiões Norte, Centro e Alen
tejo, bem como os que frequentam o ensino 
básico e secundário das escolas públicas situa
das em Lisboa e Algarve. Sendo que os alunos 
com direito aos apoios da ação social escolar 
e a frequentarem escolas do ensino básico das 
regiões Norte, Centro e Alentejo, irão igual
mente receber o mesmo tipo de apoios, mas 
financiados pelos respetivos Programas Ope
racionais Regionais. 
Vão também ser abrangidos os docentes do 
ensino básico e secundário das escolas públi
cas de todo o Portugal continental, que para 
além de irem ter acesso a computadores por
táteis e acessos à Internet financiados pelo 
POCH, poderão usufruir de formação contínua 
em competências digitais suportada pelo PO. 
Isto, para que a utilização dos novos recursos 
possa ser plena e sem constrangimentos. 
E no próximo quadro comunitário de apoio 
2021/2027, estes apoios vão continuar? Vai 
haver novidades? 
A estratégia de ação seguida pela Comissão 
Europeia e também pelo Governo Português 
nesta área vai continuar.  Foi apresentada este 
verão, pela Comissão, a nova Agenda Europeia 
de Competências, que estabelece objetivos 
ambiciosos de melhoria de competências e de 
formação em novas competências, a serem 

alcançados nos próximos 5 anos. Pretende aju
dar as pessoas no desenvolvimento das suas 
habilitações, num contexto em que a aprendi
zagem ao longo da vida seja a norma. Também 
foi adotado pelo Governo Português o Plano 
de Ação para a Educação Digital , com o objeti
vo de promover o desenvolvimento de um sis
tema de educação digital altamente eficaz e de 
reforçar as competências digitais para a trans
formação digital. Esta é uma competência estru
turante para o desenvolvimento da sociedade 
e da economia e estão destinados cerca de  
400 M€, no total, para apoiar a transição digi
tal da educação. Sendo que a agenda europeia 
e nacional neste domínio irá em larga medida 
ser prosseguida já no decurso do próximo perío
do de programação dos fundos europeus, estan
do inclusive sinalizada como uma das priorida
des centrais para alocação desses recursos euro
peus. Prevemos por isso que esta linha de ação 
vai continuar e os apoios se vão manter ou mes
mo ser reforçados no novo quadro, mesmo que 
as medidas que atualmente são promovidas 
pelo POCH sejam equacionadas num novo pro
grama que irá, conforme já foi anunciado em 
Resolução de Conselho de Ministros, conviver 
com as medidas voltadas para inclusão e empre
go, conforme aliás já o foram no passado. 
Como já percebemos, a educação e formação 
profissional (EFP), seja através dos cursos de 
dupla certificação, seja através de outras moda
lidades existentes ou a desenhar, vão estar no 
centro das transformações verde e digital e da 
recuperação da crise. Para além disso, as moda
lidades de dupla certificação têm tido um exce

lente desempenho no combate ao abandono 
escolar precoce. Em Portugal, no fim do ano 
passado, já tínhamos uma taxa de 10,6%, a mais 
baixa de sempre, muito perto da meta euro
peia e do Plano Nacional de Reformas para 
2020, de 10%. Estes cursos têm uma boa taxa 
de empregabilidade e deixam abertas as por
tas à prossecução dos estudos para o superior– 
por exemplo, 70% dos alunos que concluíram 
cursos profissionais entre 2014 e 2017 estavam 
a trabalhar ou prosseguir estudos seis meses 
após a conclusão do seu curso. Será sem dúvi
da uma das grandes apostas da Europa.  
A formação contínua, no contexto da aprendi
zagem ao longo da vida também não vai ser 
menos valorizada, antes pelo contrário. Tem 
que ser encarada não só como uma absoluta 
necessidade mas também como um direito dos 
cidadãos de todas as idades, sendo particular
mente relevante para Portugal, uma vez que, 
apesar dos progressos feitos no aumento dos 
níveis de qualificação da sua população, man
temos ainda um grande défice estrutural nes
te domínio, com pouco mais de 50% da nossa 
população adulta e em plena idade ativa a ter 
o ensino secundário ou superior, quando na 
generalidade dos países mais desenvolvidos 
esses valores são superiores a 75%. É impres
cindível para que estes se adaptem às trans
formações tecnológicas, provenientes das tran
sições digital e ecológica, e das mudanças pro
vocadas pela crise no mercado de trabalho, pelo 
que penso ser por isso uma área de apoio que 
continuará a ser muito ou ainda mais impor
tante no próximo quadro. 
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Situação actual é “dolorosa”, diz presidente da Acilis 

Comércio de Leiria pede corte nos impostos 
z O presidente da Associação de 
Comércio, Serviços e Turismo da 
Região de Leiria (Acilis) defende 
a redução em 50% da carga de 
impostos e taxas para ajudar o sec-
tor a sobreviver à pandemia. Lino 
Ferreira considera “crítica e dolo-
rosa” a actual situação do comér-
cio e restauração e sugere ao Gover-
no que a carga fiscal e os impostos 
sobre água, energia e comunica-
ções sejam diminuídos. 

“Estamos numa fase muito com-
plicada. Os nossos governantes 
têm de olhar para isto de uma for-
ma diferente da que têm olhado 
até agora”, afirmou em declara-
ções à Lusa. “Em termos nacio-
nais, o Governo devia fazer uma 
quebra de 50% em todos os impos-
tos, água, eletricidade, comuni-
cações, rendas, IRC, IRS, Segu-
rança Social… Isso vinha ajudar a 
maioria dos comerciantes e sal-

vava alguns. Quando a situação 
retomasse a normalidade, repu-
nha-se progressivamente”. 

O presidente da associação apre-
sentou a proposta à Confederação 
do Comércio e Serviços de Portu-
gal e considera que o momento 
actual “não tem tido a melhor res-
posta do Governo”. “Não pode-
mos nesta altura difícil estar a gerir 
clientelismo político. Quando se 
vêem sítios onde a propagação da 
Covid-19 pode ser maior, como as 
grandes superfícies, onde há mais 
gente por metro quadrado, terem 
horários diferentes da restaura-
ção e comércio de rua, alguma coi-
sa está errada”, acrescenta. 

Lino Ferreira sublinha à Lusa 
que “quem faz mexer o país e con-
tribui muito para a economia local 
e nacional é a restauração, comér-
cio e serviços, que são quem 
emprega mais em Portugal actual-

mente” e, por isso, “é necessário 
um apoio directo e muito con-
creto”. 

“É muito difícil para as empre-
sas sobreviverem neste momen-
to. Uma medida importante seria 
reduzir um terço em ordenados 
acima de dois mil euros e, quan-
do a economia recuperasse, esse 
terço seria pago. Mas não se deve 
mexer nos ordenados mais bai-
xos”, considera ainda. 

Em Leiria, a Acilis foi já desa-
fiada a ir para a rua manifestar-
se, como aconteceu recentemen-
te no Porto e em Lisboa, mas o 
presidente da direcção defende 
que “é preciso ter civismo e não 
alinhar com o que já aconteceu, 
que roça a má educação”. “Não 
estamos disponíveis para esse tipo 
de coisas. No momento que vive-
mos precisamos é de unir e não 
de desunir”.

Marinha Grande 

Gala encerra 
projecto Dá-te 
a conhecer

z Dinamizado pela incubadora Open, 
o projecto Dá-te a conhecer reali-
za este sábado a sua gala de encer-
ramento. O evento está agendado 
para as 18 horas, em live streaming 
a partir da Casa da Cultura do Tea-
tro Stephens, na Marinha Grande. 
Este projecto visa o crescimento e 
a internacionalização de ideias ou 
estruturas de negócios, através de 
uma rede de cooperação nacional 
e internacional, criando sinergias 
e potenciando trocas económicas. 
Actua nos eixos do desenvolvi-
mento económico, cultural, edu-
cação e turismo, de acordo com 
informações da incubadora situa-
da na zona industrial da Marinha 
Grande, que se assume como cen-
tro de incubação de oportunida-
des de negócio. 

A Acilis promove esta semana mais 
uma edição da Black Friday Leiria. 
De 27 a 29 decorre na Batalha e 
Porto de Mós, com o objectivo de 
dinamizar o comércio destes 
concelhos, “trazendo mais 
pessoas". Mais de 120 
estabelecimentos aderiram, 
informa a associação. Entre eles, 
lojas de vestuário e calçado, mas 
também cabeleireiros, ópticas, 
perfumarias, ourivesarias e 
livrarias, entre outras. 

Em destaque

PUBLICIDADE
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Apenas 15,4% cumpre prazo acordado  

Pagamentos:  
atrasos ameaçam 
sobrevivência das 
empresas nacionais 
z O incumprimento dos prazos de paga-
mento acordados tem vindo a agra-
var-se e os últimos dados divulgados 
pela Informa D&B revelam que ape-
nas 15,4% das empresas em Portugal 
pagavam dentro dos períodos com-
binados com os seus fornecedores. 

A situação é “um entrave ao cres-
cimento das empresas, pondo em ris-
co a sobrevivência de muitas PME, 
sobretudo num momento crítico como 
o que a economia atravessa”, aponta 
a consultora. 

Entre Fevereiro e Agosto, 40% das 
empresas agravaram o atraso de paga-
mento, 40% mantiveram o mesmo 
nível de atraso, tendo as restantes 
empresas melhorado.  

“Na generalidade do tecido empre-
sarial, o número médio de dias agra-
vou-se, passando de 26 em Feverei-
ro para 27 em Agosto”. Por outro lado, 
7,3% das empresas pagou com atra-
sos superiores a 90 dias. No entanto, 
a grande maioria das empresas (66%) 
continua a pagar com um atraso infe-
rior a 30 dias, diz a consultora. 

“Os efeitos da Covid-19 estão a reflec-
tir-se de forma desigual entre os vários 
sectores e não permite ainda tirar con-
clusões definitivas sobre este indica-
dor, até porque muitas empresas recor-
reram a medidas de apoio que podem 
estar a mitigar a situação”. 

“Não tenho recebido queixas rela-
tivas a agravamentos nos atrasos, mas 
não me espanta que possa haver empre-
sas a recorrer a esse expediente”, afir-
ma António Poças. O presidente da 
Nerlei frisa ainda a importância de as 
empresas pagarem nos prazos acor-
dados, como forma de manter a eco-
nomia a funcionar. 

Manuel Oliveira reporta a existên-
cia de informação sobre dificuldades 
de recebimento, mas diz que não é 
uma situação generalizada. De qual-
quer forma, lembra o secretário-geral 
da Cefamol, no sector dos moldes o 
alargamento dos prazos de pagamento 
já era uma realidade. “Os clientes 
pagam cada vez mais tarde”, o que 
“cria às empresas dificuldades no cum-
primento dos seus compromissos”. 

Alcobaça 

Ginja M.S.R traz 
medalha de ouro 
de prova em 
Bruxelas 

z “No ano em que comemora 90 anos 
de registo de marca”, a Ginja M.S.R., 
de Alcobaça “foi distinguida no mais 
prestigiado concurso mundial de bebi-
das espirituosas, o Spirits Selection by 
Concours Mondial de Bruxelles, que 
teve lugar recentemente na capital 
belga. Entre 1400 bebidas oriundas 
de 54 países, este licor de ginja trou-
xe uma medalha de ouro para Portu-
gal, informa a empresa, que lembra 
que o júri do concurso é composto 
por 60 jurados de diferentes países, 
que avaliam através de prova cega. 
“O licor de Ginja M.S.R. é produzido 
em Alcobaça, por processo artesanal, 
exclusivamente a partir de ginjas fres-
cas da melhor qualidade, colhidas 
manualmente na região Oeste de Por-
tugal”, explica o site da empresa.

Leiria 

Talenter  
abre loja 
para ficar mais 
perto dos clientes 

z A Talenter acaba de anunciar a aber-
tura de um espaço em Leiria, “refor-
çando a sua presença na zona centro 
do país e num dos mais dinâmicos con-
celhos da região e de Portugal”. Em 
nota à imprensa, a empresa de recru-
tamento explica que a abertura “decor-
re de uma aposta estratégica numa 
cidade de elevado potencial e que per-
mite uma maior proximidade a can-
didatos, colaboradores e clientes da 
região”. Ricardo Pires, director comer-
cial da Talenter, diz que o espaço pre-
tende ser “o ponto de encontro entre 
as pessoas e o mercado de trabalho” e 
que “servirá não só como ponto de 
apoio logístico, mas também como 
base de recrutamento” para uma área 
geográfica que a empresa ambiciona 
desenvolver comercialmente.
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O plano quinquenal 
chinês e o Clube Valdai

A
inda na ressaca das eleições norte 
americanas e com a nova vaga da 
pandemia de Covid-19, a comunicação 
social não deu nenhuma atenção à 

reunião plenária do Comité Central do Partido 
Comunista da China, que apresentou e 
discutiu o plano quinquenal 2021-2025. Plano 
esse que terá importantes repercussões na 
evolução da economia mundial. Da análise do 
plano quinquenal para a China em 2021-2025 
fica claro que o objetivo central é a 
“autossuficiência económica” da nação 
chinesa como base para o crescente poderio 
geopolítico, geoeconómico e tecnológico. 
Com a aplicação deste plano, o governo chinês 
pretende tornar o país pouco ou nada 
dependente de qualquer produto não 
nacional antes do final da segunda década do 
século XXI. Define ainda o ano de 2035, ano 
do centenário da revolução, como o limite 
para a China se equiparar ou mesmo 
ultrapassar os Estados Unidos da América em 
termos de poderio económico e militar. 
Ao contrário do modelo de desenvolvimento 
económico adotado anteriormente, baseado 
na produção e exportação de produtos de 
baixo valor acrescentado, o governo chinês 
pretende atingir estes objetivos através de 
dois eixos centrais – a inteligência artificial e a 
robótica. É esperado que as inovações na 
inteligência artificial e robótica sejam os motores 
do crescimento económico em conjunto com o 
aprofundamento da “Nova Rota da Seda” e com 
o fortalecimento da cooperação estratégica com 
a Rússia, país com os recursos energéticos 
fundamentais para a China. Ao contrário da 
Europa, que continua muito dependente, militar 
e economicamente, dos Estados Unidos, a China 
e a Rússia fortaleceram a sua parceria estratégica 
e seguem os seus próprios caminhos, não 
esperando a boa vontade do inquilino da casa 
branca.  
De destacar também a ausência de notícias 
sobre as intervenções do presidente da Rússia 
Vladimir Putin nos recentes debates do mais 
importante Think Tank russo – o Clube Valdai. 
Para o presidente russo, "o Estado é uma 
instituição necessária, não há como [...] 
prescindir do apoio do Estado… não há regras 
económicas imutáveis. Hoje, nenhum modelo 
é puro e rígido, nem a economia de mercado 
nem a economia de planeamento 
centralizado, temos apenas de determinar o 
nível de envolvimento do Estado na 
economia. Será por este pragmatismo do 
autocrata Putin que a Rússia esteja a caminho 
de superar a Alemanha como a quinta 
economia do mundo? Serão os exemplos de 
independência económica e militar da China e 
da Rússia um sinal para a Europa seguir o seu 
caminho de maior integração ou um sinal do 
crescimento dos movimentos nacionalistas 
que levarão à desintegração europeia e da 
própria américa? 
 
Investigador e Professor do Politécnico de 
Leiria 
Texto escrito segundo as regras do Acordo 
Ortográfico de 1990 
 

Opinião 
João  
Carvalho 
Santos

Foi a 18.ª distinção recebida pelo modelo utilitário do leão rampante  

Novo Peugeot e-208 eleito carro eléctrico  
do ano pela a Exame Informática

z No âmbito dos galardões anuais Os 
Melhores do Portugal Tecnológico, atri-
buídos pela Exame Informática, o Peu-
geot e-208 foi eleito o Carro Eléctrico 
do Ano. A equipa editorial da publi-
cação elogiou, em particular, a audá-
cia do design, os novos padrões de 
prazer dinâmico e de conforto, bem 
como a tecnologia integrada no mode-
lo. O novo e-208 foi o único automó-
vel distinguido, tendo sido conside-
rado o melhor modelo de mobilidade 
eléctrica. 

Com mais este prémio nacional, 

elevam-se a 18 as distinções atri-
buídas aos novos Peugeot 208 e e-
208 na Europa, entre eles destacan-
do-se o prestigiado troféu europeu 
de Car of The Year 2020, que teve 
eco entre nós com a eleição do novo 
208 como o melhor Citadino nos pré-
mios nacionais Carro do Ano 2020. 
Destaca-se também o troféu de 
Melhor Utilitário do Ano atribuído 
pela revista especializada Turbo, e 
o de Melhor Automóvel até 20.000 
Euros, do Observador. 

 “O novo e-208 é o primeiro mode-

lo da nossa nova geração de auto-
móveis eléctricos. É excelente cons-
tatar que é imediatamente reconhe-
cido pelos nossos clientes e pelos 
especialistas, como são os jornalis-
tas. Este prémio é particularmente 
importante porque é um prémio atri-
buído por pioneiros, por pessoas aten-
tas à ciência e à tecnologia presente 
nas nossas vidas. Coloca o 208 eléc-
trico ao lado dos melhores na área da 
Tecnologia em sectores transversais 
da sociedade”, disse Jorge Tomé, 
director da Peugeot Portugal. 

Procura de viaturas electrificadas aumenta nas empresas portuguesas 

Soluções alternativas de mobilidade 
são tendências em crescimento 
z A dimensão do parque automóvel 
das empresas nacionais está abaixo 
da média europeia, verificando-se 
também uma renovação de frota mais 
tardia face à Europa. Esta é uma das 
conclusões do Barómetro Automóvel 
2020 do Arval Mobility Observatory, 
realizado a mais de 5.000 empresas 
de 20 países, das quais 300 em Por-
tugal. 

No País, a média é de 90 viaturas 
por empresa, contra uma média de 
107 viaturas no espaço europeu. Esta 
divergência é mais acentuada entre 
as empresas com 11 a 99 colabora-
dores, em que a média portuguesa 
se situa nas oito viaturas, em oposi-
ção à média europeia de 40 viaturas. 

Nas empresas portuguesas, por 
outro lado, a renovação das frotas 
empresariais acontece em média após 

MOTORES COM O APOIO DE:

PEÇAS E MÁQUINAS MULTIMARCA  � 

7,3 anos, enquanto a média europeia 
é de apenas 5,4 anos.  

Esta diferença revela uma maior 
rotatividade no parque automóvel 
das empresas no resto da Europa e é 
particularmente sentida nas empre-
sas com menos de 10 colaboradores, 

em que a substituição acontece em 
média a cada 8,4 anos.  Nas empre-
sas de maior dimensão, por outro lado, 
verifica-se uma rotatividade de via-
turas (após cerca de 6 anos) que se 
aproxima da média europeia (5,4 anos).  

Em Portugal, são já 60% as empre-
sas que recorrem a pelo menos uma 
solução de mobilidade alternativa à 
aquisição ou uso de viatura da empre-
sa, em contexto profissional. O uso 
de transportes públicos (25%) - dos 
mais baixos da Europa - e a partilha 
de viatura para transporte de diver-
sos colaboradores ou o ride-sharing 
(31%) são as alternativas mais utili-
zadas pelas empresas portuguesas, 
além da aquisição de viatura. Desta-
ca-se ainda o renting de média dura-
ção, uma opção utilizada por 14% das 
empresas portuguesas. 

60 
 
Em Portugal, são já 60% as 
empresas que recorrem a pelo 
menos uma solução de mobilidade 
alternativa à aquisição ou uso de 
viatura da empresa 
 
 
 

O número

Novo Peugeot 208 soma 18 distinções

DR
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Saúde e Bem-Estar

JOÃO FILIPE 

MÉDICO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGIA 
Médico do CHUC - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
Urgência todos os dias 

Consultas . Cirurgias . Lentes de Contacto . Laser . Campos Visuais 
Exercícios de Ortótica 

Acordos: SAMS Centro . CGD, Savida . SAMS-SIB 
 

Rua João de Deus, 11, 1º Dtº - Leiria . Tel. 244 832 801/244 832 870

Siga-nos

CARLOS ALBERTO MOTA 
Médico Dentista

Av. Doutor Adelino Amaro Costa, 
Lt.2, 1ºEs.3 . 2415-367 Leiria 
Telf. 244 890 230 . Fax. 244 824 608 
Telm. 917 141 524 
E-mail: geral@clinicamota.com 

www.clinicamota.com 

Horário de Funcionamento: 
Seg. a Sex. 

Das 08:00h às 20h00 
Sábados  

Das 09:00h às 13:00h 

     Com serviço de urgência 

. Estomatologia 

. Medicina Dentária  

. Cirurgia Maxilo Facial  

. Implantes Dentários  

. Estética Dentária  

. Laser Médico e Dentário  

. Ortodoncia  

. Oclusão  

. Endodontia Mecanizada 

. Branqueamento Dentário 

. Prótese Fixa CAD-CAM (CEREC)   

. Bruxismo 

. Roncopatia/Apneia do sono 

. Periodontologia  

. Sedação consciente  

. Prótese Removível  

. Laboratório de Prótese  

. Radiologia Dentária 

Acordos: ACP, PSP, Médis, SAMS, Victoria, ACILIS, Cheque Dentista, Future Healthcare e Saúde Prime.

Direção Médica: Dr. Norberto Malho  
Av. Marquês de Pombal Lote 13 1°F • LEIRIA . Tel. 244 814 001. 244 836 716 

Telem.: 916 986 999 . Email: clinoral@live.com.pt . www.clinoral.com 
Horário: De segunda a sábado das 9:00 às 20:00 horas. 
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A. Branco Lopes 
MÉDICO ESPECIALISTA CIRURGIA GERAL 

EX-ASSISTENTE HOSPITALAR SÉNIOR/ EX-COORDENADOR  

DA UNIDADE DE CIRURGIA BÍLIO-PANCREÁTICA DO CHL 
 

Tratamentos a : 
. Vesícula biliar . Varizes . Hérnias . Quistos . Patologia hemorroidária 

Lesões benignas da pele . Esclerose (“secagem”) de varizes 
 

Consultas por marcação: CLINIGRANDE (Marinha Grande) – Telf. 244 574 060 
CLINIFÁTIMA (em Fátima e Leiria) – Telf. 249 533 719 / 244 870 629

Urb. Vale da Fonte,
Lote 10 - Fração A
Marinheiros 
2415-792 Leiria

Tel.: 244 856 001
Telm.: 919 311 585
geral@lizvida.pt
www.lizvida.pt

- Atestados Médicos e Psicotécnicos para cartas de condução - 

- Alfredo de Sá  
Médico Especialista em Neurologia  
 
- Célia Santos  
Psicologia / Neuropsicologia  
 
- Rui Seco  
Médico Especialista em Psiquiatria  
 
- Ricardo Borges  
Médico Especialista em Urologia e 
em Medicina Sexual (Andrologia)  
 
- Cristine Costa  
Médica especialista em  
Pneumologia / Apneia do sono 
 
 
 

- José Maria Figueiredo  
Médico Especialista em Ortopedia  
 
- Rogério da Paz  
Médico Especialista em Medicina 
Geral e Familiar e em Medicina  
do Trabalho - MEDIS  
 
- Libânia Cardoso  
Terapia Familiar / Casal  
 
- João Lopes  
Psicologia / Neuropsicologia  
Psicologia do Trabalho  
 
 
 
 
 

- Cristina Ribeiro  
Médica Especialista  
em Endocrinologia  
 
- Jorge Couceiro  
Médico Especialista em  
Ginecologia e Obstetrícia  
 
- Graca Inês  
Médica Clínica Geral  
 
- Sara Paulino  
Terapia da fala  
 
- Pedro Brás  
Médico Especialista  
em Neurologia 

OFTALMOLOGIA GERAL E PEDIATRICA (ESTRABISMO)

Ed. Beira Rio, R. Anzebino Cruz Saraiva, Lote 7,  
nº366-1º Piso-Sala 17 . 2415-371 LEIRIA 

Tel.: 244 854 175 | 969 857 002

J. A. SILVA GORDO
Médico Especialista de Oftalmologia pelo H.U.Coimbra 

e Ordem dos Médicos

ciTechCare recebe financiamento da Fundação la Caixa 

Projecto do Politécnico de Leiria 
estuda impacto social da 
pandemia em lares de idosos
Elisabete Cruz 
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt  
z O ciTechCare – Centro de Ino-
vação em Tecnologias e Cuidados 
de Saúde do Politécnico de Leiria 
vai estudar o impacto social da 
pandemia em lares, tendo obtido 
um financiamento de 25 mil  euros 
do Observatório Social da Fun-
dação la Caixa. 

O projecto O impacto social da 
Prevenção e Controlo de Infeção 
nas estruturas residenciais para 
idosos durante a crise de Covid-19, 
desenvolvido pela investigadora 
do ciTechCare, Sónia Gonçalves 
Pereira, e pela estudante de 
doutoramento, Catarina dos Santos 
Marques, terá os resultados con-
hecidos em Maio de 2021. 

A investigadora explica que o 
“estudo baseia-se na realização de 
um inquérito aos diversos inter-
venientes das estruturas residen-
ciais para idosos [ERPI], desde a or-
ganização, à prestação directa de 
serviços e aos clientes (os idosos e 
suas famílias)”. 

O foco do trabalho destina-se a 
“avaliar o impacto social das me-
didas de prevenção e controlo de 
infecção na organização, prestação 
de cuidados e nos idosos e suas 
famílias”. “Por razões óbvias, será 
feito à distância, com o apoio da Se-
gurança Social de Leiria, que irá 

fazer chegar a informação e in-
centivar a participação das ERPI 
nas suas diversas valências.  

A cientista refere ainda que as 
“medidas de prevenção e contro-
lo de infecção são essenciais para 
prevenir a transmissão de patogé-
nicos, mas impõem um grande grau 
de confinamento, o qual poderá ter 
um impacto social substancial”. 

Antes da Covid-19, aquelas medi-
das, diz Sónia Gonçalves Pereira, 
eram apenas restritas às unidades 
de saúde, e não em todas as suas 
valências. “De um momento para 
o outro, transbordaram para toda 
a sociedade, impreparada para as 
mesmas, como ainda hoje verifi-
camos repetidamente. Perceber o 
impacto que as mesmas têm na 
sociedade, a vários níveis, é mui-
to pertinente”, considera. 

Sónia Gonçalves Pereira afirma 
que o projecto surgiu depois da for-
mação que liderou, em Julho, nas 
ERPI, resultado de um trabalho 
conjunto dos grupos Saúde e Social 
do Gabinete Económico e Social da 
Região de Leiria, “que identifica-
ram essa necessidade, razão tam-
bém pela qual este projecto, já não 
ligado ao GES, tem a colaboração 
da Segurança Social”. 

“Nesse trabalho apercebi-me das 
dificuldades de quem, num con-
texto em que todos nós nos fechá-
mos em casa, teve de continuar a 

prestar cuidados aos idosos das 
ERPI, sem formação específica pré-
via, sem saberem se ‘estava certo 
ou errado’”, avança, ao referir que 
houve funcionários que “passaram 
a dormir lá para minimizar riscos 
para os idosos”. 

A investigadora revela também 
que durante a intervenção se aper-
cebeu que os “muitos idosos acha-
ram que tinham sido abandonados 
pelas famílias ou que os filhos dei-
xaram de gostar deles”. 

“Houve tanta variedade de impac-
tos que sofreram... Daí o foco ser 
na nossa população mais nobre. 
Aqueles que nos sustentaram e 
trouxeram até aqui enquanto socie-
dade, e, por isso, merecem agora o 
nosso máximo esforço para os pro-
teger, em todos os aspectos do que 
é ser humano”, informa a investi-
gadora. 

O projecto vai permitir “demons-
trar cientificamente quais os impac-
tos e quais são mais relevantes”. 
“Este estudo pode abrir novos cami-
nhos para se aprofundar o impac-
to social das medidas e, dessa for-
ma, serem definidas algumas acções 
com o propósito de mitigar as con-
sequências do confinamento. Esse 
é um dos pilares da ciência, cons-
truir conhecimento válido para 
poder ser aplicado em prol da socie-
dade”, conclui Sónia Gonçalves 
Pereira.
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As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto do Emprego e Formação, IP. Para obter mais informações ou candidatar-se dirija-
se ao Centro de Emprego indicado ou pesquise no portal http://www.netemprego.gov.pt/ utilizando a referência (Ref.) associada a cada oferta de emprego. 
Alerta- se para a possibilidade de ocorrência de situações em que a oferta de emprego publicada já foi preenchida devido ao tempo que medeia a sua 
disponibilização e a sua publicação.

588994694 – MARCENEIRO (M/F) – ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
588996444 – AJUDANTE FAMILIAR (M/F) – ALVAIÁZERE – TEMPO COMPLETO. 
588999518 – ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA E OUTROS (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO COMPLETO. 
588999540 – TRAB. NÃO QUALIFICADO DA IND. TRANSFORMADORA (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO 
COMPLETO. 
588999812 – PREPARADOR DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (M/F) – ALVAIÁZERE – TEMPO COMPLETO. 
589000137 – VENDEDOR EM LOJA (M/F) – FIG. VINHOS – TEMPO COMPLETO. 
588999565 – OPERADOR DE GRUAS, GUINDASTES E SIMILARES (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO COM-
PLETO. 
588989768 – OUTROS TRAB. QUALIFICADOS DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS BÁSICAS E SIMILARES 
(M/F)  – ALVAIÁZERE – TEMPO COMPLETO. 
588989766 – PEDREIRO (M/F) – ALVAIÁZERE – TEMPO COMPLETO. 
588999558 – MECÂNICO E REPARADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS (M/F) – PED. GRANDE 
– TEMPO COMPLETO. 
588995160 – SERVENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (M/F) – ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
588981981 – MECÂNICO E REPARADOR DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO 
COMPLETO. 
588988303 – TÉCNICO DE ELETRÓNICA (M/F) – ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
588990931 – COZINHEIRO (M/F) – ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
589000442 – EMPREGADO DE MESA (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO COMPLETO. 
588998740 – PREPARADOR DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (M/F) – ALVAIÁZERE – TEMPO COMPLETO. 

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 
LEIRIA 

SERVIÇO DE EMPREGO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Avª José Malhoa, s/n . 3260 - 402 Figueiró dos Vinhos . Telef.: 236 095 
800 . Email: se.figueirovinhos@iefp.pt  
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Economia Imobiliário

A pandemia  
no imobiliário

A
variação do preço das casas obedece às 
leis de mercado da oferta e a procura, 
mas neste momento, a questão da 
pandemia e a incerteza vivida no seio de 

muitas empresas introduz uma nova variável 
com influência significativa no setor. 
As semanas de confinamento obrigaram as 
famílias a permanecer fechadas nas suas casas. 
A casa passou a ser muito mais do que o local 
para dormir. A partilha do espaço, e a 
necessidade de adaptação face à realidade, 
como o teletrabalho e a telescola, criou novas 
necessidades de vivência diária do espaço 
familiar. 
Passámos a ter um olhar mais crítico, a valorizar 
alguns espaços e a ter a perceção daquilo que 
precisamos realmente nas nossas casas.  
Esta situação deu um impulso significativo no 
mercado, que resultou na procura de uma casa 
maior, com varandas, terraços, jardim etc 
De facto logo pós confinamento ainda em Abril, 
a procura de habitação não reduziu face à 
procura anterior ao confinamento, tendo até 
registado um ligeiro crescimento. 
Este aumento de procura, associado à escassez 
de construção nova disponível para venda, 
alimentou também um ligeiro aumento de 
preços dos imóveis. 
Agora após alguns meses, diversos fatores têm 
sido apontados como indicadores de uma 
desaceleração do mercado. 
Concretamente neste último trimestre nota-se 
um aumento da cautela por parte dos 
compradores. 
As ajudas que as famílias e as empresas têm 
recebido via moratórias têm sido um fator 
importante para manter algum sentimento de 
tranquilidade, mas a incerteza em relação aos 
próximos meses está a começar a fazer-se sentir. 
Neste momento vários fatores apontam para a 
atenuação do aumento de preço dos imóveis a 
médio prazo. 
Se por um lado, o fim das moratórias e a 
instabilidade no orçamento das famílias poderá 
prever uma diminuição da procura, por outro 
lado, o aumento de oferta com a colocação no 
mercado de novas habitações resultantes quer 
da maior atividade no setor da construção, bem 
como ainda da colocação no mercado de muitas 
habitações e construções anteriormente 
alocadas à atividade turística. 
Todo este cenário de cautela e incerteza indicia 
uma possibilidade de diminuição de preços para 
os meses que se aproximam, mas apesar de um 
ajuste nos preços, sendo a habitação um bem 
essencial para as famílias não é de prever a 
diminuição do número de transações de 
imóveis.  
Atualmente é anunciada a existência de uma 
vacina, mas enquanto a solução não chega, os 
profissionais do setor adaptam-se e 
desenvolvem novas soluções, para atenuar os 
efeitos negativos da pandemia, mantendo a 
esperança na rápida retomam. 
 
Administrador- Remax Grupo Visão 
 
 

Opinião 
João 
Paulo  
Sobreira

CONTEÚDOS PATROCIONADOSAnálise da APEMIP relativa ao segundo trimestre 

Venda de casas cai, mas preços  
não registam descida

z Os últimos dados disponibiliza-
dos pelo Gabinete de Estudos da 
Associação dos Profissionais e 
Empresas de Mediação Imobiliá-
ria de Portugal (APEMIP) revelam 
que no segundo trimestre de 2020 
foram transacciodos 33.398 aloja-
mentos familiares, número que 
traduz uma quebra de 23,3% face 
ao trimestre anterior e de 21,6% 
face ao período homólogo. 

Apesar da descida nas vendas, 
“o Índice de Preços da Habitação 
registou uma subida de 7,8% em 
termos homólogos, o que, para o 
presidente da APEMIP, “é prova 
da sanidade do mercado”. “Não é 
assim tão surpreendente que, mes-
mo durante a pandemia, o imobi-
liário continue a registar subidas 
no segmento habitacional”, afir-
ma Luís Lima, citado em comuni-
cado da associação. 

“Apesar de nas principais cida-
des os preços terem aumentado 
de uma forma mais célere, no res-
to do País esta valorização tem 
sido mais gradual, ajustando-se à 
procura e ao stock existente. No 
entanto, e tendo em conta as incer-
tezas que o momento actual repre-
senta, será difícil avaliar o com-
portamento do mercado nos pró-

7,8 
 
por cento foi quanto subiu o 
Índice de Preços da Habitação no 
segundo trimestre

O número

ximos tempos”, declara o dirigente. 
No que diz respeito aos valores 

de venda, o segundo trimestre des-
te ano registou um investimento 
de mais de 5,1 mil milhões de euros, 
que regista uma variação trimes-
tral de menos 23,8% e homóloga 
de menos 15,2%. 

Para o presidente da APEMIP, os 
resultados em termos de vendas 
de imóveis “justificam-se neces-
sariamente pelo surto de Covid-
19, e seriam bem diferentes se a 
pandemia não existisse”. “Nada 
fazia prever que o sector imobi-
liário registasse este comporta-
mento no decorrer de 2020. Está-
vamos preparados para um ligei-

ro aumento do número de tran-
sacções, eventualmente de uma 
manutenção, devido à falta de 
stock que se fazia sentir, mas nun-
ca de quebras desta natureza que 
se justificam exclusivamente pelo 
período de confinamento e esta-
do de emergência que vivemos, e 
que impediu a realização de mui-
tos negócios”, explica o repre-
sentante das imobiliárias. 

Ainda que preocupado com o 
impacto que a pandemia terá na 
economia, e consequentemente 
no mercado imobiliário, Luís Lima 
considera que este sector conti-
nua a ser uma boa opção de inves-
timento. “O impacto que a pan-
demia tem nas empresas e na vida 
laboral dos jovens e famílias reflec-
tir-se-á nos números de transa-
ções. É natural que, em determi-
nada altura, o receio e a instabili-
dade financeira passem a ser um 
travão a este tipo de investimen-
to. Será por isso necessário que o 
mercado saiba estar preparado 
para gerir as mudanças de para-
digma e se ajuste às necessidades 
da procura, através de alternati-
vas como a aposta no arrenda-
mento de longa duração”, defen-
de Luís Lima.

Transacções caíram 21,6% no segundo trimestre

RICARDO GRAÇA
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Diversos Mensagem 
 

VIÚVO com casa e despesas 
pagas, PROCURA COMPA-
NHEIRA. Contactar Sr. Francisco 
- Tel. 916 033 299.

VENDE-SE  
 

MÁQUINAS  
DE  

CARPINTARIA 
 

Tm. 916 940 114

CARTÓRIO NOTARIAL DE MANUEL FONTOURA CARNEIRO  
Rua Francisco Serra Frazão, lote B, 4.° r/c dto — 2480-337 Porto de Mós  

Telf: 244 401 344 * Fax: 244 401 385  
PORTO DE MÓS  
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Certifico para fins de publicação, que por escritura de justificação celebrada neste Cartório Notarial, no dia vin-

te de novembro de dois mil e vinte, exarada a folhas duas a folhas três verso do Livro de Notas para "Escrituras Diver-
sas" Quatrocentos e Dez — A:   

FIRMINO LEITE DA SILVA e cônjuge MARIA DE ASCENSÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES, casados sob o regime da 
comunhão geral de bens, naturais ele da freguesia de Serzedelo, concelho de Povoa do Lanhoso, ela da freguesia de 
Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, residentes na Rua do Serrado do Jogo, 4, Vale do Sumo, União de Fre-
guesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, Leiria.   

Declararam:   
Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores de três oitavos indivisos do prédio rústico sito 

em Carvalheira, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, composto de terra com oliveiras, vinha, pinhal e 
macieiras, com a área de mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com Manuel Dias, 
do sul com ribeiro, do nascente com Joaquim Cândido Pereira e outros e do poente com Manuel Rosa Carreira, des-
crito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Leiria na ficha onze mil quatrocentas e setenta, únicos direi-
tos de que são titulares, sem qualquer relação com os lá registados pela inscrição correspondente à apresentação qui-
nhentas e oitenta e oito de 26/08/2020, inscrito na matriz sob o artigo 136, com o valor patrimonial correspondente 
de IMT € 282,83.     

Sobre o referido prédio incide a inscrição correspondente à apresentação mil cento e quarenta e quatro de 15/09/2010 
de servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo.   

Que adquiriram os direitos acima relacionados, por doação verbal de Maria de Oliveira Dias ou Maria de Oliveira, 
viúva, residente na Rua do Barreiro, 2, Casal da Estortiga, Santa Catarina da Serra, Leiria, no ano de mil novecentos 
e oitenta e quatro, já no seu estado de casados.   

Que esta aquisição não resulta de fracionamento em parcelas de área inferior à unidade de cultura;  
Que, não obstante não terem título formal de aquisição dos referidos direitos, por força daquela doação verbal, 

foram eles que sempre o possuíram, em compropriedade com Maria de Fátima Rodrigues Dias Pinheiro e cônjuge 
Joaquim Pinheiro Lains de Oliveira, residentes em Rua de São Miguel, 26, Vale Sumo, Santa Catarina da Serra e Chain-
ça, Leiria, e com Joaquim de Oliveira Dias e cônjuge Laura de Jesus Lopes Maço, residentes na Rua de São Miguel, 37, 
Vale Sumo, Santa Catarina da Serra e Chainça, Leiria, desde aquelas datas até hoje, logo há mais de vinte anos, em 
nome próprio, defenderam a sua posse, pagaram os respetivos impostos, gozaram todas as utilidades por ele pro-
porcionada, cultivaram-no e colheram os seus frutos reiteradamente, sempre com o ânimo de quem exerce direito 
próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o ostensivamente e sem oposição de quem 
quer que seja, 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 pelos interessados.   

Tais factos integram a figura jurídica da usucapião, que os primeiros outorgantes, ora justificantes, invocam como 
causa de aquisição dos referidos direitos acima relacionados, por não poderem comprovar a sua aquisição pelos meios 
extrajudiciais normais.    

A colaboradora,  
(Sandra Marisa Guerra da Silva Oliveira)  

Emitida Fatura/Recibo n.° 02/1706/001/2020  

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

Rua das Rosas, 75 COLMEIAS . Tel. 244 720 480 . Fax: 244 720 488 
Email: geral@cordeiroecompanhia.com .  www.cordeiroecompanhia.com
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CONVOCATÓRIA 
Jornal de Leiria - Edição 1898 - 26.11.2020 

 
Nos termos do disposto no artigo 30º dos Estatutos da Cercipeniche e nos números 1 e 2, do artigo 36º do Códi-

go Cooperativo, convoco a Assembleia Geral da Cercipeniche, a reunir em sessão ordinária no próximo dia 16 de 
dezembro de 2020, pelas 16h30 horas, através de ferramenta eletrónica, com a seguinte ordem de trabalhos: 

    1. Aprovação da Ata da última Assembleia Geral 
    2. Apreciação e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2021 
    3. Apreciação e aprovação de proposta de alteração ao Regulamento Interno da Cercipeniche 
    4. Autorização da Assembleia para contratação de linha de crédito até ao valor máximo de 500.000,00 € 
    5. Outros assuntos 
A Assembleia Geral irá realizar-se através de plataforma eletrónica devendo os Cooperadores que pretendam par-

ticipar inscrever-se até às 24h de dia 11 de dezembro (sexta-feira), através do preenchimento do formulário constante 
no link:  

https://docs.google.com/forms/d/1Gmzets1EcnpQk2XxyBVk4iF1wyUDV4pUUlu17CRWG3M/edit 
O link para participação na Assembleia será partilhado no dia 14 de dezembro com todos os Cooperadores ins-

critos. O plano de atividades e orçamento para 2020 será disponibilizado no site da Cercipeniche, em https://www.cer-
cipeniche.pt/index.php/inicio/quem-somos/relatorio-de-atividades-e-contas.  

Chama-se ainda especial atenção para o facto de que, os Cooperadores devem regularizar o pagamento das suas 
quotas. 

A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória, se estiverem presentes mais de metade dos coope-
radores. Se à hora marcada, isso não se verificar, a Assembleia Geral reunirá, uma hora depois, com qualquer núme-
ro de cooperadores. 

Agradecemos desde já a vossa compreensão para esta situação excecional e esperamos poder contar convosco 
no próximo dia 16 de dezembro. 

 
Peniche, 6 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
(Ricardo da Silva Esteves)
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Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS: 1-Cujo sabor é azedo ou acre. 
Abre a buril ou cinzel. 2-Força, poderio. Item 
(abrev.). 3-Ontem (Arc.). Exerceu autorida-
de. 4-Olhei. Vigia com todo o cuidado. 5-Põe 
em pior estado. Dar gemidos. 6-Era-Cristã 
(abrev.). Liguei-me. Nota da Redação (abrev.). 
7-Cadência. Poeta e astrónomo grego (séc. 
III a.C.), autor de um poema célebre sobre 
Os Fenómenos. 8-Entregara. Forma maço, 
embrulha. 9-Dispendiosa, pesada. Decla-
mo. 10-Extra-Terrestre (abrev.). Tomes pos-
se conquistes. 11-Não outra, própria. Efe-
mina. VERTICAIS: 1-Pá, espádua. Descul-
pem, absolvam. 2-Número que, colocado à 
esquerda de uma quantidade algébrica, lhe 
serve de multiplicador. 3-Metal raro, que se 
encontra nos minérios do cério. O m. q. três 
(Pref.). 4-Outorgue. Maquinaram, intriga-
ram (Fig.). 5-Que tem ondas. Capa sem man-
gas. 6-Esconderijo de gente de maus costu-
mes, colo. Dentro (Pref.). 7-Aguardente de 

cereais. Trabalho feito com a gramadeira. 8-
Conjunto de raizes emaranhadas. Espera 
deferimento (abrev.). 9-Também não. Pro-
voca com tentações. 10-Violarem. 11-Espé-
cie de atum pequeno. Ousa (Arc.). 
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VENHA VISITAR-NOS E VER AS NOVIDADES
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Desporto

Das corridas com a bicicleta do pai 
às medalhas de ouro nos Europeus
Gabriel Mendes Como bom marinhense que é, o seleccionador nacional de ciclismo de pista teve 
desde cedo a bicicleta como objecto de fascínio. Hoje, tem garantido o lugar nos Jogos Olímpicos

Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
z Para a maioria dos rapazes do 
concelho da Marinha Grande, a 
bicicleta não tem segredos. Era a 
companhia permanente, motivo 
de brincadeira e meio de trans-
porte, e para Gabriel Mendes não 
foi excepção. Na localidade, o rele-
vo é quase inexistente e na altu-
ra, falamos dos anos oitenta e 
noventa do século passado, era 
“comum” toda a população liga-
da à indústria deslocar-se naque-
le meio de transporte.  

Naturalmente, o miúdo seguia 
frequentemente para a escola mon-
tado nas duas rodas, mas esse “des-
pertar” para as bicicletas aconte-
ceu sobretudo porque o pai com-
petia. Era ciclista. “Inclusivamente, 
chegou a ser campeão regional, 
nos anos 60 do século passado”, 
conta Gabriel Mendes.  

Morava no Moinho de Cima, per-
to de Albergaria, a “meio cami-
nho” entre Leiria e a cidade vidrei-
ra, e jamais poderia imaginar que 
um dia o brinquedo preferido levá-
lo-ia a conquistar medalhas de 
ouro em Europeus e a garantir um 
lugar nos imperdíveis Jogos Olím-
picos. Mesmo que fosse como trei-
nador. 

É, no entanto, o que vai acon-
tecer. Com a qualificação de Maria 
Martins para Tóquio, o seleccio-
nador nacional de ciclismo de pis-
ta vai alargar a comitiva da região 
de Leiria no mais importante even-
to desportivo do planeta, previs-
to para o Verão de 2021. 

Sporting Leiriense 
Mas voltemos ao pai. António Men-
des corria pelo Sporting Leirien-
se. Gabriel não é desse tempo, nas-
ceu em 1974, mas não esconde o 
carinho por uma fotografia tirada 
na Avenida Heróis de Angola, onde 
se vê o progenitor a chegar em pri-
meiro. “É uma imagem histórica, 
muito curiosa, mesmo do antigo 
regime, com a presença da polí-
cia e tudo.”  

Ora, “aquela bicicleta de estra-
da sempre esteve presente e dis-
tinguia-se muito das outras, de 
passeio” que tinha em casa. O gos-

to pela modalidade sempre foi 
muito grande e a tentação difícil 
de controlar. “Fazíamos brinca-
deiras com as bicicletas na aldeia 
e às escondidas pegava na bici-
cleta do meu pai para poder ir 
andar.”  

Gabriel Mendes levava a coisa a 
sério. Federou-se na adolescência 
e correu até aos 23 anos pelo Núcleo 
Sportinguista de Leiria, “com Car-
los Vieira”. Sem grande destaque 
no pelotão, com “pouco apoio” ao 
nível do treino, foi-se tornando 
num auto-didacta. A prioridade 
estava nos estudos: Economia e 
Gestão. “O meu primeiro contac-
to com o conhecimento do des-
porto foi numa interrupção no 
estudo da Matemática. Peguei num 
livro de metodologia de treino, 
nunca mais parei e decidi que era 
mesmo aquilo que queria. Mudei 
de área.” 

Aos 23 anos foi então estudar 
Ciências do Desporto para a Uni-
versidade da Beira Interior. Ain-
da fez umas provas amadoras, pou-
cas, mas dedicou-se sobretudo ao 
estudo. Licenciou-se, deu aulas, 
tirou um mestrado em Biomecâ-
nica e Fisiologia em Coimbra e 
começou a direccionar a investi-
gação para a área do ciclismo.  

Ainda esteve uns anos a cola-
borar com uma equipa de Pombal 
que o tinha ajudado na altura do 
mestrado, cedendo atletas para 
amostra de um estudo sobre os 
efeitos da alteração da posição de 
selim no rendimento e no consu-
mo de oxigénio. 

Velódromo de Anadia 
Até que em 2010 tudo mudou. O 
velódromo de Anadia tinha sido 
construído no ano anterior e a 
Federação Portuguesa de Ciclis-

Os feedbacks 
que Gabriel 
Mendes dá aos 
atletas durante 
as provas de 
ciclismo de 
pista são 
fundamentais 
para a 
concretização 
dos objectivos. 
Em baixo, o 
seleccionador 
nacional com 
Maria Martins, 
dupla que irá 
aos Jogos 
Olímpicos de 
Tóquio

FP CICLISMO

FP CICLISMO



 Jornal de Leiria 26 de Novembro de 2020   35

mo lançou um concurso para o 
preenchimento de uma vaga no 
âmbito do ciclismo de pista que 
urgia ser desenvolvido. “Era neces-
sário criar uma selecção, também 
havia o projecto de avançar com 
uma escola de ciclismo de pista, 
com atletas em permanência.” 

Gabriel Mendes concorreu e ficou 
a liderar o projecto, até hoje, após 
ter feito formação específica no 
estrangeiro. 

E pronto, passados dez anos, os 
resultados falam por si e todos os 
atletas portugueses que partici-
param este mês de Novembro no 
Campeonato da Europa de ciclis-
mo de pista, em Plovdiv, na Bul-
gária, regressaram a Portugal com 
medalhas ao peito. 

Iuri Leitão foi campeão europeu 
de scratch, vice-campeão de eli-
minação e ficou em terceiro lugar 
na modalidade de omnium. Ivo Oli-

“O meu primeiro 
contacto com  
o conhecimento 
do desporto  
foi numa 
interrupção  
no estudo da 
Matemática. 
Peguei num livro 
de metodologia 
de treino, nunca 
mais parei  
e decidi que era 
mesmo aquilo 
que queria” 
Gabriel Mendes

veira conquistou a medalha de 
ouro em perseguição individual 
e, com o irmão gémeo Rui, a meda-
lha de prata na modalidade de 
madison. Maria Martins alcançou 
o bronze na prova de eliminação. 

“É o culminar de um processo 
de dez anos, de trabalho sistemá-
tico e metódico que se materiali-
zou agora. Focámo-nos no desen-
volvimento de base, técnico e tác-
tico, que permitiu passados três 
anos conquistar a primeira meda-
lha, pelo Rui Oliveira. A partir daí 
nunca mais parámos de acumu-
lar êxitos. Agora, chegam os pri-
meiros títulos de elite.” 

Mas para terem sucesso na pis-
ta, os atletas têm de cumprir algu-
mas especificidades: “muito boa 
adaptabilidade a esforços repeti-
tivos e de elevada intensidade”, 
sobretudo. As características téc-
nicas e tácticas também são impor-
tantes, pois “tudo se decide em 
períodos de tempo muito peque-
nos e uma falha ou erro torna-se 
irreversível”. Aqui, não há impro-
visação e tudo está previamente 
decidido. “Não se vai para a pro-
va com sensações e não pode haver 
desvios do plano.” 

Para evitar os tais erros, Gabriel 
Mendes é particularmente activo 
no momento de dar feedbacks em 
prova, até por questões motiva-
cionais. “São muito importantes. 
As variáveis são muitas e a per-
cepção dos atletas nem sempre é 
total. Sou uma pessoa que vive 
muito os momentos e sempre que 
tenho de dar feedback não me con-
tenho, independentemente do que 
os outros possam percepcionar.”  

Chegado o fim do ano, é hora de 
olhar para o futuro. Para 2021, a 
prioridade máxima é preparar 
Maria Martins para uma repre-
sentação digna do País nos Jogos 
Olímpicos. “Não temos em men-
te as medalhas, mas queremos 
lutar pelos dez primeiros lugares, 
que vão do primeiro ao décimo”, 
sublinha Gabriel Mendes. Para os 
rapazes é começar a pensar na 
árdua e complicada qualificação 
para os Jogos Olímpicos de 2024, 
algo que foi impossível de alcan-
çar para Tóquio devido ao mau 
início do trajecto e a lesões nos 
momentos decisivos. 

PUBLICIDADE

Pedro Sequeira coordena candidatura ao Euro’2028 

Ibéria quer ter Europeu de andebol 
e Leiria assume peso na candidatura 

Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
z Portugal e Espanha continuam 
a tentar, de braços dados, trazer 
para a Península Ibérica alguns 
eventos desportivos internacio-
nais de primeiro plano. Agora, 
além do Mundial de futebol de 
2028, também o Europeu de ande-
bol do mesmo ano está na mira 
dos dois países. E a região de Lei-
ria, uma das que mais apaixona-
das é pela modalidade, faz ques-
tão de se envolver nesta aposta. 

Foi na Nazaré que se realizou, na 
passada sexta-feira, uma reunião 
de trabalho entre os presidentes 
das duas federações nacionais da 
modalidade, Miguel Laranjeiro e 
Francisco Blásquez, e que contou 
também com o presidente do Muní-
cipio, Walter Chicharro. 

Enquanto vice-presidente da 
Federação de Andebol de Portu-
gal, Pedro Sequeira, de Caldas da 
Rainha, assumiu a coordenação 
da Comissão da Candidatura ao 
Euro’2028, em Portugal, “mas 
sempre em estreita ligação” com 
a congénere espanhola. 

“Nos últimos anos, a EHF (Fede-
ração Europeia de Andebol) tem 
tido dificuldade em ter candida-
turas para organizar o Europeu 
que não sejam do norte da Euro-
pa ou dos países ao centro, como 
a França e a Alemanha. Uma can-
didatura do sul da Europa pode 
demonstrar que o andebol é joga-
do em todas as latitudes e com 
grande capacidade organizativa 
de evento”, sublinha o também 
presidente da Confederação de 
Treinadores de Portugal. Pedro 
Sequeira está confiante que esta 
candidatura pode ser vencedora 
dada a “enorme motivação e 
empenho que os dois países estão 
a colocar”.  

“Consideramos fundamental a 
promoção do conceito da Ibéria. 
Espanha e Portugal têm muitas 
coisas em comum, que nos ligam, 
e a candidatura terá de enfatizar 
isso. Há jogadores e treinadores 
espanhóis em Portugal, jogado-
res portugueses em Espanha, a 
paixão comum pelo andebol, o 
excelente ranking das duas selec-
ções masculinas ou a proximida-
de da língua e da cultura. Eu acre-
dito”, diz o docente da Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior.  

No entanto, os jogos dificil-
mente poderão passar pelo dis-

Pedro Sequeira, de Caldas da 
Rainha, será o coordenador da 
Comissão da Candidatura ao 
Euro’2028, em Portugal, “mas 
sempre em estreita ligação” com 
a congénere espanhola. O 
Professor Coordenador da Escola 
Superior de Desporto de Rio 
Maior e presidente da 
Confederação de Treinadores de 
Portugal está optimista, mas 
admite que os jogos dificilmente 
poderão passar pelo distrito de 
Leiria dadas as “enormes 
exigências” ao nível de infra- 
-estruturas. 
 

Em destaque trito de Leiria, assume o respon-
sável, dadas as “enormes exi-
gências” ao nível de infra-estru-
turas que constam no caderno de 
encargos. Os pavilhões terão de 
ter lotações entre os 5 mil e 18 mil 
espectadores. “Actualmente, só 
Lisboa tem um pavilhão que reú-
ne esses requisitos.” 

Ainda assim, reforça Pedro 
Sequeira, “este Europeu é uma 
candidatura de Portugal e não de 
uma cidade”. “Todas as regiões 
terão a festa do Europeu. Leiria 
tem enormes tradições no ande-
bol e a região e os seus clubes 
terão um papel importante a 
desempenhar.” Além disso, mui-
tas equipas virão para Portugal 
estagiar e treinar.  

A Nazaré pretende precisamen-
te atrair selecções nacionais, apro-
veitando a localização central, os 
bons acessos e as infra-estruturas 
hoteleiras e desportivas. “Quere-
mos estar envolvidos e dispostos a 
receber equipas em estágios ou 
como residência durante a compe-
tição”, explica Walter Chicharro.

6 
Todos os quatro atletas 
portugueses que participaram no 
Campeonato da Europa de ciclismo 
de pista regressaram ao País 
medalhados. No total, a equipa 
orientada por Gabriel Mendes 
obteve duas medalhas de ouro, 
duas de prata e duas de bronze 
 
 

O número
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Futebol 
 
 
Divisão de Honra – AF Leiria 
Resultados 
GD Pelariga-União Mirense 0-1  
Figueiró Vinhos-Caçadores Ansião 4-0  
Alegre e Unido-Vieirense 0-2 
Alqueidão Serra-Portomosense 2-1 
Bombarralense-GD Peniche 1-2 
Moita do Boi-Sporting Pombal 2-4  
Guiense-Marinhense B 0-1 
Ginásio Alcobaça-Leiria e Marrazes 1-1 

 
Classificação  

P J V E D G 
União Mirense 12 5 4 0 1 12-4 
Sporting Pombal 12 5 4 0 1 11-6 
Leiria e Marrazes 11 5 3 2 0 8-3 
Vieirense 10 5 3 1 1 16-3 
GD Peniche 9 3 3 0 0 7-3 
Marinhense B 8 4 2 2 0 8-3 
Ginásio Alcobaça 8 5 2 2 1 9-7 
Portomosense 7 4 2 1 1 7-4 
Moita do Boi 6 5 2 0 3 5-9 
Guiense 6 5 2 0 3 5-6 
Alqueidão Serra 4 5 1 1 3 6-9 
Alegre e Unido 4 5 1 1 3 7-11 
Figueiró Vinhos 3 3 1 0 2 6-5 
Bombarralense 2 5 0 2 3 4-9 
GD Pelariga 0 4 0 0 4 0-8 
Caçadores Ansião 0 4 0 0 4 1-22 
 
Próxima jornada  13 de Dezembro 
Caçadores Ansião-Bombarralense, Vieirense-
Alqueidão Serra, Figueiró Vinhos-GD Pelariga, 
União Mirense-Guiense, Portomosense-Moita do 
Boi, Marinhense B-Leiria e Marrazes, GD 
Peniche-Ginásio Alcobaça, Sporting Pombal-Ale-
gre e Unido 
 

Hóquei em patins 
 
 
1.ª Divisão 
Resultados 
Oliveirense-HC Turquel 7-5 
Riba d’Ave-Juventude Viana 1-3 
HC Tigres-HC Braga 4-5 
Sporting Tomar-FC Porto 4-4 

 
Classificação  

P J V E D G 
Oliveirense 21 10 7 0 3 40-33  
Benfica 20 9 6 2 1 48-25  
Sporting 20 8 6 2 0 32-14  
FC Porto 20 10 6 2 2 45-29  
OC Barcelos 17 8 5 2 1 38-19  
Sporting Tomar 17 10 5 2 3 41-37  
AD Valongo 16 9 5 1 3 26-27  
Juventude Viana 11 9 3 2 4 27-31  
HC Braga 9 9 3 0 6 24-37  
Sanjoanense 9 9 2 3 4 26-27  
HC Turquel 7 10 2 1 7 22-36  
HC Tigres 7 10 2 1 7 22-37  
Famalicense 6 9 2 0 7 28-49  
Riba d’Ave 6 10 2 0 8 21-39 
 
Próxima jornada  28 de Novembro 
HC Turquel-Benfica, AD Valongo-Famalicense, 
HC Braga-Oliveirense, OC Barcelos-HC Tigres, 
Sporting-Riba d’Ave, Juventude Viana-Sporting 
Tomar, FC Porto-Sanjoanense 
 
2.ª Divisão – zona Norte 
Resultados 
USC Paredes-CA Feira 5-6 
Infante Sagres-HA Cambra 5-2 
Juventude Pacense-SC Marinhense 2-6 
CH Carvalhos-FC Porto B 3-4 
Académica Coimbra-Valença HC 6-5 
HC Mealhada-Académica Espinho 3-6  

 
Classificação  

P J V E D G 
SC Marinhense 21 7 7 0 0 53-23 
HA Cambra 13 7 4 1 2 27-23  
Ac. Coimbra 13 7 4 1 2 33-30  
Ac. Espinho 12 5 4 0 1 24-18 
CH Carvalhos 10 5 3 1 1 20-18 
FC Porto B 9 6 3 0 3 22-24 
Infante Sagres 8 6 2 2 2 20-19  
CA Feira 6 4 1 3 0 15-14  
Valença HC 6 5 2 0 3 21-26  
USC Paredes 6 6 2 0 4 34-28  
Escola Livre 5 5 1 2 2 14-26 
CD Póvoa 4 5 1 1 3 20-24  
Juv. Pacense 1 6 0 1 5 12-22  
HC Mealhada 0 6 0 0 6 16-36 
 

Próxima jornada  12 de Dezembro 
SC Marinhense-CA Feira, Académica Espinho-
HA Cambra, Valença HC-USC Paredes, CD Póvoa-
Infante Sagres, HC Mealhada-Académica 
 
2.ª Divisão – zona Sul 
Resultados 
Alenquer e Benfica-AD Oeiras 6-6 
HC Sintra-Candelária 2-2  
HCP Grândola-AE Física 1-2 
Juventude Salesiana-Biblioteca 3-5 

 
Classificação  

P J V E D G 
Parede FC 21 7 7 0 0 32-9 
HC Sintra 16 7 5 1 1 24-13  
Candelária 13 7 4 1 2 20-15  
CD Paço Arcos 12 6 4 0 2 25-19  
AE Física 12 6 4 0 2 21-16  
Biblioteca 12 6 4 0 2 20-19 
Alenquer e Benf. 10 7 3 1 3 30-26  
GRF Murches 9 7 3 0 4 29-25 
AD Oeiras 8 7 2 2 3 35-38  
HCP Grândola 7 7 2 1 4 21-30  
Juv. Salesiana 4 7 1 1 5 30-38 
FC Alverca 4 7 1 1 5 23-31 
Sporting Torres 3 5 1 0 4 11-19 
Vilafranquense 3 6 1 0 5 18-41 
 
Próxima jornada   12 de Dezembro 
AE Física-AD Oeiras, Parede FC-Candelária, Vi-
lafranquense-Alenquer e Benfica, GRF Murches-
HC Sintra, CD Paço Arcos-Sporting Torres, 
Biblioteca-HCP Grândola, Juventude Salesiana-
FC Alverca 
 

Andebol 
 
 
2.ª Divisão – zona Centro 
Resultados 
São Bernardo-Académico Viseu 29-31 
Estarreja AC-São Pedro do Sul 27-26  
AC Sismaria-Feirense 30-25 
Albicastrense-Juve Lis 29-31 

 
Classificação  

P J V E D G 
São Bernardo 16 6 5 0 1 173-145 
Estarreja AC 14 6 4 0 2 164-153 
Juve Lis 13 5 4 0 1 142-126 
Ac. Viseu 12 4 4 0 0 106-99 
AC Sismaria 11 6 2 1 3 154-162 
Albicastrense 10 6 2 0 4 178-177 
Feirense 10 6 2 0 4 141-149 
São Pedro do Sul 9 6 1 1 4 150-162 
ADC Benavente 8 4 2 0 2 117-123 
Marítimo 7 3 2 0 1 67-67 
Alavarium 6 4 1 0 3 92-100  
Académica 4 4 0 0 4 105-126 
 
Próxima jornada  12 de Dezembro 
Marítimo-Juve Lis, Académica-AC Sismaria, 
Feirense-Albicastrense, São Bernardo-ADC Be-
navente, Académico Viseu-São Pedro do Sul,  
 

Futsal 
 
 
Liga 
Resultados 
Futsal Azeméis-AD Fundão 2-5 
Portimonense-Belenenses 7-4 
Modicus-Eléctrico FC 6-5 
Benfica-Caxinas 5-0 
Viseu 2001-Leões Porto Salvo 2-8 
Burinhosa-Sporting 0-7 

 
Classificação  

P J V E D G 
Sporting 30 10 10 0 0 67-13  
Benfica 30 10 10 0 0 49-7  
Eléctrico FC 18 9 6 0 3 34-29  
Viseu 2001 17 10 5 2 3 28-32 
Portimonense 17 10 5 2 3 41-32  
AD Fundão 16 8 5 1 2 26-25  
Leões P. Salvo 14 10 4 2 4 34-26  
Modicus 13 9 4 1 4 29-29  
Quinta Lombos 9 6 3 0 3 20-25  
Belenenses 8 8 2 2 4 22-28  
Sporting Braga 7 7 2 1 4 18-20  
CR Candoso 5 8 1 2 5 16-31  
Burinhosa 5 10 1 2 7 20-44  
Futsal Azeméis 4 9 0 4 5 17-37  
Dín. Sanjoanense 4 8 1 1 6 14-41  
Caxinas 2 8 0 2 6 16-32  
 
Próxima jornada   27* e 28 de Novembro 
Sporting-Benfica*, Leões Porto Salvo-Burinhosa, 
Eléctrico FC-Belenenses, AD Fundão-CR Candoso 
 

Motocrosse Paulo 
Alberto triunfa no 
campeonato brasileiro 

 
A quarta ronda do campeonato 
brasileiro de motocross, que 
decorreu no passado fim-de-
semana, foi dominada por Paulo 
Alberto. O piloto de Vale do Horto, 
Azoia, Leiria, venceu a primeira 
manga e a final Elite da corrida de 
Apiaí, no estado de São Paulo. 
Faltam agora duas rondas para o 
final da competição, sexta-feira e 
domingo. 

Todo-o-terreno Paulo 
Rui Ferreira é terceiro 
em prova espanhola 

 
O piloto Paulo Rui Ferreira e o 
navegador Jorge Monteiro levaram a 
Toyota Hilux Overdrive ao terceiro 
lugar da Baja TT Extremadura, 
pontuável para o campeonato 
espanhol de todo-o-terreno e que 
decorreu no fim-de-semana em 
Badajoz. Já João Ferreira e David 
Monteiro, filhos de Paulo Rui e Jorge, 
venceram a classificação da categoria 
T2 com uma Nissan Pathfinder. 

Ciclismo André  
Domingues assina 
pela equipa Efapel 

 
É uma das grandes promessas do 
ciclismo nacional, um especialista 
sempre que a estrada empina. 
Vencedor da Volta a Portugal de 
juniores em 2019 e campeão 
nacional de rampas do escalão sub-
23 no atípico ano de 2020, André 
Domingues aposta numa nova 
equipa para o próximo ano. O 
jovem ciclista de Leiria troca a 
Oliveirense pela Efapel. 
 

Estão impedidos de ir ao mar desde a enchente de 29 de Outubro  

Comunidade de surfistas da Nazaré  
junta-se e pede: “deixem-nos surfar” 
 
Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
z A histórica sessão de free surf reali-
zada na Praia do Norte no dia 29 de 
Outubro jamais será esquecida, pelas 
melhores, mas também pelas piores 
razões. É muito provável que tenham 
sido batidos recordes mundiais numa 
jornada em que as condições estavam 
absolutamente perfeitas para a prá-
tica da modalidade. No entanto, a pre-
sença de milhares de adeptos na falé-
sia contrariou todas as recomenda-
ções de distanciamento social ema-
nadas pela Direcção-Geral da Saúde 
em tempos de pandemia. 

Esta massiva adesão de especta-
dores levou a uma determinação da 
Capitania do Porto da Nazaré. Com 
base num parecer do Delegado de 
Saúde Regional da Administração 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, aca-
baram por ser interditadas as activi-
dades de free surf e tow-in surfing na 
Praia do Norte. Alegou o Capitão que 
a actividade promove a “aglomera-
ção de público, o que constitui um 
risco acrescido para a saúde pública” 
no actual contexto de pandemia. 

Ora, numa declaração escrita a que 
o JORNAL DE LEIRIA teve acesso, a 
comunidade de surfistas da Nazaré 
pede agora a reversão da medida. “A 
aglomeração de multidões na falésia 
foi inesperada, mas temos a certeza 
de que não foi nossa culpa. Por isso, 
sentimos que a punição da proibição 
foi mal direccionada.” 

No documento, assinado por mais 
de duas dezenas de elementos, 
entre os quais Maya Gabeira, Lucas 
Chumbo, Ian Cosenza, Sebastian 
Steudtner, Michelle des Bouillons, 
Ale Marciano, António Cardoso e 
Toby Cunningham, a comunidade 
diz estar aberta a conversar com a 

pessoas, entre surfistas, pilotos de 
jet-ski, equipas de segurança e de 
imagem, que estavam naquele 29 
de Outubro na água “a trabalhar” 
e “arriscando” as vidas numa das 
condições mais intensas já vividas 
no planeta. “Esta é nossa vida e o 
nosso sustento. Por favor, deixem-
nos surfar.” 

administração da saúde portuguesa 
e com o município e “disposta a 
adaptar” a temporada por forma a 
dar “prioridade à saúde e à segu-
rança públicas”. 

“Ansiosos para encontrar um 
compromisso que beneficie todos”, 
querem “continuar a surfar e a tra-
balhar”. Alegam que a centena de 

Ondas no mar, surfistas em terra

ABOVE CREATORS
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Futebol Bruno Jordão 
é o autor do golo  
do mês da 1.ª Liga 
 
Bruno Jordão recebeu o prémio do 
melhor golo do mês da 1.ª Liga de 
futebol, que distinguiu o tento  
apontado ao Farense. “Foi um 
momento bom, o meu primeiro na 
Liga, espero que venham mais”, 
disse o médio do Famalicão cedido 
pelo Wolverhampton. O jogador de 
22 anos é natural da Marinha 
Grande e fez a formação na União 
de Leiria, onde se estreou pelos 
seniores aos 16 anos. 

Atletismo António  
Reis foi reeleito 
presidente da ADAL 

 
Na passada sexta-feira, António Reis 
foi reeleito, por unanimidade, 
presidente da Direcção da 
Associação Distrital de Atletismo de 
Leiria para o quadriénio 2021-2024, 
após encabeçar a única lista 
concorrente. Rui Militão seguirá 
como vice-presidente desportivo e 
Alzira Monteiro continuará a liderar 
a Assembleia-Geral. O conselho 
técnico terá Nuno Marques como 
presidente. 

Padel Batalha investe 
155 mil euros em  
dois campos novos 

 
A zona desportiva da Batalha vai ter 
dois novos campos para a prática 
do padel, modalidade emergente 
que conta tem cerca de 100 mil 
praticantes no País. Será assim 
diversificada a oferta desportiva do 
Complexo Municipal de Ténis, que 
conta com três campos de ténis. A 
construção dos dois campos 
descobertos encontra-se na fase 
final, num investimento que ronda 
os 155 mil euros. 

Ivan Pedrosa vai ter um sábado mais calmo do que o normal

Novas medidas de estado de emergência só deixam jogar profissionais e equiparados 

Das 154 equipas do distrito de Leiria 
só 11 podem entrar em campo e jogar 
Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
z O sábado de Ivan Pedrosa esta-
va condicionado, como quase 
todos desde que, ainda criança, 
decidiu começar a jogar andebol 
no Atlético Clube da Sismaria. Os 
jogos, sempre os jogos, deixam-
lhe menos tempo livre para des-
cansar, mas a paixão pela moda-
lidade e pelo emblema que leva 
ao peito fazem com que todos os 
esforços valham a pena. 
Mas este sábado, e o seguinte, já 
agora, é absolutamente diferen-
te para o guarda-redes. Para ele e 
para milhares de atletas amado-
res no distrito. Aquela rotina de 
dia de partida não se vai realizar. 
Não vai acordar mais cedo, não 
vai almoçar mais cedo, não vai 
entrar na carrinha, não vai viajar 
para norte, não vai equipar-se, 
nem aquecer, nem jogar. 

O encontro da Sismaria no redu-
to do Feirense marcado para este 
sábado é um dos muitos que nos 
dois próximos fins-de-semana não 
se irá realizar. Tudo, em reacção 
às novas regras de combate à pan-
demia. O Governo anunciou no 
sábado as medidas de contenção 
para o novo período de estado de 
emergência, que vigorará entre 
as zero horas de terça-feira, 24 de 
Novembro, e as 23:59 horas de 8 
de Dezembro.  

Em todo o território continen-
tal será proibido circular entre 
concelhos entre as 23 horas de 27 
de Novembro e as 5 horas de 2 de 
Dezembro e entre as 23 horas de 
4 de Dezembro e as 23:59 horas 
de 8 de Dezembro. Nas vésperas 

Leiria nas seis modalidades colec-
tivas mais praticadas – futebol, 
andebol, futsal, voleibol, basque-
tebol e hóquei em patins – apenas 
11 vêm os seus campeonatos pros-
seguir sem qualquer contratem-
po.  

Só não são suspensas as divisões 
principais das várias modalidades, 
em ambos os sexos, exceptuando 
o futebol, que levará em diante a 
1.ª Divisão feminina, mas também 
a 1.ª Liga, a 2.ª Liga, o Campeo-
nato de Portugal e a Liga Revela-
ção. Na mesma modalidade, mas 
a um nível inferior, foram adiados 
53 desafios só nas competições dis-
tritais de Leiria. 

Ou seja, apenas os rapazes da 
União de Leiria, do GRAP, do Cal-
das, do Marinhense (futebol), do 
Burinhosa (futsal), do Turquel 
(hóquei em patins) e do Sporting 
das Caldas (voleibol), e as rapari-
gas do A-dos-Francos (futebol), do 
Golpilheira (futsal), da Juve Lis e 
da SIR 1.º de Maio (andebol)  con-
tinuarão a disputar o respectivos 
campeonatos durante os dois pró-
ximos fins-de-semana.  

Futebol 

Após a vitória 
na Taça, União  
de Leiria quer 
acordar a cidade 

Mais do que o golo de Rui Gomes 
ao minuto 80, foi a demonstração 
de qualidade que fez a diferença. 
A União de Leiria é, até ver, e ain-
da faltam dois jogos, a única equi-
pa capaz de eliminar um adversá-
rio da 1.ª Liga na terceira elimina-
tória da Taça de Portugal.  

A vitória por um golo sem res-
posta sobre o Portimonense, que 
compete dois escalões acima, infir-
mou a tendência das equipas mais 
fortes seguirem em frente, apesar 
de ter havido muitas que vence-
ram com dificuldade. É disso exem-
plo o Cova da Piedade, da 2.ª Liga, 
que precisou do desempate atra-
vés de pontapés da marca de gran-
de penalidade para eliminar o Mari-
nhense. 

Mas voltemos a Leiria. Na sexta-
feira, após o jogo, o treinador Hél-
der Pereira não escondeu a felici-
dade de ter eliminado a equipa 
algarvia. “O mérito é todo da União 
de Leiria e dos jogadores. Fomos 
estratégicos, cerebrais, fomos com-
petentes e anulámos completa-
mente o Portimonense”, disse, mas 
deu total prioridade ao Campeo-
nato de Portugal e à subida de divi-
são.  

“Estamos aqui com um primei-
ro objectivo: o campeonato. A Taça 
é para desfrutar. O Leiria não pode 
andar aqui [Campeonato de Por-
tugal], tem de andar mais acima. 
Isto é um projecto sério, queremos 
devolver a alegria a Leiria. As pes-
soas que aqui estão são ambicio-
sas e queremos que a cidade venha 
até nós, mesmo sem público devi-
do aos constrangimentos da pan-
demia. Queremos acordar Leiria. 
Acreditem em nós por favor.” 

Badminton Melhor  
atleta mundial joga  
nas Caldas da Rainha 

 
O Centro de Alto Rendimento (CAR) 
de Badminton, em Caldas da 
Rainha, será palco, de 9 a 12 de 
Dezembro, dos jogos de 
qualificação para o Campeonato da 
Europa de Equipas Mistas, com a 
participação de Portugal, Espanha, 
Escócia, Ucrânia e Letónia. Estará 
presente a espanhola Carolina 
Marín, uma das atletas mais 
tituladas da história e campeã 
mundial, europeia e olímpica. 

dos feriados não haverá aulas e a 
função pública terá tolerância de 
ponto. 

Foi ainda determinado pelo 
Governo que as “actividades da 
1.ª Divisão nacional ou de com-
petição de nível competitivo cor-
respondente de todas as modali-

dades dos escalões de seniores 
masculino e feminino”, e apenas 
essas, “são equiparadas a ativida-
des profissionais”. 

E assim, o desporto fica prati-
camente suspenso. Na verdade, 
das 154 equipas que competem 
em provas seniores no distrito de 

53 
 
No âmbito das competições da 
Associação de Futebol de Leiria, 
foram adiados todos os 53 jogos 
que estavam marcados até ao dia 
8 de Dezembro 
 

O número
MÁRCIO MENINO)
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Viver

A cuidar do legado  
de Afonso Lopes Vieira,  
74 anos depois

Cláudio Garcia 
claudio.garcia@jornaldeleiria.pt  
z Urgente, mas demorado. Provavelmente, um trabalho 
para vários anos. Pela primeira vez, os livros que consti-
tuem o legado de Afonso Lopes Vieira para Leiria estão a 
ser sujeitos a uma empreitada de tratamento e restauro. 
Depois de cinco meses de actividade no ano passado, o 
novo contrato celebrado em Março de 2020 tem a dura-
ção de 12 meses e é renovável por igual período. Parece 
curto para a dimensão da tarefa: oito mil volumes, entre 
eles, o mais antigo, com 471 anos, é uma tradução para 
castelhano de Apotegnas, de Erasmo de Roterdão. 

No escuro, para escapar ao desgaste que a luz imprime, 
a livraria privada com aparência de museu encontra-se 
numa sala da biblioteca municipal, no Terreiro, disposta 
como no escritório do chamado Palácio da Rosa, a resi-
dência do poeta em Lisboa até à morte em 1946. E só aces-
sível a investigadores autorizados ou visitas de escolas. 

Na colecção de livros, manuscritos, revistas, jornais e 
partituras, todos os exemplares “estão em mau estado”, 
a pedir intervenção profunda no corpo e encadernação 
ou pelo menos “uma limpeza, um procedimento mais 
simples”, descreve Marta Matos, a técnica de conserva-
ção e restauro formada no Politécnico de Tomar, mas 
natural da Marinha Grande, a quem o Município confiou 
o projecto avaliado em mais de 20 mil euros.  

As mudança de espaço ao longo dos anos não ajuda-
ram e as oscilações nos níveis de humidade, por exem-
plo, causaram rachas nas lombadas, logo, restabelecer as 
encadernações é um dos objectivos. 

Restauro Os livros da biblioteca pessoal do poeta, doados a Leiria, 
estão a ser sujeitos a limpeza e tratamento de conservação, num 
projecto avaliado em 20 mil euros. Actualmente, o espólio atrai 
sobretudo investigadores, de Portugal e do Brasil. E continua a ser 
informatizado para facilitar a pesquisa à distância

RICARDO GRAÇA
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Marta Matos 
 (na foto em 
cima) é a técnica 
com a tarefa de 
recuperar a 
livraria privada 
de Afonso 
Lopes Vieira.  
No Facebook, é 
possível 
acompanhar o 
progresso do 
projecto, 
através de 
vídeos com 
menos de um 
minuto 
publicados 
regularmente 
na página da 
biblioteca 
municipal, com 
imagens do 
antes e depois 
para alguns 
livros já 
recuperados, 
como o 
exemplo nesta 
página, à direita, 
em baixo

Mina para investigadores  
Como personalidade portuguesa na primeira metade do 
século XX, talvez o papel mais relevante de Afonso Lopes 
Vieira, que nasceu em Leiria a 26 de Janeiro de 1878 e veio 
a falecer em Lisboa um dia antes de completar 68 anos, 
seja a capacidade “de criar redes de intervenção cultural 
com muita gente”, assinala a bibliotecária Ângela Perei-
ra, do Município de Leiria. Pessoas como Augusto Rosa e 
a esposa Leonor Rosa, Adriano Sousa Lopes, Agostinho 
de Campos, Raul Lino, Teixeira Lopes, Eugénio de Cas-
tro ou Antero de Figueiredo, entre outros. O que se reflec-
te na “fantástica” correspondência disponível, com pre-
ciosidades como a carta da actriz Amélia Rey Colaço em 
que lamenta a doença “da Marianinha”, a filha. “Quase 
parece que estamos a viver a época”. 

Além da correspondência, que “tem sido pedida a con-
sulta para diversos estudos da história cultural, política e 
literária portuguesa”, também o espólio “de manuscritos 
e alguns livros” são “fontes para o melhor conhecimen-
to” do período em questão, sublinha Ângela Pereira, “inclu-
sive nas ligações entre Portugal e Brasil”, o que tem atraí-
do a Leiria “alguns investigadores brasileiros para desen-
volverem trabalho sobre a geração brasileira contempo-
rânea de Afonso Lopes Vieira”. 

Homem da elite, o autor de Nova Demanda do Graal, 
Onde a Terra se Acaba e o Mar Começa ou Animais Nossos 
Amigos, para sempre associado a São Pedro de Moel e às 
Cortes, estabelece “muitos contactos culturais e literá-
rios, apadrinha muitos novos escritores”, dava-se com 
figuras como Aquilino Ribeiro ou Teixeira de Pascoaes e 
na biblioteca municipal de Leiria “há imensos livros ofe-
recidos pelos próprios autores”, o que “tem chamado 
muito investigador”. 

Oito mil ou mais 
Segundo Ângela Pereira, no acervo de Afonso Lopes Perei-
ra contam-se oito mil volumes ou mais. Clássicos da nar-
rativa ficcional, poesia, ensaios, filosofia e linguística, 
revistas académicas e científicas, jornais. “Um patrimó-
nio” que “vale pelo conjunto”. Uns três mil exemplares 
não estão à vista, encontram-se no depósito, no mesmo 
edifício. Também carecem “de intervenção” no âmbito 
do tratamento, conservação e restauro.  

Muitos livros têm o carimbo de António Xavier Rodri-
gues Cordeiro, advogado, poeta, jornalista e político, tio-
avô de Afonso Lopes Vieira, a quem deixou em herança, 
além da casa nas Cortes, a biblioteca pessoal, que consti-
tui o conjunto mais antigo da livraria privada que hoje se 
descobre no Terreiro.  

Muito activo em iniciativas de educação para a popu-
lação, Xavier Cordeiro não tinha filhos e quando o jovem 
Afonso vinha a Leiria ficava com o tio-avô. “O primeiro 
contacto” com os clássicos e com a literatura portuguesa 
acontece “nessa bilbioteca fabulosa”, nota Ângela Perei-
ra, é lá que conhece a obra de Gil Vicente e Francisco Rodri-
gues Lobo, no fundo, “nesse ambiente literário se dá tal-
vez o clique” do futuro poeta e escritor. 

A bibliotecária do Município de Leiria explica que actual-
mente os livros doados por Afonso Lopes Vieira à cidade 
“nem sequer são dados à consulta” quando não ofere-
cem “condições de manuseamento”. Mesmo os que se 
apresentam em melhor estado, só a investigadores. Quan-
do possível, tem-se optado “por fornecer cópias digitais”. 
Algumas fazem parte da Biblioteca Nacional Digital. “Temos 

A livraria de Afonso Lopes Vieira, doada à cidade por 
vontade expressa do escritor, numa acção materializada 
depois da sua morte pela mulher, Helena Aboiḿ, e por 
um amigo, Américo Cortez Pinto, constitui o núcleo fun-
dador da biblioteca municipal aberta ao público em 1955, 
nos Paços do Concelho, depois transferida, em 1997, para 
as actuais instalações no Largo Cândido dos Reis. E que 
tem o nome do primeiro benfeitor.  

Desde Março de 2019, estão recuperados cerca de 70 
livros. O trabalho é “muito demorado” e além de mãos 
secas e limpas requer instrumentos que também se encon-
tram na medicina – bisturis, pinças, tesouras – para con-
trariar os efeitos da luminosidade, que é “um factor de 
degradação irreversível”, mas, também, da humidade, 
da temperatura e do apetite dos insectos, “os mesmos 
que comem a madeira”, explica Marta Matos.  

No Facebook, é possível acompanhar o progresso do 
projecto, através de vídeos com menos de um minuto 
publicados regularmente na página da biblioteca muni-
cipal, com imagens do antes e depois para alguns livros 
já recuperados, em que se incluem Les Poesies d'Horace, 
uma tradução francesa de 1857 do poeta e filósofo roma-
no Horácio, ou Voyages D´Antenor en Grèce et en Asie, avec 
des Notions sur l'Égypte: Manuscrit Grec trouvé à Hercu-
lanum, uma obra do escritor e dramaturgo francês Étien-
ne-François de Lantier datada de 1800.  

“Na conservação e restauro, aproveitamos ao máximo o 
que existe”, diz Marta Matos. “Não há nada criativo. É man-
ter como está”. O objectivo é “preservar a patine”, ou seja, 
o aspecto antigo, porque “não interessa que [os livros] pare-
çam novos, quando não o são”. Seria “falsear a estética”.  

DR DR

RICARDO GRAÇA

RICARDO GRAÇA

de ser muito práticos e pragmáticos porque os livros já 
têm muitos anos e qualquer manuseamento estraga”, jus-
tifica. “Não temos nenhuma praga activa [mas] há livros 
que estão muito degradados”. 

E agora, digital 
Outro projecto a decorrer há anos visa passar para supor-
te digital a informação que existe na base de dados em 
papel e que constitui o catálogo de fichas da livraria Afon-
so Lopes Vieira. “Só depois de tudo informatizado é que 
conseguiremos ter uma perspectiva mais real, em termos 
numéricos, do que estamos a falar”, reconhece Ângela 
Pereira. Será também mais fácil o trabalho dos investiga-
dores, que podem pesquisar à distância.   

Para a investigadora Cristina Nobre, o mais interes-
sante no espólio é “a quantidade de elementos que mos-
tram como a actividade da escrita foi precoce em Afonso 
Lopes Vieira”, por exemplo, “jornalinhos que distribuía 
gratuitamente na praia”, na adolescência, como o título 
A Vespa, assim baptizado porque mordia a vida social dos 
veraneantes de São Pedro de Moel.  

É uma biblioteca pessoal rica igualmente pela quanti-
dade de livros com dedicatória oriundos da plêiade de 
amigos de Afonso Lopes Vieira, a elite de um determina-
do período da história portuguesa. “Quase toda a gente 
daquela época falava com ele”, resume Cristina Nobre. 
“E ele é uma espécie de padrinho literário de novos escri-
tores, como foi do Vitorino Nemésio”.  

Mais: segundo a professora do Politécnico de Leiria, 
Afonso Lopes Vieira “era uma espécie de opinion maker”, 
que colocou a obra de Gil Vicente em primeiro plano, 
levando-a ao teatro e adaptando textos para crianças – 
“até se ter começado a debruçar sobre Gil Vicente, ele 
pura e simplesmente não era estudado na escola” – e pro-
moveu a redescoberta de outro poeta natural de Leiria, 
Franciso Rodrigues Lobo.  

A influência de Afonso Lopes Vieira estende-se ao nome 
maior da lírica portuguesa, Camões. “Decidiu fazer uma 
nova edição dos Lusíadas e propôs essa edicao à Impren-
sa Nacional Casa da Moeda, que é a que existe ainda hoje”, 
para depois viajar até ao Brasil e entregar em mãos o pri-
meiro exemplar, no ano de 1928, numa antecipação da 
importância que hoje se dá à comunidade de expressão 
lusófona. 

Manuscrito desaparecido  
Mas, para Cristina Nobre, o mais estimulante da biblio-
teca pessoal de Afonso Lopes Vieira é aquilo a que a inves-
tigadora chama Notas Diversas, que atravessa duas déca-
das do trajecto do escritor, entre os 20 e os 40 anos de ida-
de. “Fragmentos que ele vai animando”, às vezes apon-
tamentos “sobre livros que estava a escrever”, o que per-
mite vislumbrar os bastidores do trabalho conhecido e 
do que não chegou a ser publicado.  

A grande busca, no entanto, é por um manuscrito desa-
parecido, o Memorial de um Construtor de Nuvens, o mais 
próximo que se imagina de um balanço redigido na pri-
meira pessoa. “A minha esperança é que ainda venha a 
aparecer”, afirma Cristina Nobre, “porque de certeza con-
taria muitos factos da vida do Afonso Lopes Vieira” e “ilu-
minaria muito da história da censura [pelo aparelho do 
Estado Novo] e da censura que lhe calhou a ele”. Um ins-
trumento essencial para um outro restauro, o restauro 
biográfico. 
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Curtas

z Chama-se O Banquete e é a mais recente produção 
teatral do Teatro Amador de Pombal (TAP). A estreia 
está marcada para dia 29, domingo, às 11 horas, no 
Teatro-cine. Esta é uma encenação de António 
Oliveira e Julieta Rodrigues (Companhia Radar 
360º), e conta com as interpretações de Carla 
Ribeiro, Humberto Pinto, Joana Ferreira, Joana 
Mendes, Patrícia Rolo e Paulo Rodrigues. Recheado 
de humor, de ironia e momentos absurdos, é mais 
um espectáculo na linha daquilo a que o TAP nos 
habituou. “Sem um texto ou um autor de referência, 
concebemos uma obra teatral com uma narrativa 
não linear, cheia de quimeras e outras fantasias”, 
referem os encenadores. A actual situação 
epidemiológica do concelho obrigou o TAP a 
reagendar o espectáculo, por isso, o grupo 
reembolsará os espectadores impossibilitados de 
comparecer na nova data. O bilhete custa três euros.

TAP estreia  
O Banquete  
no domingo

FREDERICO MARTINS

z Os Grandes de Barreiros: o povo e o 
comendador,livro que resulta de uma investigação 
de dois anos de Delmar Serrano, foi lançado no 
domingo, 22. O volume relata a história e a etnografia 
da aldeia de Barreiros (Amor), no concelho de Leiria, 
abordando o território e a figura do comendador 
Joaquim Duarte Areia. A investigação abrange 
sobretudo a década de 50 do século XX, as melhorias 
e o desenvolvimento registados na freguesia nesta 
época. O valor da venda dos exemplares reverte a 
favor da Associação Desportiva e Recreativa de 
Barreiros. Delmar Serrano refere que a apresentação 
presencial do livro será realizada “assim que as 
condições o permitirem”, devido à pandemia. A 
edição é de 100 exemplares. 

Memória Os Grandes de Barreiros 
retrata Amor nos anos 50

z A editora Barca do Inferno, de Mafalda Brito e Rui 
Pedro Lourenço, acaba de lançar mais um volume 
da colecção Artistas Portugueses do Século XX, 
desta vez dedicado ao mestre da pintura e artista 
plástico Júlio Pomar. Trata-se de um livro bilingue, 
escrito por Mafalda e ilustrado por Rui Pedro, com 
o intuito de dar a conhecer ao público juvenil esta 
figura ímpar cuja carreira se desenrolou ao longo 
dos séculos XX e XXI. A edição tem o apoio do 
Atelier-Museu Júlio Pomar/EGEAC. A Barca do 
Inferno é uma editora independente que 
desenvolve o seu trabalho na área do livro 
ilustrado, criada por Mafalda e Rui Pedro. 
“Acreditamos que há outras formas de fazer bons 
livros e de os fazer chegar a quem os quer ler.”

Livro Júlio Pomar na colecção 
Artistas Portugueses do Século XX

PUBLICIDADE
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Palavra de honra
RICARDO GRAÇA/ARQUIVO

z Marcelo é um divorciado, 
hipocondríaco. Não cultiva a noção 
de família, faz testes à Covid-19, 
semana sim semana também. 
Passou o Verão na praia a fingir que 
nos salvava, a ir ao supermercado, 
a entrevistar-se a si próprio, a 
gostar (muito) de se ouvir. 
Regressado das férias, culpou os 
portugueses pela propagação 
(cientificamente inevitável) do 
vírus, fechou os restaurantes, 
instituiu estados de emergência, 
meteu a bonacheirice no bolso, 
despiu a camisola para vestir um 
fato que lhe desse mais gravitas de 
estadista, e foi estagiar, como o 
bom vinho que é, para o luxo do 
Palácio de Belém com refeições 
servidas em porcelanas, assessores 
e guarda-costas que mantêm a paz 
nos gabinetes com vista para o 
jardim. Reaparecerá, no ecrã, como 
o Grinch do Natal dos portugueses 
que anda louco para cancelar, ao 
mesmo tempo que planeia receber 
os seus netos formados no 
estrangeiro pela porta do cavalo de 
Belém. Faz o que eu digo, não faças 
o que eu faço. 
Costa é um político profissional. 
Governa para os números, fingindo 
emoções. Pela manhã, leva o 
telemóvel e senta-se na sanita a ler 
o que dizem dele os jornais, o 
Twitter. Dá uma no cravo e outra 
na ferradura e se se adicionasse 
outro objecto ao ditado, Costa 
arranjaria maneira de lhe dar uma 
também. Diz isto e o seu contrário, 
invoca responsabilidades às quais 
arranja sempre maneira de fugir, 
inventa teorias, aguenta ministros 
esponjosos pela culpa das más 
decisões. É um gestor premiado, 
cuja especialidade é o 
compromisso. Também andou 
pelas praias, mais discreto que 
Marcelo, e concorda com o seu 
Presidente: a culpa da transmissão 
do vírus é do ir trabalhar e do estar 
em família. Não previu, apesar dos 
berros que mandou aos cientistas 
nas reuniões semanais, que isto 
fosse ficar “assim.”. As escolas em 
crise, os hospitais cheios, a 
realidade do País antes da Covid 
não lhe ensinaram nada. Acabada a 
nossa sorte, começada a gestão 
política do vírus, as coisas pioraram 
e de que maneira. Vai dizer que 
tudo fez para o evitar e finda a sua 
carreira como PM tomará, quem 
sabe, o lugar de Marcelo em Belém, 
e nós, curtos de memória mas 
finalmente livres da moléstia, 
ainda o pomos no poleiro mais alto 
com o sorriso do nossos votos. Está 
armado o circo. O espectáculo é 
uma merda. E nós presos à cadeira. 
 
Músico

Big Show Shit

Mesa de 
Cabeceira 
Fernando 
Ribeiro 

z Já não há paciência… para carreiristas 
oportunistas, por vezes confundidos com políticos 
que pouco sabem e que nada querem saber da 
nossa sociedade. Parece mentira, mas é a mais pura 
das verdades!  
 
Detesto… pessoas mal formadas que possuem um 
elevador, com chave, que pára apenas no último 
piso! Sim, aquele "rooftop" a que todos levamos 
uma vida para lá chegar! Ou apanhamos o elevador 
avariado, ou o sem vista para lado nenhum.  
 
A ideia… de raptar o Rui Pinto ou emigrar... está 
cada vez mais presente na minha mente.  
 
Questiono-me… se fosse natural de outro País, se 
haveria um jornal a fazer-me responder com 
palavra de honra? 
 
Adoro… praticar desporto pelo bem que me faz à 
alma! Sim, é verdade, à minha pessoa faz melhor à 
mente do que ao corpo... esse, já está todo lixado.  
 
Lembro-me tantas vezes… de sair ao fim-de-
semana, de beber o conteúdo que estava nos copos, 
com amigos e, como que por magia,  ir parar ao 
Álibi e chegar de dia a casa. E sempre, mas sempre, 
no mesmo estado... lúcido e com sono.  
 
Desejo secretamente… colocar os discos em todas 
as escolas do País, e agora, ainda mais 
secretamente... em Timor, Angola, Moçambique, 
Brasil, Cabo Verde... Enfim em todo o mundo! 
Lunático? Sou pois!  

José Amoroso, Presidente da Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco 

"Detesto pessoas mal formadas que 
possuem um elevador, com chave,  
que pára apenas no último piso! "

Tenho saudades… de jogar voleibol de praia com 
o amigo Fabião, circular de Renault Clio comercial 
com um auto rádio ao colo, com pilhas que 
pareciam os pneus dos Flinstones, e rebobinar as 
cassetes com uma caneta BIC a caminho de Vila 
Real de Trás-os-Montes a ouvir Pavement, Ultra 
Vivid Scene, The Pastels... Enfim... 
 
O medo que tive… de ser pai... Isso, por mais 
livros e ciência que exista, nada nos ensina a sê-
lo! O maior desafio depois do Sporting chegar em 
primeiro ao Natal. Desculpem, eu não aprecio 
futebol.  
 
Sinto vergonha alheia… de alguns 
comportamentos machistas. 2020... e ainda 
observamos cada coisa. 
 
O futuro… sem vírus, please!!! Apenas viver e 
deixar viver com saúde. O restante não é 
significante, ora melhor, ora pior, mas sempre de 
forma íntegra e sentida.  
 
Se eu encontrar… devolvo! Se for amor guardo e 
não dou a ninguém! É assim há 17 anos. 
 
Prometo... que já me deixei disso! É o prometo e o 
nunca. Podiam casar os dois e destruir apenas 
uma frase. Desculpa, mas deixei-me disso, na 
maioria das vezes não depende apenas de nós. 
 
Tenho orgulho… na minha família e no caminho 
percorrido até aqui! Podia ser melhor, mas não 
seria a mesma coisa! 
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Jorge Vaz Dias

Literatura 
Pena Capital  

z No mesmo mês em que vimos partir Cruzeiro 
Seixas, um dos mais profícuos promotores do 
surrealismo em Portugal, decidi apresentar um 
livro que fará sempre as delícias dum imaginário 
perdido meu e a tentativa de entender quase o 
que é indecifrável no nosso paradoxo razão vs. 
papel do inconsciente.  Este “Pena Capital”, 
eleva Mário Cesariny e o próprio surrealismo 
português a um patamar de enorme importância 
cultural e histórica, sendo este um conjunto de 
poemas e colectâneas que com os anos vem 
sendo reeditado e objecto de emendas e 
acrescentos.  O livro homónimo foi publicado em 
1957, tendo por esta altura o autor enviado a 
Cruzeiro Seixas esta carta e que dá conta 
sucintamente acerca da utilidade e importância 
da brochura e do poema:  “O meu livro dito Pena 
Capital - capital para todos, sem esquecer o autor 
- chegou às livrarias. Vou fazer-to chegar - apesar 
de, ao que me parece, não tenhas tomado na 
devida conta a matéria constante do poema que 
dá nome ao livro e que não é outro senão o que lá 
tens, mal titulado: António o Azul o Poeta. Pena 
Capital, é mais correcto.”   É também no jogo da 
fantasia, quer pela paródia mas também pelo 
cunho sentimental (o nosso mais comum 
património), que Cesariny traz à obra um aspecto 
de viagem evocatória com poder de golpear a 
realidade presente criando em si uma nova 
realidade. Evocatória de Pessoa e seus 
heterónimos, dos amigos presentes e dos idos. 
De plasmar bem nas suas obras o surrealismo 
ortodoxo.  Evoca por exemplo na abertura do 
Poema Capital como “Poeta”, António Maria 
Lisboa, fazendo-o ressuscitar através de 
“António” com quem irá empreender uma 
viagem cósmica durante o qual os dois 
personagens, junto a um terceiro - o “Azul” -, se 
vão deparando com símbolos de um certo 
imaginário marítimo caracteristicamente 
português.  “Caramba caramba António/ já estás 
muito mais parecido/ ou então era eu que não me 
lembrava/ Olha hoje o teu clima está magnífico/ 
olha vamos sair desta cidade/ onde o teu clima é 
sempre para dividir por cinco/ vamos para as 
praias da alma arrebentar-nos vivos/ vamos ser 
os heróis duma tragédia química/ e convidamos 
o Azul por uma questão de princípio”  Esta obra 
que evidencia toda uma panóplia de recursos - 
exercícios de escrita automática, aglutinações, 
escrita em diferentes línguas, etc - é também 
uma luta satírica para com a repressão policial e 
perseguição homofóbica inerente ao regime. Mas 
é um carinho que também se entrega à amizade, 
seja por via da eloquência disforme, seja pelo 
teor altamente erótico ou a alusão aos demais 
percursores e representantes dum movimento 
que tem em Freud uma postura disruptiva em 
relação aos implantados cânones sociais.  Este 
livro é enfim para mim o expoente máximo da 
amizade em poesia. O encontro com um mundo 
novo onde as fronteiras não existem e onde essa 
mesma amizade vê mais em mim do que a 
própria razão poderia alguma vez contemplar. 
Como se toda a poesia e amor coubessem numa 
só premissa   “Ama como a estrada começa” 

 
Poeta inacabado, amante das artes e da vida em geral 

 
 
 

Érica Faleiro 
Rodrigues

Cinema 
O UTOPIA  
está no mundo

z Esta semana quero convidar-vos a explorar o Festival 
Utopia: festival-utopia.org/ O festival, em toda a sua 
história, sempre decorreu no Reino Unido, mas este 
ano está online e gratuitamente, até 28 de novembro, 
para o mundo inteiro. O programa de 8 dias traz uma 
selecção de 41 filmes (8 longas, 33 curtas e 12 
conversas). Os filmes são de todos os géneros, da ficção 
ao documentário, do clássico ao experimental, numa 
grande festa de cinema que se quer plural e aberta a 
todos. 
Para a sua 11ª edição o UTOPIA criou também uma 
competição de curtas metragens para estudantes de 
países da CPLP, de modo a contribuir para a criação e 
sustentação de um diálogo internacional entre os 
profissionais mais jovens que trabalham com imagem 
em movimento nestes países. A CPLP partilha a língua 
portuguesa, mas há um grande desconhecimento do 
que se faz culturalmente nos outros países que a 
constituem. O festival sempre teve como objectivo 
servir como ponte e estrutura de divulgação para a 
cultura em português, na sua diversidade, e para o 
cinema em particular. O festival acredita que o prémio 
contribuirá para a criação de um diálogo entre os países 
de expressão oficial portuguesa, divulgando o trabalho 
dos estudantes, dos estabelecimentos de ensino, 
ajudando uns e outros a uma tomada de consciência do 
que se faz. 
Foi dado ao prémio o nome Noémia Delgado. Noémia 
Delgado foi realizadora de cinema e televisão, e artista 
plástica, com um trabalho importante, que precisa de 
ser resgatado para a nossa memória colectiva. 
Pertenceu à primeira leva de mulheres pioneiras na 
realização, que desenvolveu o seu trabalho logo após a 
revolução de Abril. No entanto, o seu legado encontra-
se esquecido. O objectivo do prémio é resgatar a 
memória do trabalho de Noémia Delgado para a 
actualidade, fazendo com que as pessoas investiguem 
o seu nome, queiram saber quem foi. E, num sentido 
mais amplo, o prémio pretende fazer o mesmo com o 
trabalho de estudantes de cinema, torná-lo público. As 
curtas serão avaliadas pelos jurados portugueses 
Leonor Noivo, Margarida Gil e Rui Simões, juradas 
brasileiras Adriana Dutra, Paula Barreto e Viviane 
Ferreira e jurado moçambicano Licínio Azevedo. 
Entre esta quinta feira e sábado ainda há muito para ver 
e pensar, desde uma parceria muito especial com o 
IndieLisboa, com cinema experimental, com um foco 
no cinema do Brasil, com um debate sobre as 
possibilidades do cinema português e com a atribuição 
do prémio. Fica aqui o desafio para visitar o UTOPIA, 
este ano online, para o mundo inteiro. 
 
Directora artística dos festivais festival-utopia.org e 
underscore.pt

André Barros

Música 
Delicadeza  
e simplicidade  
na execução 

z Das terras de Sua Majestade, trago-vos este mês a 
música de acordes bem espaçados, por Simeon 
Walker. A recente contagem de dez milhões de 
escutas nas plataformas de streaming não parece 
ser complacente com a descarada leveza, 
intimidade e delicadeza das melodias que nos traz, 
no entanto é bem factual. Lembra-me imenso o 
maravilhoso álbum Nuvem e o subsequente 
trabalho a solo do meu amigo e conterrâneo 
Fabrício Cordeiro. Trata-se de um universo musical 
deveras curioso pela aparente falta de ostentação 
que a indústria tanto exige, como se Walker 
almejasse furar por entre camadas de espesso 
revestimento sonoro que a todos nos limitam de 
alguma forma, e efectivamente o conseguisse, e de 
forma dramaticamente bem-sucedida como vimos 
por estes números. Será mais uma prova viva de 
que podemos ousar reduzir o ruído e, de ora em 
vez, cingirmo-nos à forma mais simples das coisas. 
Há efectivamente um desejo de abrandar este ritmo 
frenético que as redes sociais e aquele tão odioso 
scroll interminável nos infligem. Mono é um álbum 
de estreia mas consegue ser bastante generoso e 
deixar aquela 
impressão de que algo 
grande se seguirá. 
Lançado em 
Novembro de 2017, 
traz-nos nove temas 
para piano a solo, nos 
quais se escuta igual 
parte de notas 
percutidas quer de 
silêncios temperados 
por ruídos do 
instrumento, causados 
pela já comum técnica de captação intimista e 
muitíssimo próxima do instrumento a que, de certa 
forma, vos tenho acostumado nestes textos de 
partilha. Escutamos perfeitamente o movimento 
dos martelos, e o ruído dos pedais, é possível até 
visualizar a dimensão da sala em que está. São 
melodias elegantemente construídas, mas, admito, 
trazem-nos algumas reminiscências de outras 
tantas que, na verdade, já muitos de nós teremos 
escutado profusamente aqui e ali, especialmente 
neste universo do denominado gênero 
minimalista ou clássico-contemporâneo. Dito isto, 
prefiro elogiar, sobretudo, a delicadeza e 
simplicidade na execução e própria concepção 
artística em torno deste projecto, não esquecendo 
a tenacidade do artista em “combater” 
paulatinamente o excesso de massa sonora que 
tanto se escuta nos altamente comprimidos 
“temas da rádio”. É importante. Não lhe conheço 
colaborações, mas a sua música pede muito isso, 
parece-me que seria até bem enquadrada numa 
formação de pop rock ou post-rock. Chega-nos 
assim de Leeds, do norte de Inglaterra, este 
brilhante músico e também professor, que se tem 
mostrado em grandes palcos, ao lado de nomes 
como S. Carey, Sebastian Plano e Loscil. Por detrás 
do processo de masterização de Mono 
encontramos o nome de Andrew Glassford, sendo 
que a bela ilustração é da responsabilidade de 
Gregory Euclide. 
 
Compositor

Esta semana 
quero 
convidar-vos 
a explorar o 
Festival 
Utopia: 
festival-
utopia.org/ O 
festival, em 
toda a sua 
história, 
sempre 
decorreu no 
Reino Unido, 
mas este 
ano está 
online e 
gratuita-
mente, até 28 
de novembro, 
para o mundo 
inteiro
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amos em meados de 2021, a vacinação estava 
encaminhada e com ela tínhamos chegado à 
imunidade suficiente para finalmente descompri-
mir. Viver era mais ou menos seguro e uma coisa 
parecida com o que tínhamos em 2019. O alívio 
da sobrevivência soava a conquista, havíamos 

ultrapassado o pior período das nossas vidas, sem 
baixas entre os nossos, e só podíamos estar agradeci-
dos. O ar voltara a ser respirável, o medo das gotículas 
invisíveis que abanaram o mundo, desvanecia. Alguns 
negócios caíram e outros tremelicavam mas as pessoas 
estavam cá e isso era tudo o que nos importava. A 
normalidade normal havia sido reposta para níveis 
aceitáveis e já podíamos abrir as portas com as mãos, e 
os ajuntamentos nos filmes já não faziam tanta impres-
são, e as máscaras e o álcool gel eram de um passado 
muito próximo mas ultrapassado. Acima de tudo, era 
possível sermos, era possível abraçar e beijar os nossos, 
sem medo! E os avós, e os pais, e os amigos, e todos os 
que quiséssemos e deixassem voltaram a nós! E o nós 
voltou sem freio! E abraçávamo-nos todos com tanta 
vontade que a alma se espremia de felicidade. No ar 
palpitava a vontade de festa, de celebrar o regresso à 
vida, o desejo de matar as saudades de tudo do que 
estivéramos afastados com a urgência própria da 
liberdade! Queríamos dançar encostados uns aos outros 

e beber copos à molhada, e era tempo de berrarmos 
novamente a nossa história ao ouvido de alguém por 
cima da música demasiado alta, para quem não 
conhece a sensação de ir sem destino com o ruído da 
festa. O evento que marcaria o nosso regresso só 
poderia ser onde durante anos tudo aconteceu ou 
poderia ter acontecido, no Praça, claro! Porque todas 
as épocas têm um espaço, e a nossa foi no Praça, e era 
lá, no epicentro da diversão que também nos sustém, 
onde tantas vezes nos contruímos e destruímos sem o 
peso de o saber, que teríamos de voltar. E assim foi! A 
V voltou a encher, com a sua torre de copos de 
plástico para shots distribuídos a granel, o balcão onde 
o Edgar abrilhantou o final da noite. A Paulinha voltou 
a gostar muito de toda a gente e a prometer nunca 
mais beber. O meu Twin voltou a olhar para mim só 
com a parte branca dos olhos, o Papi sempre em show 
tentou tirar mais uma vez a bola de espelhos só com 
uma mão, houve máquina de fumo sem limite, a 
Preguiça voltou a juntar-se em sua casa e foi mais uma 
vez recordada a falha inadmissível de nunca termos 
feito um trabalho sobre o Praça, os DJs partiram tudo 
com o som que sempre nos uniu, e dançámos como 
sabíamos até conseguirmos, os miúdos das bandas já 
não eram assim tão miúdos mas continuavam por lá 
cheios de estilo, e os da velha guarda voltaram às suas 

certezas e estávamos lá todos, e todos se lembraram de 
uma qualquer outra noite que produziu histórias para 
sempre, e o whiskey voltou a ser bebido pelo gargalo, e 
o chão voltou a colar de imperiais caídas, e os guarda-
napos voltaram a voar com as palhinhas, e o engate 
voltou a acontecer e fizeram-se mais uma vez amiza-
des, e reencontraram-se outras, estavam lá os rostos 
com que sempre nos cruzámos e todos rimos à 
gargalhada, o Rino meteu a última a tocar “bem para lá 
do fim do mundo” e da hora, e cantámos, e foi, mais 
uma vez, “tão bonito”! O amarelo dos candeeiros 
voltou a ter sombras cambaleantes de regresso a casa 
ou para outros locais da noite, e a cidade voltou a ser 
como mais gostamos, viva! A noite em que a felicidade 
sem meias medidas voltou. E voltou tanto que no dia 
seguinte, lá regressei eu, enjoado, para tentar acertar as 
contas do bebido e cozer os acontecimentos possíveis 
da noite anterior, como sempre fiz e como espero 
continuar a fazer! Os chás de gengibre com as torradas 
lá estavam, com os homens a ler o jornal, alheados da 
loucura que por ali havia acontecido. Instalei-me na 
esplanada, pedi o café e a Castelo do costume, deixei 
os putos subir às árvores e vi a noite onde tinha 
estado. Afinal ficou mesmo tudo bem. Só faltava o 
Cami sentar-se comigo à mesa. Tu queres ver que é 
desta?

TEM SEMPRE RAZÃO

O PRAÇA
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Cada um de nós é, na perspectiva cósmica, precioso 
Carl Sagan
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Parque custará cerca de 1,2 milhões de euros

Projecto aprovado para a zona de Santa Clara e Porto Moniz 

Leiria vai ganhar novo 
parque verde com oito hectares 
Maria Anabela Silva 
anabela.silva@jornaldeleiria.pt  
z Serão oito hectares de zonas 
vezes, com circuitos de manu-
tenção, clareiras para utilização 
desportiva e recreativa, banca-
da, quiosque, equipamento infan-
til e área de merendas. O projec-
to para o novo parque verde de 
Leiria, a nascer em Porto Moniz 
e Santa Clara, ao lado da A19, foi 
aprovado, na terça-feira, na últi-
ma reunião de Câmara, com os 
votos contra do PSD.O promotor 
conta iniciar a obra no princípio 
do próximo ano. 

O investimento rondará 1,2 
milhões de euros e será execu-
tado e custeado pela empresa 
Poligreen, como pagamento das 
compensações decorrentes da 
Lei, no âmbito do licenciamen-
to da urbanização Quinta da Mal-
ta, a construir na outra margem 
da A19. Esta opção foi, aliás, o 
que motivou o voto contra da 
oposição (ver caixa). 

O novo parque irá desenvol-
ver-se nas duas margens do rio 
Lena, com o projecto centrado 
no aproveitamento da “nature-
za existente”, com a criação de 
“grandes clareiras relvadas e aber-
tas”, que convidam à prática de 
“jogos informais, à estadia, a 
piqueniques e a desporto, mais 
ou menos organizado, ao ar livre”, 
explica o arquitecto paisagista 
José Veludo. 

Durante a apresentação que fez 
ao executivo, o técnico referiu 
que o projecto procura também 
“disfarçar” e minimizar a “entro-
pia natural” provocada pela auto-
estrada. Nesse sentido, a zona de 
utilização do parque ficará cen-
trada na margem esquerda do 
Lena, enquanto na direita have-
rá uma maior arborização com a 
introdução de espécies autócto-
nes, como amieiro, freixo, chou-

DR

po-negro, choupo-de-itália, car-
valho cerquinho, sobreiro, sal-
gueiro-branco, tília-comum, car-
valho-americano, salgueiro-frá-
gil, zêlha e borrazeira-preta. 

O projecto contempla ainda a 
criação de ciclovias e de circuitos 
pedonais, com o objectivo de “pro-
longar os corredores de ambas as 
margens do rio Lena em direcção 
ao Lis e garantir a articulação com 
os percursos já existentes”. Serão 
ainda construídas duas pontes 
pedonais e instalados equipa-
mentos de manutenção e duas 
zonas para crianças e jovens, 
incluindo um parque infantil. Have-
rá também uma cafetaria e uma 
bancada, esta criada pelo “apro-
veitamento do aterro existente”. 

“É a proposta do possível e do 
adequado. Outra coisa o senhor 
arquitecto não podia fazer. A Câma-
ra é que escolheu o pior sítio para 

o parque da cidade”, disse o verea-
dor do PSD Fernando Costa, que 
se manifestou apreensivo com o 
facto de a zona ser leito de cheia, 
havendo registo de “grandes inun-
dações” no local. 

Em resposta às preocupações do 
autarca, o autor do projecto ale-
gou que foram contempladas solu-
ções para “aumentar a capacida-
de de drenagem” do local, com 
uma “série de valas de brita” e 
aproveitamento das valas de dre-
nagem já existentes. 

Por seu lado, o presidente da 
Câmara, Gonçalo Lopes, frisou que 
o futuro parque permitirá requa-
lificar as margens do rio Lena, inte-
gra a estratégia de alargamento de 
ciclovias” e irá “valorizar” aque-
la entrada da cidade. “Estamos a 
oferecer mais um espaço verde à 
cidade e não será o único. Virão 
mais”, prometeu. 

Na ESECS, Leiria 

Conferência  
aborda ócio, jogo 
e brincadeira  

z Começa amanhã, pelas 9.15 horas, 
a oitava edição da Conferência de 
Mediação Intercultural e Inter-
venção Social, organizada pela 
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais (ESECS) do Poli-
técnico de Leiria. O evento irá 
decorrer nos dias 27 e 28 e tem 
por tema Ócio, Jogo e Brincadei-
ra: Aprendizagens e Mediação Inter-
cultural. A sessão de abertura irá 
contar com a participação da secre-
tária de Estado para a Integraçãoe 
as Migrações, Cláudia Pereira, bem 
como com a participação de Rui 
Pedrosa (presidente do Politéc-
nico de Leiria); Sandrina Milha-
no (directora da ESECS); Luís Fili-
pe Barbeiro (presidente do CTC 
da ESECS); e Ana Vieira (coorde-
nadora do CICS.NOVA.IPLeiria) . 
Entre as várias comunicações e 
workshops online agendados, irão 
ser abordadas questões como os 
jogos electrónicos violentos, serão 
partilhadas experiências forma-
tivas através do Youtube, abor-
dadas as brincadeiras em horá-
rio livre, apresentadas reflexões 
sobre a dança no Brasil, sobre 
jogos educativos africanos, mas 
também sobre materiais ecoló-
gicos para brincar, o papel liber-
tador do andar de bicicleta, jogos 
inclusivos para os mais idosos, 
para os mais jovens e para crian-
ças com deficiência, e partilha-
dos estudos sobre o ócio e sobre 
a família no actual contexto de 
pandemia de Covid-19. 

 

Oposição critica 
“Um parquezinho”
Reconhecendo que do ponto de 
vista técnico “é uma proposta 
bonita e teoricamente correcta”, 
Fernando Costa, vereador do 
PSD, disse que, do ponto de vista 
das opções, se trata de “um 
grande favor ao urbanizador”, 
defendendo que as 
compensações do loteamento 
deviam ser usadas para a criação 
de um “grande parque verde” na 
cidade, num outro local e com 
outro tipo de equipamentos que 
não são permitidos na zona 
escolhida, por estar 
condicionada por leito de cheia e 
Reservas Ecológica e Agrícola. 
“Ficamos com um parquezinho. 
É uma vergonha para Leiria”, 
afirmou.




