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Freguesia de Pousaflores
Uma Freguesia sempre ao serviço da população
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PENELA PÁGINA 4

Bombeiros
reforçam frota

PÁGINA 2

ANSIÃO PÁGINA 5

Coronavírus
não travará obras

POMBAL PÁGINA 6

Lusiaves aposta 
forte na Guia

ALVAIÁZERE PÁGINA 8

Regeneração urbana
já arrancou

MUNICÍPIO DE SOURE PREOCUPADO COM CRIMES AMBIENTAIS

Lixo nas matas
aumenta com pandemia
Em tempo de pandemia, o lixo deixado ao abandono no espaço florestal do concelho de Soure 

aumentou e a situação preocupa a autarquia local, que não quer o regresso de lixeiras a céu 

aberto. A denúncia para as autoridades já seguiu.

Meninas do Clube Condeixa
sobem à 1.ª divisão

PÁGINA 3

Equipa de futebol feminino promovida ao 
principal escalão nacional. 
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O 
Município de Sou-
re e a Unidade de 
Saúde Familiar Vi-

taSaurium realizaram uma 
acção de sensibilização con-
junta sobre a importância 
de utilização de meios de 
protecção em locais públi-
cos, para evitar o contágio 
pelo novo coronavírus.

A iniciativa visou “cons-
ciencializar para a pro-
tecção individual e social, 
considerando que, através 
da utilização destes equipa-
mentos, se garante a salva-
guarda dos comerciantes e 
dos visitantes”. 

“Incentivando à adop-
ção das medidas aconse-
lhadas, a autarquia tem 

disponibilizado dispen-
sadores com gel desinfec-
tante para higienização 

das mãos à entrada e saída 
do Mercado Municipal, e 
assegurado todas as con-

dições de segurança para 
que o espaço continue a 
laborar”, realça uma nota 

de imprensa, sublinhando 
que “a Câmara Municipal 
de Soure tem procurado, 
desde a primeira hora, im-
plementar medidas para 
fazer face à propagação do 
surto epidemiológico co-
vid-19 e a proteger a saúde 
de todos quantos trabalham 
e frequentam os Serviços 
Municipais e também da-
queles que vivem e visitam 
o concelho de Soure”.

Testes serológicos

Em Figueiró do Campo, 
freguesia onde reside o 
primeiro infectado no con-
celho, actualmente curado 
e que se voluntariou para 

testar a sua imunidade, a 
Câmara de Soure, profis-
sionais e unidades de saúde 
colaboraram, no passa-
do dia 25 de Abril, numa 
acção de rastreio através 
da realização de testes de 
despiste e diagnóstico do 
novo coronavírus, dirigida 
a cidadãos que estão ou 
estiveram infectados ou que 
exercem profissões de risco 
acrescido de contágio.

A iniciativa foi articu-
lada entre a autarquia, a 
CIM Região de Coimbra, 
Agrupamento de Centros de 
Saúde  do Baixo Mondego e 
Administração Regional de 
Saúde do Centro, na qual fo-
ram feitos testes serológicos.

LUÍS CARLOS MELO

E
m tempo de pande-
mia, o lixo deixado 
ao abandono em 

matas e na floresta no 
concelho de Soure está 
a preocupar a autarquia 
local, que já avançou com 
denúncia às autoridades.

“O Município de Soure 
vê com preocupação o au-
mento dos crimes ambien-
tais, que de forma signifi-
cativa têm aparecido neste 
período. Com o confina-
mento das últimas semanas, 
as pessoas aproveitaram 
para fazer pequenas obras e 
limpezas e em vez de contac-
tarem os serviços municipais 
ou colocar os resíduos em lo-
cais licenciados e adequados, 

abandonaram-nos em sítios 
menos próprios”, descreve 
o presidente da Câmara, 
Mário Jorge Nunes, lamen-
tando a perda de “noções de 
civismo” que leva “a espalhar 
pelos espaços florestais e ru-
rais lixo desnecessário”.

As fotos que acompa-
nham este texto mostram 
o cenário de pneus, placas 
de fibrocimento contendo 
amianto e plásticos largados 
em espaço florestal, no Cas-
conho, Soure e Vila Nova 
de Anços. Apenas exemplos 
de uma triste realidade que 
o SEPNA - Serviço de Pro-
tecção da Natureza e do 
Ambiente da GNR já estará 
a investigar.

A vereadora com o pe-
louro do Ambiente, Ana 

Patrícia Pereira, admite que 
o encerramento temporá-
rio dos centros ecológicos 
para evitar a propagação 
do novo coronavírus possa 
ter potenciado a situação, 
mas lembra que tais acções 
constituem crime e devem 
ser evitadas.

“Temos que ser fisca-
lizadores uns dos outros e 
cabe-nos ensinar o vizinho 
a proceder da forma mais 
adequada”, defende a autar-
ca, apelando aos munícipes 
“para terem atenção, sermos 
vigilantes e ajudarmo-nos 
uns aos outros”.

Ana Patrícia Pereira re-
corda que “estamos a apro-
ximar-nos do período crítico 
de incêndios, pelo que, para 
além da limpeza dos terre-
nos, é importante garantir 
que não sejam depositados 
resíduos indevidamente 
uma vez que estes podem 
ser uma potencial fonte de 
ignição”.

De acordo com a verea-
dora, “o Município encontra-
-se sempre disponível para 
indicar a forma correcta de 
encaminhar os resíduos ou, 
em alguns casos, proceder 
à sua recolha, devendo ser 
contactado através dos servi-
ços de Ambiente, no número 
239 506 559”. “Estamos cá 

para ajudar e incentivar a 
fazer a reciclagem e não as 
lixeiras”, frisa.

Segundo a autarca, “nun-
ca é demais relembrar que é 
necessário garantir o destino 
adequado dos resíduos e, 

também, fazer uma vigi-
lância activa do nosso meio 
envolvente de forma a pre-
servarmos o ecossistema”. 

Ana Patrícia Pereira 
adianta ainda que o muni-
cípio de Soure irá avançar, 

“o mais breve possível”, para 
a recolha selectiva porta-a-
-porta de resíduos, imple-
mentando o sistema Payt, 
que pretende beneficiar 
quem mais separa o lixo 
reciclável.

MUNICÍPIO PREOCUPADO COM CRIMES AMBIENTAIS DURANTE O CONFINAMENTO

Lixo aumentou nas matas de Soure

>
devido à covid-19

PARA PROTECÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL À COVID-19

Acção sensibiliza comércio e população sourense

>

O Executivo agradece à população da União das Freguesias o elevado civismo 

demonstrado durante o período de confinamento devido à pandemia de Covid-19
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PUBLICIDADE

Centros ecológicos reabertos

A Câmara de Soure reabriu, entretanto, os 13 centros 
ecológicos destinados à separação de diferentes 

tipologias de resíduos, apelando à população para que 
faça “uma utilização responsável dos espaços, respei-
tando os seus equipamentos e os fins a que se destinam”. 
A edilidade relembra que o contentor reservado aos 
monos não deve ser utilizado para a deposição de re-
síduos de jardinagem, agricultura ou construção civil. 
Para esse efeito, deverão contactar os Serviços Muni-
cipais de Ambiente (através do número 239 506 559) 
e solicitar o agendamento para recolha dos mesmos.
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A
cademia de Despor-
tos de Condeixa 
(ADC) é um novo 

clube criado no concelho 
e resulta do fim da liga-
ção de uma década da 
Academia de Futsal ao 
Núcleo do Sporting Clube 
de Portugal.

“É um novo caminho, 
fruto do crescimento da academia e da necessidade de 
um enquadramento diferente, para dar continuidade ao 
projecto do futsal”, refere Arlindo Matos, presidente da 
direcção da nova agremiação, constituída formalmente 
no passado dia 30 de Abril.

O dirigente e treinador, que já liderava a anterior 
academia, fala de uma solução “natural, consensual e pa-
cífica”, explicando que toda a estrutura que estava ligada à 
secção de futsal do Núcleo transita para a ADC, que terá 
equipas de formação e de competição nalguns escalões.

“O objectivo é dar continuidade ao projecto que te-
mos desenvolvido no âmbito do futsal e continuar a dar 
o nosso contributo pelo desenvolvimento desportivo da 
nossa comunidade”, salienta Arlindo Matos, assegurando 
que será mantida “a nossa filosofia e essência, o ADN de 
uma escola de formação de excelência”.

A primeira época do novo clube está a ser progra-
mada “com muitas incertezas” resultantes da pandemia 
de covid-19.

Arlindo Matos preside à direcção, Filipe Santos 
lidera a assembleia-geral e António Costa Pereira está 
à frente do conselho fiscal.

LUÍS CARLOS MELO

C
inco anos após a 
sua criação, a equi-
pa de futebol femi-

nino do Clube Condeixa 
chega à 1.ª divisão nacional 
(Liga BPI), que irá disputar 
na próxima época, depois 
da Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF) ter de-
cidido avançar com um 
“plano de relançamento 
do feminino”, motivado 
pelo impacto que se prevê 
a pandemia de covid-19 
possa provocar neste sec-
tor da modalidade.

Face à interrupção da 
fase de subida do campeo-
nato da 2.ª divisão, devido 
ao novo coronavírus, a 
FPF deliberou promover 
ao escalão principal as 
equipas vencedoras das 
oito séries da primeira 
fase, entre elas a de Con-
deixa que triunfou na série 
E, com vitórias em todos 
os 14 jogos disputados e 
o impressionante pecúlio 
de 141 golos marcados e 
apenas um sofrido.

“Esta ‘cereja no topo 
do bolo’ é a valorização da 
nossa luta de cinco épocas 

pelo desenvolvimento da 
modalidade. Ir para a pri-
meira divisão é um marco 
histórico para o Clube 
Condeixa, que nos últimos 
anos tem alcançado outros 
marcos importantes num 
emblema centenário”, re-
alça o presidente da agre-
miação, Sérgio Fonseca, 
sublinhando o “excelente 
trabalho desenvolvido por 
treinadores, jogadoras, di-
rectores e toda a estrutura 
do clube”.

O dirigente entende 
que é “uma honra” dispu-
tar a 1.ª divisão nacional, 
mas obriga também a uma 
“exigência enorme”, nas 
vertentes financeira e de 
infra-estruturas, defen-
dendo a existência de mais 
um campo para treinar e 
jogar.

Por agora, Sérgio Fon-
seca espera por eleições 
em breve no clube e “von-
tade” de se recandidatar, 
se verificar que tem apoios 
financeiros para dar conti-
nuidade ao projecto.

Nas duas últimas tem-
poradas, Vítor Melo assu-
miu o cargo de director 
desportivo do futebol fe-

minino, focado em alcan-
çar a subida em… dois 
anos. “É o sentimento do 
dever cumprido. Quando 
me meto neste tipo de 
projectos é para cumprir 
e felizmente conseguimos 
ter êxito”, afirma.

O dirigente salienta o 
trajecto “difícil, mas sabo-
roso, ainda mais porque 
ficámos com a sensação 
amarga da época passada”, 
na qual o clube, na fase 
de subida, foi relegado à 
última hora para a série 
Sul ‘apanhando’ o Benfica, 
o que tornou inviável a 
promoção de escalão.

Deixando uma palavra 
de agradecimentos aos 
patrocinadores (“sem eles 

não era possível este tipo 
de projecto”), Vítor Melo 
defende que para a disputa 
da liga principal são neces-
sárias “grandes mudanças 
na estrutura do clube e nos 
apoios financeiros”. “Não 
pode ser só dizer que sim, 
é preciso depois concreti-
zar”, frisa.

O director desportivo 
espera que o feito alcan-
çado permita agora criar 
uma maior envolvência 
da comunidade local com 
o futebol feminino e atrair 
mais adeptos aos jogos.

Treinador de saída

José Sobral é o treina-
dor que fica ligado à his-

tória de sucesso. Há quatro 
épocas e meia em Con-
deixa, o técnico lembra 
que “desde o primeiro dia 
o objectivo era fortalecer 
o projecto, conseguir dar 
condições às atletas, pro-
jectar o clube e colocá-lo 
num patamar superior, e 
isso foi amplamente con-
seguido”.

“Olho para esta pro-
moção e vejo que chega 
com um ano de atraso. 
Na época passada fomos 
a melhor equipa da 2.ª 
divisão, tirando o Benfica, 
e acabámos por não subir. 
Este ano, acabámos por ser 
coroados com a subida, na 
secretaria sim, mas mere-
cida por tudo o que foram 

estes anos das meninas 
em Condeixa”, destaca o 
jovem treinador.

Contudo, José Sobral 
não vai com a equipa para 
a 1.ª divisão, afirmando 
que se fechou um ciclo e 
que sai com o “sentimento 
do dever cumprido”. “In-
dependentemente de qual 
fosse o desfecho da época, 
já tinha decidido que aqui 
se fechava um ciclo. Achei 
que seria uma boa manei-
ra de dar por terminada 
a ligação ao clube. Já são 
muitos dias, muitos jogos, 
muitas vitórias e é o mo-
mento de chegar alguém 
e procurar fazer ainda 
melhor”, explica na hora 
de deixar “um projecto 
que aprendi a amar, um 
clube que aprendi a gostar 
e a seguir”.

Na nova época, a Liga 
BPI será disputada por 
20 equipas, divididas em 
duas séries – Norte (da 
qual deverá fazer parte o 
Condeixa) e Sul -, apuran-
do as primeiras quatro de 
cada uma para a disputa 
do título na segunda fase 
e as restantes para lutarem 
pela manutenção.

REESTRUTURAÇÃO FEDERATIVA DO FUTEBOL FEMININO PERMITE ALCANÇAR “MARCO HISTÓRICO”

Meninas do Clube Condeixa
promovidas à 1.ª divisão nacional

> Equipa condeixense venceu uma das séries da 2.ª divisão nacional

FUTSAL TEM NOVO CLUBE

Academia de Desportos
nasce em Condeixa

C
ondeixa acolhe a 
Câmara de Co-
mércio Portugal-

-China Pequenas e Mé-
dias Empresas (CCPC-
-PME), constituída re-
centemente.

“A escolha de Condei-
xa para sede desta impor-
tante organização vinha 
sendo dialogada entre a 
Câmara Municipal e os 
líderes da CCPC-PME, 
tendo contribuído para 
a decisão a localização 
central da vila no todo 
nacional e as condições 
proporcionadas para o seu 
funcionamento”, adianta 
um comunicado da au-
tarquia.

Segundo a nota, a nova 
estrutura vai dispor de 
delegações em Lisboa e 
Porto e nas províncias chi-
nesas de Henan, Hainan e 
Shangdong.

A sua concretização 
estava a ser preparada 
“desde há muito, mas a 

sua concretização foi vá-
rias vezes adiada devido 
à situação de quarentena 
da covid-19”, lê-se no do-
cumento.

“Tendo como desti-
natário o vasto campo 
das PME (Pequenas e 
Médias Empresas) in-
teressadas em exportar 
e importar de e para a 

China, a nova Câmara de 
Comércio Portugal-China 
tem assim em Condeixa o 
vértice de uma rede global 
envolvendo largas cente-
nas ou mesmo milhares 
de empresas”, sublinha o 
município, que cede es-
paço para a sua instalação.

O Conselho Executivo 
da CCPC-PME é lide-

rado por Y Ping Chow 
(presidente da Liga dos 
Chineses em Portugal e 
representante da Comuni-
dade Chinesa no Alto Co-
missariado da Migração) 
e o Conselho Estratégico 
por Bian Fang (CEO do 
Bison Bank, entidade fi-
nanceira de capital chinês 
que opera em Portugal).

MUNICÍPIO CEDE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO

Condeixa acolhe Câmara de Comércio
Portugal-China PME

>

or-

o,
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O
s Bombeiros Vo-
luntários de Pe-
nela reforçaram 

a sua frota com a entrada 
ao serviço de duas novas 
ambulâncias de transporte 
múltiplo, que vêm permitir 
a renovação dos veículos de 
transporte de doentes.

Os novos veículos, 
num investimento de cer-
ca 90.000 euros, foram 
adquiridos com fundos 
próprios daquela asso-
ciação humanitária, que 
mantém a estratégia de 
“dotar o corpo de bom-
beiros com ambulâncias 
sempre em bom estado, ga-
rantido assim o bem-estar 
dos utentes, a qualidade 
dos serviços prestados e, 
também, as condições de 
trabalho em que operam os 
nossos bombeiros quando 
tripulam as ambulâncias”.

Erasmus+

Entretanto, os Bombei-
ros de Penela viram aprova-
da uma candidatura ao Pro-
grama Erasmus+, no sector 

da Educação de Adultos. 
O projecto “Sustentabili-
dade da Floresta Mediter-
rânica – Boas Práticas na 
Prevenção e Combate a 
Incêndios”, que a associa-
ção candidatou a financia-
mento, vai permitir a mo-
bilidade de uma dúzia de 
elementos a escolas de pro-
tecção civil e congéneres de 
Itália, Espanha e França. 
“Este objectivo está inte-
grado na nossa estratégia 
de capacitação dos nos-
sos operacionais, através 

do contacto e partilha de 
experiências e boas práti-
cas, em Portugal e noutros 
países europeus”, refere a 
corporação, detalhando 
as metas do projecto, que 
passam por conhecer e par-
tilhar práticas inovadoras 
na área da sustentabilidade 
da floresta mediterrânica; 
conhecer planos de actua-
ção em caso de catástrofes/
incêndios, já usados por 
países com mancha flo-
restal e clima semelhante 
ao de Portugal e que se 

tenham revelado eficazes; 
bem como conhecer e 
partilhar práticas ino-
vadoras no que respeita 
à formação das popu-
lações locais em áreas 
temáticas como planos 
de evacuação, medidas de 
auto-protecção nas habi-
tações e áreas adjacentes, 
redução de combustíveis 
junto das habitações e 
áreas envolventes, protec-
ção individual em caso de 
acidente/catástrofe, entre 
outras.

A 
União das Fregue-
sias de São Miguel, 
Santa Eufémia e Ra-

baçal, no concelho de Pene-
la, distribuiu gratuitamente 
máscaras de protecção por 
todas as habitações locais.

“O actual contexto pan-
démico levou o executivo da 
Junta de Freguesia da União, 
uma vez mais, a apoiar a 
sua população na sensibi-
lização e na continuidade 
das medidas de protecção 
individual que temos mais 
do que nunca levar a sério, 
com vista à minimização 
do risco de propagação da 
covid-19”, refere uma nota 
assinada pela presidente 
Maria Marmé.

A entrega foi feita por 
elementos da União de 
Freguesia e voluntários 
“que se ofereceram pron-
tamente a colaborar, para 
que se possa chegar o mais 
rápido possível junto da 
população”.

Para evitar a saída de 
casa das pessoas mais vul-
neráveis, aquela autarquia 
tem também o serviço de 
apoio “Nós vamos por si!”, 
que disponibiliza colabo-
ração e apoio a todas as 
pessoas que não se pos-
sam deslocar para adquirir 
medicamentos ou bens de 
primeira necessidade. Para 
usufruir deste apoio basta 
ligar para 960 203 746.

INVESTIMENTO DE 90.000 EUROS FINANCIADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA

Bombeiros de Penela renovam 
frota transporte de doentes

> Bombeiros renovam veículos de transporte de doentes

SÃO MIGUEL, SANTA EUFÉMIA E RABAÇAL

União de Freguesias 
distribui máscaras

> Autarca Maria Marmé entregou máscaras à população



A 
pandemia de co-
vid-19 não deixou os 
projectos planeados 

para o concelho de Ansião 
em standby. A garantia é 
do presidente da Câmara 
Municipal, que afirma que 
“a vida não pára”, tanto que 
a primeira fase das obras de 
requalificação da Avenida 
Dr. Vítor Faveiro, no centro 
da vila de Ansião, está em 
conclusão. Já a construção da 
Loja do Cidadão e a amplia-
ção do Parque Empresarial 
do Camporês estão apenas a 
aguardar o visto do Tribunal 
de Contas para poderem 
avançar. 

“Apesar desta conjun-
tura que estamos a viver, a 
vida não pára e é preciso 
continuarmos a trabalhar 
todos os projectos que es-
tão planeados, sobretudo 
aqueles que são financia-
dos”, afirmou António José 
Domingues. 

Prova disso é que “a pri-
meira fase da requalificação 
da Avenida Dr. Vítor Faveiro 
vai terminar durante este 
mês de Maio”. Esta primeira 
intervenção vai desde a ro-
tunda junto ao quartel dos 
Bombeiros Voluntários de 
Ansião até ao cruzamento 
com a Rua dos Bombeiros 
Voluntários e a Rua de São 
Lourenço”, onde começa a 
segunda fase da obra que se 
estende até à Rua Dr. Do-
mingos Botelho de Queirós, 
a qual deverá estar concluída 
até ao Verão. Posteriormen-
te, terá início a intervenção 
final, que vai desde a Rua Dr. 
Domingos Botelho de Quei-
rós até ao Tribunal e a rua 
de acesso ao Mercado Mu-
nicipal, cujas obras deverão 
ser executadas até ao final 
do ano. “Esta empreitada 
tem um prazo de execução 
previsto 365 dias e de acordo 
com o acompanhamento 

que temos feito está a decor-
rer dentro da normalidade”, 
adiantou o autarca.

Para iniciar em breve 
está a Loja do Cidadão, cujo 
arranque dos trabalhos está 
dependente do visto do Tri-
bunal de Contas, referiu 
António José Domingues, 
salientando que “a empreita-
da já está aprovada, o contra-
to celebrado e a consignação 
efectuada”.

Também a aguardar o 
visto do Tribunal de Contas 
está o projecto de ampliação 
do Parque Empresarial do 
Camporês. Enquanto isso, 
o Município está a ultimar a 
aquisição dos terrenos, cuja 
assinatura dos contratos de 
compra e venda se atrasou 
devido à dificuldade de mo-
bilidade por parte de alguns 
proprietários residentes fora 
do concelho em detrimento 
desta pandemia. Ainda as-

sim, o presidente da autar-
quia espera que “a ampliação 
do Parque Empresarial do 
Camporês possa arrancar 
o mais rapidamente”, acre-
ditando que os trabalhos 
possam iniciar “durante este 
mês de Maio ou início de 
Junho”. 

Entretanto, o Gabine-
te de Apoio ao Empreen-
dedorismo do Município 
“tem vindo a resolver alguns 
constrangimentos de terre-
nos do Parque Empresarial 
do Camporês”, tentando 
“desbloquear alguns lo-
tes que foram alienados, 
mas cujos adquirentes não 
avançaram com nenhuma 
construção”. 

A par destas grandes 
obras decorrem outras de 
menor dimensão, como a 
pavimentação de algumas 
estradas na freguesia de San-
tiago da Guarda.

>
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AUTARCA DE ANSIÃO GARANTE QUE COVID-19 NÃO IMPEDE AVANÇO DAS OBRAS

“Continuamos a trabalhar 
todos os projectos planeados”

O 
presidente da Câ-
mara Municipal 
de Ansião, An-

tónio José Domingues, 
garantiu em reunião do 
executivo que vai conti-
nuar a fazer pressão junto 
do Governo com vista 
à requalificação do IC8, 
que considera “uma obra 
necessária e urgente”. A 
garantia foi dada em res-
posta à vereadora Célia 
Cristina Freire, que ape-
lou ao autarca para “dili-
genciar junto do Governo 
no sentido de pressionar 
para a requalificação deste 
traçado muito perigoso, 
que infelizmente tem feito 
muitas vítimas”.

“Neste momento, o 
nosso foco é o combate 
ao vírus covid-19, mas 
a nossa vida não pára, 
o IC8 continua com as 
mesmas condições, que 
infelizmente conhecemos 
há alguns anos, as quais 
continuam sem solução 
e resolução”, relembrou 
a vereadora do PSD, re-
cordando que “há poucos 
dias assistimos a mais um 
acidente com uma vítima 
mortal”.

Constatando que este “é 
efectivamente um tema que 
deve continuar a preocu-
par-nos”, Célia Freire ques-
tionou sobre as “diligências 
tomadas” e apelou ao pre-
sidente da Câmara para 
continuar a “pressionar o 
Governo” no sentido de 
avançar com uma interven-
ção neste “traçado muito 
perigoso, que infelizmente 
tem feito muitas vítimas”.

“É evidente que tenho 
falado da questão do IC8 
sempre que possível, seja 
nos fóruns em que tenho 
marcado presença, seja 
nas intervenções públicas 
perante membros do Go-
verno ou em intervenções 
no âmbito da Comunida-
de Intermunicipal da Re-
gião de Leiria (CIMRL)”, 

assegurou António José 
Domingues, frisando que 
“é muito doloroso falar 
dos problemas, dos aci-
dentes e das mortes que 
ocorreram ao longo do 
trajecto do IC8 nos últi-
mos anos”.

Por isso, este é um 
tema que continua a pre-
ocupar os autarcas da re-
gião, tanto que “a CIMRL 
tinha uma reunião mar-
cada para o final do mês 
de Março com o ministro 
das Infra-estruturas para 
abordar algumas questões 
estruturantes para a re-
gião, como a abertura da 
Base Aérea de Monte Real 
à aviação civil, a proble-
mática da linha do Oeste, 
assim como os problemas 
do IC2 e do IC8”, revelou 
o edil, adiantando que a 
mesma “foi cancelada, 
mas deverá ser reagenda-
da assim que possível”.

Salientando que os 
problemas do IC8 já se 
vêm arrastando há muitos 
anos sem solução à vista, 
António José Domingues 
asseverou que está em-
penhado em resolvê-los, 
todavia está consciente 
de que “a voz única do 
presidente da Câmara de 
Ansião pouco valerá”, pelo 
que “conto com o vosso 
apoio”, assim como com “a 
voz de toda a região” para 
denunciar as condições do 
IC8 e “fazer pressão” para 
que os problemas sejam 
corrigidos.

Neste momento “não 
consigo dizer quando é 
que este problema pode 
estar resolvido, até por-
que os compromissos que 
asseguramos com o Go-
verno são sempre a longo 
prazo”, afirmou o autarca, 
adiantando que apenas 
pode confirmar que “a 
requalificação do IC8 está 
incluída no Plano Nacio-
nal de Investimentos para 
uma década”.

REQUALIFICAÇÃO É “UMA OBRA URGENTE” 

IC8 continua 
a preocupar Ansião

>

A 
Câmara Muni-
cipal de Ansião 
decidiu cancelar 

a edição deste ano das 
Festas do Concelho – 
Expo Ansião Coração 
de Sicó, que teriam lugar 
entre 6 e 9 de Agosto.

Recorde-se que o go-
verno anunciou a proibi-
ção de todos os festivais e 

espectáculos similares, até 
30 de Setembro deste ano, 
por causa da pandemia de 
Covid-19.

Além daquele certame 
de promoção das activi-
dades económicas do ter-
ritório, que tem registado 
anualmente milhares de 
visitantes, foram ainda can-
celados a Gala do Desporto, 

prevista para Julho, os Dias 
da Vida Maior, para Setem-
bro, e a Festa do Livro, por 
altura do Dia da Criança, 
embora para este evento 
tenha sido criado um cartaz 
cujos momentos serão par-
tilhados através dos canais 
digitais do município.

Segundo a autarquia, 
foram ainda suspensos o 

espectáculo final do pro-
grama Crianças ao Palco, 
previsto para Junho, os Dias 
Municipais da Educação e o 
Fórum Romano, para Se-
tembro, a Mostra Gastronó-
mica “Sabores de Ansião”, 
para Outubro, e o Viva o 
Natal! na Praça. A possibi-
lidade da sua realização será 
avaliada mais tarde.

O 
recinto de estacio-
namento da produ-
tora de Luís de Ma-

tos, no Parque Empresarial 
do Camporês, em Ansião, 
vai servir de palco a um 
espectáculo ao vivo daquele 
mágico, para assistir dentro 
dos automóveis.

A estreia de “Luís de Ma-
tos Drive-In”, a 5 de Junho, 

poderá ter um máximo de 
70 carros, num parque com 
capacidade para 100 viaturas 
e que “ficará preparado para 
diferentes eventos culturais, 
nas áreas do teatro, humor e 
música”, adiantou o mágico 
à agência Lusa.

“Aquilo que sabemos 
fazer estamos proibidos de 
fazer. Estamos a tentar criar 

condições para acolher ou-
tros artistas”, sublinhou Luís 
de Matos, realçando a ne-
cessidade de o mundo das 
artes e do espectáculo inovar 
para ultrapassar as restrições 
associadas à pandemia da 
covid-19.

“Luís de Matos Drive-In” 
é um espectáculo “fortemen-
te interactivo” concebido 

para apresentar no recinto 
do Estúdio 33, coincidindo 
com a celebração dos 25 
anos de actividade da pro-
dutora.

Os bilhetes, a 50 euros 
por viatura, para o primei-
ro espectáculo esgotaram 
em 24 horas, estando agora 
previstas novas sessões-extra 
durante o mês de Junho.

Ansião cancela Festas do Concelho 

NO ESTACIONAMENTO DA SUA PRODUTORA NO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPORÊS

Luís de Matos reinventa-se com espectáculo ‘drive-in’

Dia do Município a 21 de Maio

Ansião assinala o Dia do Município a 21 de Maio, este 
ano respeitando as condições excepcionais impostas 

pela situação de calamidade nacional.
As cerimónias terão início às 10h00 com o hastear 

da bandeira, seguido da sessão solene no salão nobre da 
edilidade, contando apenas com as presenças de membros 
representativos da Câmara, Assembleia Municipal e juntas 
de freguesia.

Os interessados poderão assistir às comemorações, 
em directo, na página de Facebook do município e na 
Ansião TV.
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LUÍS CARLOS MELO

O
s Bombeiros Volun-
tários de Pombal 
“estão preparados” 

para enfrentar a crise eco-
nómica provocada pela pan-
demia de covid-19, mas esta 
“vai deixar marcas”, admite 
Sérgio Gomes, presidente 
da direcção daquela asso-
ciação humanitária, que esta 
quinta-feira (14) assinalou o 
108.º aniversário de forma 
bem diferente do habitual.

Tal como acontece com 
a maioria das outras corpo-
rações do país, o transporte 
de doentes não urgentes, que 
“são uma fonte de receita 
significativa, tem estado 
reduzida praticamente a 
zero”. “No nosso caso, são 
cerca de 25.000 euros por 

mês”, salienta o dirigente ao 
TERRAS DE SICÓ.

Pouco antes de a pan-
demia chegar, “a direcção 
tomou a decisão, em con-
sonância com o coman-
do, de adquirir duas novas 
ambulâncias, uma delas de 
transportes de doentes não 
urgentes”. “Se fosse para 
decidir agora, de certeza que 
não iríamos avançar com a 
compra, porque representou 
um investimento de cerca 
de 90.000 euros, que não 
se vai traduzir em receitas, 
pelo menos nos próximos 
tempos”, reconhece Sérgio 
Gomes.

O presidente dos bom-
beiros pombalenses não tem 
dúvidas que as contas da 
associação “vão levar algum 
rombo”, porém, existe “uma 

almofada financeira, que 
herdámos e temos vindo a 
manter”, o que salvaguarda o 
cumprimento “escrupuloso” 
dos encargos com pessoal e 
compromissos com forne-
cedores.

Com cerca de 170 opera-
cionais no corpo activo, dos 
quais 45 são profissionais, a 
corporação tem sentido nos 
últimos tempos dificuldade 
de recrutamento de novos 
elementos, o que impossi-
bilitou a abertura de uma 
nova escola de formação. 
“Estamos a preparar uma 
campanha que iremos di-
fundir pelo concelho para 
incentivar jovens e menos 
jovens a ingressar na car-
reira de bombeiro”, revela o 
dirigente.

A frota de viaturas tem 

“quantidade e qualidade 
suficientes”, no entanto, Sér-
gio Gomes aponta para a 
necessidade de um veículo 
de combate a incêndios ur-
banos para indexar a uma 
das três companhias da cor-
poração, no caso, a da Guia. 
As outras duas estão localiza-
das em Albergaria dos Doze 
e Louriçal. 

“Nestas três compa-
nhias destacadas temos 
realizado alguns investi-
mentos de manutenção 
de valores significativos, 
com o apoio do Município 
de Pombal. Na sede é que 
estamos a precisar de al-
guma intervenção, pois o 
quartel já tem alguns anos 
e precisa de manutenção, 

que terá de ser feita nos 
próximos tempos”, afirma.

Na linha de trás…

O dirigente tem vindo a 
lutar pela atribuição de uma 
necessária segunda Equipa 
de Intervenção Permanente 
(EIP), considerando “uma 
injustiça um concelho enor-
me como Pombal só ter 
uma equipa e concelhos 
mais pequenos terem três”. 
A Câmara estará em sin-
tonia com a pretensão da 
associação humanitária, 
todavia, falta a imprescin-
dível autorização da tutela, 
que suporta metade dos 
encargos com o seu funcio-
namento.

“As associações huma-
nitárias de bombeiros vo-
luntários têm sido uma peça 
fundamental no combate 
à pandemia e estamos a 
trabalhar na linha da frente, 
mas depois estamos sempre 
na linha de trás dos apoios”, 
critica Sérgio Gomes.

Por causa das restrições 
impostas devido à pande-
mia, apenas o hastear da 
bandeira no quartel-sede, 
a formatura, deposição de 
uma coroa de flores e um 
minuto de silêncio no Mo-
numento ao Bombeiro, em 
homenagem aos bombei-
ros e directores falecidos 
marcaram esta quinta-feira 
(14) mais um aniversário da 
corporação. 

O 
Grupo Lusiaves 
adquiriu 12,19 hec-
tares na Zona In-

dustrial da Guia, em Pombal, 
para a construção de uma 
unidade industrial, que a au-
tarquia prevê ter impacto em 
toda a “dinâmica económica 
e social” do concelho.

O Município de Pom-
bal alienou terrenos indus-

triais, com a área de 121.850 
metros quadrados (12,19 
hectares), para construção 
de uma unidade industrial, 
localizados contiguamente 
à Zona Industrial da Guia, 
ampliando-a em cerca de 
85% da sua área.

Na hasta pública, o 
Grupo Lusiaves apresentou 
uma proposta, no valor de 

640.000 euros, garantindo 
a adjudicação dos terrenos, 
que tinham sido adquiridos 
pelo Município para ex-
pansão da zona industrial, 
tendo em conta a procura 
de investidores.

O presidente da Câmara 
de Pombal, Diogo Mateus, 
destacou à Lusa que a ins-
talação desta empresa “vai 
influenciar toda a dinâmica 
económica e social do conce-
lho” e que será “uma âncora 
para a fixação de outras em-
presas”.

“Parece estar a confir-
mar-se a expectativa que 
tinha há vários anos: Pom-
bal apresenta-se como um 
‘cluster’ agro-industrial for-
tíssimo, com indústrias de 
renome como a Compal, 
Cuétara ou a Derovo. Esta 
concentração contribui para 
uma dinâmica do sector”, 
salientou o autarca.

Diogo Mateus entende 
que estas indústrias, a que 
se junta agora um “grande” 
projecto da Lusiaves, são 
também uma “belíssima 
oportunidade para a agri-
cultura menos capacitada 
aproveitar o sector mais 
sofisticado da indústria 
para escoar os seus pro-
dutos”.

“Apesar da situação di-
fícil que se vive no país, 
estamos comprometidos 
com a concretização deste 
investimento, cujo estudo 
prévio prevemos apresen-
tar nos próximos meses, 
quando todo o processo de 
adjudicação estiver concluí-
do”, afirmou Nuno Maurício, 
representante do Grupo 
Lusiaves.

Este responsável acres-
centou que, além da criação 
de dezenas de postos de tra-
balho, esta unidade indus-

trial de grande dimensão, 
na área da transformação, 
criará diversas sinergias 
com outras empresas do 
concelho.

Nuno Maurício destacou 

ainda “a eficiência com que o 
Município conduziu o pro-
cesso e a atractividade que 
esta disponibilidade consti-
tui para as empresas que aqui 
se pretendem instalar”.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA ASSINALOU ESTA QUINTA-FEIRA (14) O 108.º ANIVERSÁRIO

Bombeiros Voluntários de Pombal
preparados para a crise

UNIDADE DE “GRANDE DIMENSÃO” NASCE NA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA

Lusiaves vai criar dezenas de postos de trabalho

Apoios de mais de meio milhão

O Grupo Lusiaves anunciou que, perante o actual cenário 
de pandemia, reforçou a sua “política de cidadania res-

ponsável”, investindo já mais de 550.000 euros em diversos 
apoios e donativos à comunidade.

Em comunicado, aquele grupo empresarial líder ibé-
rico do sector avícola detalha a oferta de 12 ventiladores e 
o financiamento de salas de tratamento, na área da saúde, 
nomeadamente ao Hospital Santo André (Leiria) e ao Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz.

Para além dos apoios na área da saúde, a Lusiaves está, 
em vários concelhos onde se encontra instalado, a garantir 
alimentos e outros serviços aos mais carenciados, bem 
como a apoiar o regular funcionamento de corporações de 
bombeiros voluntários, 

A responsabilidade da Lusiaves para com as comunida-
des locais – afirma o presidente Avelino Gaspar – “faz parte 
do seu ADN desde sempre”.>Nova área quase duplica zona industrial da Guia

>Pandemia travou habitual festa de aniversário da corporação pombalense 

Presidente no último mandato

“E
stá a chegar o momento de passar o testemunho”. 
Sérgio Gomes disse ao TERRAS DE SICÓ que 
deixará a liderança da associação humanitária 

em Março do próximo ano, quando termina o actual 
mandato. Há 12 anos na corporação, metade dos quais 
como presidente, o dirigente defende a chegada de “ou-
tras pessoas, com outras ideias, outras equipas, porque a 
mudança é salutar”. “Direcção e comando têm feito coisas 
interessantes, mas há sempre coisas novas para fazer e daí 
a perspectiva de novas ideias e novas pessoas, que podem trazer uma lufada de 
ar fresco”, afirma. Na próxima assembleia-geral vai dar conta desta sua intenção. 
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O 
concelho de Pombal 
estabilizou o núme-
ro de casos positi-

vos de covid-19, registando, 
à hora do fecho desta edição, 
65 infectados desde o início 
do surto. Nas últimas duas 
semanas não há registo de 
novas contaminações.

No apoio social decor-
rente da situação criada pela 
pandemia, a Câmara Muni-
cipal de Pombal decidiu criar 
um programa de distribui-
ção de cabazes de fruta para 
os alunos da educação pré-
-escolar, e do ensino básico e 
secundário, beneficiários da 
Acção Social Escolar.

Segundo a autarquia, o 
programa visa garantir que, 
mesmo sem aulas presen-
ciais, se cumprem os ob-
jectivos do Regime Escolar 
– distribuição de fruta, no-
meadamente a continuidade 
da promoção de hábitos 
alimentares saudáveis, em 
particular nas famílias mais 
desfavorecidas. Permitirá 
ainda assegurar continui-
dade do apoio aos produ-
tores locais, numa óptica 
de responsabilidade social 
municipal.

Os cabazes serão dis-
tribuídos pelas juntas de 
freguesia, conjuntamente 

cm os cabazes de géneros 
alimentares já implementa-
dos durante esta situação de 
pandemia.

A autarquia deliberou 
também isentar de taxas 
as esplanadas de todos os 
estabelecimentos de res-
tauração e bebidas até ao 
final de 2020, bem como 
permitir o aumento da área 
das esplanadas existentes, 
desde que fique assegurado 
o cumprimento das normas 
aplicáveis.

Para a edilidade, esta é 
também uma forma de o 
município compensar os 
estabelecimentos pela dimi-
nuição em 50% da lotação 
aquando da reabertura, pre-
vista para segunda-feira (18), 
e facilitar o cumprimento 
das regras de distanciamento 
social.

Entretanto, na sequên-
cia das medidas de des-
confinamento que têm 
vindo a ser tomadas, a nível 
nacional e local, o Muni-
cípio de Pombal definiu 
para segunda-feira (18) a 
reabertura do Mercado dos 
Agricultores.

CASOS DE COVID-19 ESTABILIZOU NOS 65 NO CONCELHO

Município de Pombal aprova 
medidas de apoio social

Rede do Medicamento

A Câmara de Pombal vai estabelecer um protocolo 
com a Associação Dignitude para implementação 

do Programa Emergência abem: Covid-19.
Este protocolo, que surge no âmbito do programa 

abem: Rede Solidária do Medicamento, ao qual o Mu-
nicípio de Pombal aderiu no passado mês de Fevereiro, 
“permitirá uma resposta mais ágil às necessidades ex-
traordinárias e temporárias provocadas pela pandemia”.

A autarquia suportará 50% dos custos dos medica-
mentos adquiridos ao abrigo do programa, sendo os 
restantes 50% suportados pelo Fundo Solidário: abem.
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A 
Junta de Maças de 
D. Maria vai entre-
gar duas máscaras 

de tecido a cada habitante 
da freguesia. No total serão 
distribuídas mais de 3.000 
máscaras de protecção in-
dividual, as quais estão a ser 
costuradas por 14 volun-
tários e alguns formandos 
do pólo de Cabaços do 
Cearte  – Centro de For-

mação Profissional para o 
Artesanato e Património. O 
executivo, que já submeteu 
o processo de certificação 
das máscaras, prevê come-
çar a sua distribuição ainda 
durante este mês de Maio.

“Neste momento, a Junta 
de Freguesia está a distribuir 
duas máscaras a cada habi-
tante, que foram adquiridas 
pela Câmara Municipal de 

Alvaiázere, e ao mesmo tem-
po está a fazer o levantamen-
to do número de pessoas 
por habitação e a informar 
a população que em breve 
vamos começar a distri-
buir máscaras de tecido, que 
neste momento estão a ser 
costuradas por voluntários”, 
explicou ao TERRAS DE 
SICÓ o presidente da Junta, 
Eduardo Laranjeira.

“A ideia surgiu devido 
à dificuldade de adquirir 
máscaras”, referiu o autar-
ca, salientando que “pre-
tendemos distribuir duas 
máscaras por habitante da 
freguesia, o que totaliza 
mais de 3.000 máscaras”.

“Neste momento, já te-
mos algumas máscaras 
feitas, mas não a quantidade 
suficiente para começar a 
fazer distribuição”, adiantou 
Eduardo Laranjeira, que 
prevê iniciar a entrega das 
máscaras “ainda durante 
este mês de Maio”. Até lá 
espera que esteja concluído 
o processo de certificação 
das respectivas máscaras, 
que já foi submetido pela 
Junta de Freguesia.

“Numa fase inicial va-
mos dar prioridade aos 
comerciantes com contacto 
directo com o público e, 
posteriormente, iremos 
entregar porta a porta um 
saquinho com duas más-
caras e um folheto infor-
mativo sobre a sua forma 
de utilização e lavagem”, 
disse o presidente da Junta 
de Freguesia.

“Além das máscaras, 
estamos também a dispo-
nibilizar gel desinfectante 
a todos os comerciantes 
da freguesia”, realçou o au-
tarca, sublinhando que “já 
entregámos gel a 34 comer-
ciantes”.

Esta é mais uma medida 
tomada pela Junta de Fre-
guesia de Maçãs de D. Ma-
ria no âmbito da prevenção 
face à ameaça de covid-19. 
Recorde-se que, em meados 
de Março, o executivo dis-
ponibilizou-se para prestar 
alguns serviços à população 
idosa e mais vulnerável, 
com vista a proteger as pes-
soas com mais de 65 anos 

e os doentes crónicos da 
pandemia do coronavírus. 
“Agora não temos regista-
do tantos pedidos, mas na 
fase inicial deslocámo-nos 
a mais de 170 casas para 
prestar diversos serviços, 
nomeadamente a entrega 
de compras e medicamen-
tos, o levantamento de re-
ceitas médicas no Centro 
de Saúde, o pagamento de 
contas de água e electricida-
de e até o levantamento de 
vales”, evidenciou Eduardo 
Laranjeira, enfatizando a 
“adesão muito positiva ao 
projecto”, que “evitou que 
dezenas pessoas saíssem 
de casa”.

A
s obras de rege-
neração urbana da 
zona envolvente 

aos Paços do Concelho, 
no centro da vila de Al-
vaiázere, arrancaram no 
início deste mês de Maio 
e deverão estar concluídas 
até ao final do ano, revelou 
ao TERRAS DE SICÓ o 
vice-presidente da Câma-
ra Municipal, Agostinho 
Gomes, salientando que a 
intervenção abrange a Praça 
do Município, a Rua Santa 
Maria Madalena e a Rua Dr. 
Acúrcio Lopes. Esta é a pri-
meira fase de um projecto 
que inclui ainda a criação 
de uma praça central, cuja 
construção também deverá 
iniciar-se em breve.

A primeira fase da em-
preitada de regeneração 
urbana da zona envolvente 
aos Paços do Concelho 
iniciou no passado dia 5 de 
Maio e tem um prazo de 
execução de 240 dias, dis-
se o autarca, sublinhando 
que “estas obras têm como 

finalidade dar ao comércio 
uma nova vitalidade, per-
mitir boas acessibilidades 
em termos de mobilidade, 
proporcionar o alindamen-
to do coração da vila e atrair 
população para o centro 
urbano”.

Neste sentido, “as in-
tervenções na Praça do 
Município, em frente ao 
edifício da Câmara Muni-
cipal, contemplam o alar-
gamento do espaço de cir-
culação pedonal, a criação 
de uma zona ajardinada, a 
construção de dois lugares 
de estacionamento especi-
ficamente para a farmácia 
e o estreitamento da via que 
passará a ser de um sentido, 
com circulação automóvel 
apenas de sul para norte”, 
explicou Agostinho Gomes, 
frisando que “o objectivo 
é privilegiar sobretudo a 
circulação pedonal, dando 
também a possibilidade 
de tráfego automóvel, mas 
apenas num sentido”.

Já as ruas de Santa Maria 

Madalena e a Dr. Acúrcio 
Lopes serão requalificadas, 
possibilitando melhorar a 
acessibilidade para pessoas 
com mobilidade reduzida, 
criar bolsas de estaciona-
mento e renovar a praça 
de táxis.

“No fundo, pretende-se 
fazer um enquadramento 
para que possa haver uma 
harmonia entre a primeira e 
a segunda fase da obra, que 

vai permitir o alargamento 
do espaço público para uma 
nova praça, com cerca de 
1.000 metros quadrados”, 
onde será possível realizar 
alguns eventos culturais, 
contribuindo para que “a 
zona central da vila tenha 
mais vida, tanto económica, 
como social”, adiantou o vi-
ce-presidente da autarquia.

Projectada para um 
terreno contíguo ao cruza-

mento da Praça do Municí-
pio com a Rua Santa Maria 
Madalena (junto ao edifício 
das Finanças), “esta praça 
irá contemplar um espaço 
ajardinado, uma nuance de 
movimento de água, uma 
zona de lazer com bancos 
e uma área grande de pavi-
mento livre, precisamente 
para acolher alguns eventos 
culturais e comerciais”, ex-
plicou Agostinho Gomes, 
revelando que já estão a 
pensar no prolongamento 
desta nova praça com a 
construção de um parque 
infantil e um parque geri-
átrico, que possibilitarão 
conciliar a parte pedonal 
com uma zona de lazer e 
uma parte mais lúdica dedi-
cada às crianças. Contudo, 
“por enquanto estes dois es-
paços não passam de planos 
e, portanto, não fazem parte 
da candidatura”.

De referir que a primeira 
fase da regeneração urbana 
da zona envolvente aos Pa-
ços do Concelho representa 

um investimento de cerca 
de 450.000 euros, que será 
comparticipada em 85% 
por fundos comunitários 
no âmbito da estratégia 
PARU (Plano de Acção 
de Regeneração Urbana), 
sendo os restantes 15% de 
financiamento municipal. 
Por sua vez, a segunda fase 
da obra, ou seja, a criação 
da nova praça tem um valor 
base na ordem dos 402.000 
euros, sendo também fi-
nanciada a 85% por fundos 
comunitários.

Estas obras são “muito 
importantes para o con-
celho”, uma vez que “a vila 
precisa de um ponto de 
encontro onde as pessoas 
possam potenciar o senti-
do de união, comunidade 
e identidade”, considera 
a presidente da Câmara 
Municipal, Célia Marques, 
que entende que “a não exis-
tência de um espaço destes 
é realmente uma lacuna 
grave numa vila com a nos-
sa história e a nossa escala”.

INTERVENÇÃO DEVERÁ ESTAR CONCLUÍDA ATÉ AO FINAL DO ANO

Obras de regeneração urbana do “coração 
da vila de Alvaiázere” já arrancaram

> As obras de regeneração urbana vão tornar Alvaiázere 
numa “vila mais actual e próxima das pessoas”, uma vez que 
“favorecem a circulação pedonal e a fruição do espaço público”

ENTREGA PORTA A PORTA VAI ARRANCAR AINDA ESTE MÊS DE MAIO

Junta de Maças de D. Maria vai distribuir 
mais de 3.000 máscaras pela população

> As máscaras de tecido com a marca da Junta de Fre-

processo está em curso
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Quando frequentei o meu tercei-
ro ou quarto ano do liceu, no 
interior de um Portugal profun-

do, lá bem no interior, tive um profes-
sor meio inventor.
Uma tarde fria e chuvosa olhando 

pela janela viu uma rapariga de cha-
péu aberto. Lindo o chapéu. De go-
mos coloridos.
Isso deu-lhe uma ideia. Ia contruir 
um chapéu-de-chuva voador. Melhor: 
um paraquedas. No dia de feira foi lá 
com o intuito de comprar um igual. 
Foi e encontrou. Muito bem-disposto 
com o chapéu debaixo do braço, deu 
a aula com uma ligeireza que nunca 
tinha tido. Pode-se dizer que foi num 
ápice. Ele costumava ser chato e re-
pisava a matéria. Naquele dia nem se 
preocupou muito. Quem sabia, sabia. 
Quem não sabia, que estudasse.
Naquele dia saímos da aula um pouco 
antes da hora, tal era a excitação do 
homem.
O chapéu já tinha, mas só o chapéu 
não chegava. 
Chegados casa, abriu e inspeccionou 
as varetas. Ora! Eram frágeis!
Sentou-se a pensar. Dali tinha que sair 
o seu sonho: um paraquedas.
Tinha visto, primeiro na televisão e 
depois num festival de paraquedas. 
Lindos, no ar, de cores coloridas. Pen-
sou que poderia construir um assim. 
Artesanal, mas seu. Nem se preocu-
pou em ver os pormenores. Ia fazer o 
seu!
As suas aspirações ganharam força. 
Fazer figura! E que figura! Já se imagi-
nava com todos a olharem para o céu. 
E ele lá em cima….
Pronto! Mãos à obra. Procurou um 
cachecol grande e largo. Dava a volta 
ao chapéu aberto.
Sem grande jeito para a costura lá foi 
cosendo a fixar o pano às varetas que 
teimavam em sair do lugar, rejeitando 
a linha que partia frequentemente. 
Este serviço valeu-lhe algumas horas. 
Extenuado, dormiu rápido. Mais rápi-
do que o costume. Cedo, muito cedo, 
tão cedo que se esqueceu de ir dar 
as suas aulas. Toda a manhã esteve 
ocupado na sua obra. Toda a manhã, 
tarde e quando viu as horas era noite 
fechada. Não teve fome em todo o 
dia. Mas o que mais o aborreceu eram 
os pontos que não ficavam presos nas 
varetas. Cosia uma e descosia outra. 

Credo! Parecia bruxedo. Não acredi-
tava muito nisso, mas que a “coisa” 
corria mal não tinha dúvidas.
Ah! Lembrou-se agora. Quando vi-
nha da feira com o chapéu debaixo 
do braço muito vaidoso, passou por 
umas mulheres conhecidas. Seriam 
elas! Não iam ter coragem. Não. Elas! 
Não! Talvez….
A dúvida instalou-se.
No entanto as aulas continuavam no 
seu ritmo acelerado. Tão acelerado 
que esqueceu as mulheres.
Finalmente a obra concluída. Bonito. 
O chapéu e o cachecol cosido às vare-
tas. Voaria cá com “uma pinta”! Podia 
ser um paraquedas mal-amanhado, 
mas seu. Não subiria a grandes altu-
ras mas para experimentar, nem que 
fosse de um qualquer telhado. 
E sonhou. Sonhou que voava rasando 
outros telhados no seu chapéu de 
gomos coloridos. 
Uma tarde de domingo, sem aulas, re-
solveu que era o seu dia. Levou o seu 
paraquedas. Olhou e viu a torre da 
igreja. Não dava. Era pequena demais. 
Queria mais alto. Muito mais alto! 
Subiu ao cimo do monte. Ah! Ali sim. 
Aquilo dava. Era bem alto. 
Pegou no seu paraquedas, abriu-o e 
saltou de um pulo só.
Voou por ali abaixo desgovernado 
com o chapéu a cair em bocados. En-
quanto caía gritava a plenos pulmões.
Andava por ali um pastor com as ove-
lhas e viu aquele “pássaro” esquisito e 
aos trambolhões no ar. Foi ver.
Encontrou o homem lá no fundo do 
vale e chamou-o admirado. Até o 
conhecia, pois, tinha sido professor 
do filho.
Chamou por socorro. Vieram os bom-
beiros que o carregaram para o cimo 
do monte. Tinha uma perna partida e 
várias escoriações.
Sonhou e cumpriu o sonho. Saiu de 
ambulância.
Isso era o menor mal, mas como iria 
explicar, no dia seguinte todas as ma-
zelas, aos seus alunos e aos colegas?
Isso é que ele tinha de estudar o 
assunto.
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Chapéu colorido

Quase dois meses na incerteza se o 
nosso sistema nacional de saú-
de aguentaria, entramos na fase 

seguinte onde a responsabilidade e boa 
conduta social individual são essenciais 
para mitigar riscos de saúde pública. 
Quase dois meses depois, também temos 
a economia em farrapos, com muitos mi-
lhares de empresas quase obrigadas ou 
mesmo obrigadas a parar, com as respec-
tivas consequências na vida de milhões 
de pessoas. 
Confiança, a seguir a responsabilidade, é a 
palavra-chave para recuperarmos, o mais 
rapidamente possível. Esta semana, numa 
das reuniões de gestão da empresa, um dos 
coordenadores de departamento pergun-
tava quais eram as expectativas. Em rigor 
ninguém sabe prever porque, incluindo 
Autoridades, estamos a apalpar terreno e a 
gerir ao dia. Todos, porque não há sequer 

conhecimento científico ou económico 
para servir de base ao que quer que seja. É 
a minha opinião. 
Não gosto nem de frases feitas, nem de 
pensamentos redondos, mas isso é o que 
todos mais ouvimos nas redes sociais, nas 
televisões, sejam veiculados por anónimos 
ou mais famosos. Talvez eu ande com pou-
ca paciência. Mas, é preciso olhar em frente. 
É preciso que o medo não ganhe. É preciso 
agir responsavelmente. 
Hoje, sabemos melhor qual é o limite do 
Sistema de Saúde e também sabemos que 
o tempo em que não havia máscaras nem 
para os profissionais da “linha da frente” ou 
que havia pouco mais de 1.000 ventilado-
res em Portugal passou. Sabemos também 
que o vírus só será erradicado com uma va-
cina que somente existirá dentro de muitos 
meses e sabemos que há milhares de postos 
de trabalho que dependem da nossa atitu-
de, da nossa responsabilidade e da nossa 
confiança. Sabemos que há muitos milhares 
de lojas, restaurantes, pequenos estabeleci-
mentos, actividades comerciais e industriais 
que dependem de si, de mim, de nós, para 
se manterem abertos. Sabemos que disso 
dependem muitos milhares de famílias. 

Sabemos que será do lado das empresas 
privadas que, mais uma vez, virá esse risco, 
porque apesar dos possíveis apoios do 
Estado, estão entregues à sua capacida-
de de trabalho, à sua capacidade de se 
reinventarem, sem nenhuma qualquer 
sombra de comodismo. Desde logo por-
que não somos a Alemanha, onde todas as 
PME receberam a fundo perdido, cerca de 
800.000 euros para suporte à crise. 
Nunca a economia ou a sua recuperação 
esteve tanto nas nossas próprias mãos. 
Ou na nossa própria esfera de decisão. Na 
decisão de ir ou não ir à loja, ir ou não ir ao 
restaurante quando estes puderem abrir, 
na opção de ir buscar a refeição, na deci-
são de comprar uma peça de roupa, de 
dar um passeio à praia e meter uns litros 
de combustível no carro ou de comprar 
mais um livro para desentorpecer a mente. 
E fazê-lo na nossa cidade, na região e no 
nosso Portugal. Porque estamos entregues 
a nós próprios. Porque não haverá milhões 
de turistas nos próximos 12 meses. 
Nunca tivemos tanto poder de evitar o 
agravamento de uma crise que, descul-
pem-me os mais puristas, pode ainda ser 
pior do que a crise pandémica do Covid. 

A economia depende de nós. Ou melhor, 
os postos de trabalho de dezenas de 
milhares de pessoas dependem de si e de 
muitos de nós. Isabel Jonet, presidente 
do Banco Alimentar, dizia, esta semana, 
num apelo dramático que as empresas 
em vez de darem donativos deveriam 
esforçar-se por manter postos de traba-
lho. Tem razão, mas se não houver tra-
balho, as empresas fecham ou reduzem 
estruturas. 
Por estas razões, é preciso que a con-
fiança ganhe ao medo. Com responsa-
bilidade. Se fizermos isso e se a União 
Europeia a que pertencemos permitir um 
bom programa de apoio a investimentos 
produtivos, pode ser que nos safemos. 
Se a isso, ainda conseguirmos juntar um 
Estado mais eficiente, mais rápido, menos 
comodista, então, sairemos mais fortes. 
Talvez mais preparados porque há muitas 
dimensões da sociedade que melhorarão. 
Num país em que parece que o Estado 
é magnânimo, talvez este também seja 
o tempo de cada um perceber a sua real 
importância. Com atitude. Sem medo. 
Com responsabilidade, mas percebendo 
que há muita gente que depende de si! 

Confiança!
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PELA SUA SAÚDE...
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CARLOS SEIÇA CARDOSO*

V
ivemos tempos di-
ferentes e exigen-
tes. Muito do que 

conhecíamos e tínhamos 
como certo foi alterado. 
Vimo-nos fechados em 
casa, com medo do con-
tacto com outras pessoas! 
Vimos estabelecimentos 
fechar, o nosso vizinho 
passou a andar de más-
cara...

Aparentemente, es-
tamos a portar-nos bem 
no que toca ao controlo 
desta infecção, mas há 
duas mensagens-chave: 
combater a desinformação 
e não facilitar.

Vamos a factos: a Co-
vid-19 é uma doença cau-
sada por um vírus – o 
“novo coronavírus”. Tem 
uma transmissão muito 
rápida entre humanos e 
os sintomas podem passar 
por febre, tosse, falta de ar 

ou outros sintomas, mas 
principalmente temos os 
respiratórios. Podemos 
ter sintomas mais ligeiros 
ou situações mais graves 
como pneumonias que 
podem precisar de inter-
namento e cuidados mais 
avançados.

Assim, interessa fazer 
o que temos ao nosso 
alcance para, mesmo fora 
do estado de emergência, 
mantermos a consciência 
social e evitarmos cená-
rios como tristemente fo-
ram vistos noutros países 
da europa.

Portanto, evite contac-
to com muitas pessoas e 
contactos desnecessários – 
pense que pode estar a por 
em perigo outras pessoas 
ou estar em perigo de se 
contaminar; lave bem as 
mãos várias vezes ao dia; 
se tossir ou espirrar faça-
-o para o cotovelo ou para 
um lenço descartável.

Estas três medidas 
tão simples, podem ser 
importantíssimas neste 
combate.

Mas os serviços tam-
bém se organizaram e o 
Centro de Saúde não é 
excepção. Pode parecer 
estranho e diferente, mas 
todos os profissionais es-
tão a dar o seu melhor 
para continuar a prestar 
os melhores cuidados e di-
minuir a taxa de infecção.

Assim, se tem telefo-
ne ou email, utilize estes 
meios para contactar a 
sua unidade de saúde. Os 
contactos estão divulga-
dos em plataformas como 
o Facebook e já foram 
distribuídos por muitos 
utentes. Com eles podem 
pedir receitas, esclarecer 
dúvidas clínicas ou colo-
car outras questões. “Mas 
eu tento e não me aten-
dem!”. Insista. É natural 
que, com o maior número 

de chamadas nem sempre 
seja possível atender logo. 
Muitas vezes, há mais do 
que uma pessoa a ligar 
ao mesmo tempo. Mas 
insista. Espera 30 ou 40 
minutos e volte a ligar. 
Pode ser o suficiente para 
evitar uma ida ao centro 
de saúde. Utilize também 
estes meios para receber 
receitas, análises ou exa-
mes. O que é novo é es-
tranho, mas estes tempos 
obrigam a estes ajustes e 
são todos pelo melhor de 
todos.

Por fim: Conte con-
nosco! Tudo faremos para 
o ajudar e por nos fazer 
presentes, presencialmen-
te, por telefone, por email. 
Tudo faremos para que se 
sinta apoiado e cuidado 
nestes tempos difíceis. E 
força! Parece difícil, mas 
vai correr tudo bem!

* Médico USF Condeixa

Esperança e adaptação
em tempos de Covid

O 
Governo prorrogou por um mês, até 31 deste 
mês, o prazo para que os proprietários limpem 
os seus terrenos, no âmbito das medidas de 

prevenção de incêndios rurais.
Em comunicado, o Ministério da Administração 

Interna (MAI) explica que a prorrogação do prazo, de 
30 de Abril para 31 de Maio, foi determinada através 
do Decreto-Lei (DL) 20/2020, que altera as medidas 
excepcionais e temporárias relativas à pandemia da 
doença covid-19.

O DL determina ainda que, até 30 de Junho, os mu-
nicípios garantem a realização de todos os trabalhos de 
gestão de combustível, devendo substituir-se aos proprie-
tários e outros produtores florestais em incumprimento.

“Até 30 de Junho de 2020, os municípios [tinham até 
31 de Maio] garantem a realização de todos os trabalhos 
de gestão de combustível nos termos previstos na lei, de-
vendo substituir-se aos proprietários e outros produtores 
florestais em incumprimento”, refere o diploma.

De acordo com a lei do Sistema Nacional de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, após o prazo para assegu-
rarem a gestão de combustível florestal, os proprietários 
ficam sujeitos a coimas, em caso de incumprimento, que 
variam entre 280 e 120.000 euros.

Perante o incumprimento dos proprietários do prazo 
para a limpeza de terrenos, as câmaras municipais tinham 
de garantir, até 31 de Maio, a realização de todos os tra-
balhos de gestão de combustível.

Em caso de incumprimento dos municípios, “é retido, 
no mês seguinte, 20% do duodécimo das transferências 
correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)”, 
segundo o Regime Excepcional das Redes Secundárias 
de Faixas de Gestão de Combustível.

Vinhos Terras de Sicó
Os vinhos Terras de Sicó a par com as restantes regiões 

vitivinícolas nacionais apresentam um acentuado decrés-
cimo das vendas, fruto da pandemia e do encerramento 
de grande parte da restauração.

Neste mês de Maio decorreria o habitual concurso 
dos vinhos Terras de Sicó, que este ano ainda não tem 
data prevista para a sua realização.

Os produtores reinventam-se, apostam nas vendas 
digitais e nas diversas plataformas criadas pelas entidades 
públicas. De acordo com a associação de vitivinicultores, 
“o regresso trará novos produtos, novos rótulos e a mesma 
grandeza de sempre”.

Além dos canais habituais, as encomendas de vinhos 
Terras de Sicó podem ser feitas para o e-mail vinisico@
gmail.com.

Prazo para limpeza
de terrenos novamente 
prolongado

PRECISA-SE
CABELEIREIRA

Contacto: 934 289 838
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EMPRESA SITUADA EM POMBAL

PRECISA DE

CANALIZADOR

E ELECTRICISTA
Contacto 236 217 264



Condeixa preparada 
para ajudar famílias

CONDEIXA A Câmara Muni-
cipal de Condeixa anunciou que 
“está preparada para responder 
às situações de vulnerabilidade 
financeira que afectam muitas fa-
mílias na sequência da crise pan-
démica” que levou à paragem ou 
encerramento de muitas empre-
sas. “Os impactos económicos da 
pandemia associada à covid-19 
expuseram muitas famílias a situ-
ações de grandes dificuldades fi-
nanceiras. A Câmara está em con-
dições de assegurar apoios para 
ajudar os munícipes a ultrapassar 
este momento complicado e é 
importante que ninguém se sinta 
constrangido por pedir ajuda. To-
dos os pedidos serão recebidos e 
tratados com descrição”, assegura 
o presidente da autarquia, Nuno 
Moita. O concelho de Condeixa 
contabiliza cerca de centena e meia 
de casos positivos de covid-19.

Novos contentores
de lixo em Soure

SOURE A Câmara de Soure ins-

talou pelo concelho 80 novos con-
tentores com pedal para deposição 
de lixo doméstico, procurando 
“contribuir para o aumento das 
condições de higiene e salubridade”, 
em tempos de pandemia, permi-
tindo a abertura dos recipientes de 
forma fácil, sem que os utilizadores 

necessitem de colocar as mãos na 
tampa. O investimento municipal 
nos novos equipamentos rondou os 
15.000 euros e a autarquia anuncia 
que irá adquirir reforçar o lote de 
contentores do género, fazendo 
progressivamente a substituição 
dos existentes. A edilidade apela 

“à colaboração de todos, para que 
façam uma correcta utilização dos 
equipamentos dispostos”.

Pombal suspende
Festas do Bodo

POMBAL A organização das Fes-
tas do Bodo, em Pombal,  decidiu 
suspender a realização da edição 
deste ano, prevista para as datas 
entre 23 e 28 de Julho, anunciou 
a câmara municipal. Segundo a 
autarquia, “a decisão foi tomada 
depois de ouvir os diversos par-
ceiros, bem como todos os verea-
dores que, considerando a situação 
de pandemia de covid-19, o estado 
de calamidade decretado pelo 
governo, as recomendações da 
Direcção-Geral da Saúde e as limi-
tações legais impostas à realização 
de eventos com elevado número 
de espectadores foram unânimes 
no sentido desta suspensão”. “A 
organização informa que as datas 
comemorativas serão assinaladas 
com momentos especiais e simbó-
licos, a anunciar oportunamente, 
que não representem risco para 
a saúde pública”, refere a nota da 
edilidade.

Ansião cria Plataforma
Municipal de Educação

ANSIÃO O Município de Ansião 
criou uma plataforma de apoio à 
educação com o objectivo de ser 
mais acessível a toda a comuni-
dade educativa e de promover a 
interacção e o trabalho em rede, 
cada vez mais necessário e, de 
momento, essencial, anunciou 
a autarquia. A nova plataforma 
permite consultar informações 
relativas às candidaturas à Acção 
Social Escolar, efectuar inscrição 
nas Actividades de Animação e 
Apoio à Família, da educação 
pré-escolar, e nas Actividades 
de Enriquecimento Curricular, 
do 1.º ciclo do ensino básico, 
efectuar a requisição de Trans-
porte Escolar, do pré-escolar 
ao ensino secundário, e ace-
der gratuitamente a conteúdos 
educativos digitais dirigidos 
ao pré-escolar e ao 1.º ciclo no 
âmbito do ensino a distância. 
Todos os conteúdos destas 
actividades estão acessíveis 
na Plataforma Municipal de 
Educação, em http://educacao.
cm-ansiao.pt/.
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O Intermarché de Con-
deixa agendou para o 

próximo dia 21 a festa de re-
abertura, depois de obras de 

renovação do espaço comer-
cial, estando a preparar para 
a data uma “grande surpresa” 
para o clientes. Associado 

à ocasião, o Intermarché 
reforçou ainda a campanha 
de produtos a baixos preços. 
Na manhã do dia 21, a Rádio 

Regional do Centro (96.2 
FM) estará em directo da 
loja a partir das 9h00 para a 
“grande reabertura”.

REABERTURA NO DIA 21 DE MAIO

Intermarché renova loja de Condeixa

AURA MENDES DE 
JESUS faleceu com 96 
anos. Era natural da 
Cumeeira e residente em Bou-
çã, (Penela). Tratou a Agência 
Funerária Penelense.

AIDA FERREIRA 
GUILHERME fale-
ceu aos 88 anos. Era 
natural da freguesia de Vila 
Seca e residente em Ribaldo 
(Condeixa). Tratou a Agência 
Funerária Madeira.

JÚLIO MENDES fa-
leceu com 80 anos. 
Natural de Figueiró 
dos Vinhos e residente em Pe-
nela, era casado com Helena 
da Conceição Filipe Mendes. 
Tratou a Agência Funerária 
Penelense.

OCTÁVIO ABEL 
DAS NEVES faleceu 
aos 89 anos. Era re-
sidente em Paleão (Soure). 
Tratou a Funerária Lourenço.

FAUSTO MANUEL 
ALEGRE PRECES 
faleceu aos 73 anos. 

Residente em Bruscos – Vila 
Seca (Condeixa), era casado 
com Felismina Grilo Reis 
Preces. Tratou a Agência Fu-
nerária Adrifune.

EDUARDO FER-
NA N DE S  P IC O 
faleceu aos 93 anos. 
Residente em Traveira (Con-
deixa), era casado com Maria 
do Céu Vicente. Tratou a 
Agência Funerária Adrifune.

DEOLINDA ROSA 
DOS SANTOS fale-
ceu aos 82 anos. Re-
sidente em Meirinhas (Pom-
bal), era casada com Adelino 
Antunes. Tratou a Agência 
Funerária A Pombalense.

JOSÉ MANUEL RO-
DRIGO MARTO 
faleceu aos 68 anos. 
Era residente em Guarda - 
Santiago da Guarda (Ansião). 
Tratou a Agência Funerária 
Postvitae.

DEOLINDA DA 
CONCEIÇÃO MEL-
RIÇA faleceu aos 83 

anos. Era residente em Vár-
zead - Santiago da Guarda 
(Ansião). Tratou a Agência 
Funerária Postvitae.

MARIA PEDROSA 
faleceu aos 93 anos. 
Era residente em Ilha 
de Baixo (Pombal). Tratou a 
Agência Funerária A Pom-
balense.

EMÍLIA DA CON-
CEIÇÃO faleceu aos 
105 anos. Residente 
em Moitas Brancas – Ilha 
(Pombal), era viúva de com 
Joaquim Domingues. Tratou 
a Agência Funerária Página 
de Destino.

MARIA DA PIE-
DADE LOPES FER-
REIRA faleceu aos 96 
anos. Era residente em Ansião. 
Tratou a Agência Funerária 
Postvitae.

PALMIRA DE JESUS 
PERALTA faleceu aos 
91 anos. Era residente 
em Ramalhal – Pussos S. 
Pedro (Alvaiázere). Tratou a 

Agência Funerária Maçanen-
se & Cinco Vilas.

ILÍDIO RODRI-
GUES FREIRE fale-
ceu aos 82 anos. Resi-
dente em Penela, era casado 
com Natália Maria Marques 
Goiana Baptista. Tratou a 
Agência Funerária Adrifune.

MARCOLINO LUÍS 
faleceu aos 87 anos. Era 
residente em Pisoaria – 
Santiago da Guarda (Ansião). 
Tratou a Agência Funerária 
Postvitae.

SILVINA LOPES fa-
leceu aos 81 anos. Era 
residente em Outeiro 
da Ranha - Vermoil (Pombal). 
Tratou a Agência Funerária A 
Pombalense.

IDALINA FIGUEI-
RA faleceu aos 95 
anos. Era residente em 
Zambujal (Condeixa). 
Tratou a Agência Funerária 
Adrifune.

MÁRIO RODRIGUES fa-

leceu aos 87 anos. Era 
residente em Carvalhal 
- Santiago da Guarda 
(Ansião). Tratou a Agência 
Funerária Postvitae.

CARMINDA FER-
REIRA DOS SAN-
TOS faleceu aos 78 
anos. Era residente em Chão 
de Ulmeiro - Vila Cã (Pom-
bal). Tratou a Agência Fune-
rária Postvitae.

GEORGETA CON-
CEIÇÃO RODRI-
GUES faleceu aos 83 
anos. Era residente em To-
jeira – Maçãs de D. Maria 
(Alvaiázere). Tratou a Agência 
Funerária Maçanense & Cin-
co Vilas.

JOSÉ DIAS faleceu 
aos 90 anos. Era resi-
dente em Escampado 
da Lagoa, freguesia de San-
tiago da Guarda (Ansião). 
Tratou a Agência Funerária 
Postvitae.

DAVID ROSA JORGE 
faleceu aos 83 anos. Era 

residente em Casal 
de Agostinho Al-
ves – Maçãs de D. 
Maria (Alvaiázere). Tratou 
a Agência Funerária Maça-
nense & Cinco Vilas.

MARIA DOS SAN-
TOS HENRIQUES 
faleceu aos 96 anos. 
Natural de Marzugueira 
(Alvaiázere), era residente 
em Rego da Murta – Areias 
(Ferreira do Zêzere). Tra-
tou a Funerária Rainha dos 
Anjos.

J O S É  S A N T O S 
CARVALHO fale-
ceu aos 81 anos. Era 
residente em Moinho do 
Pisco (Alvaiázere). Tratou 
a Agência Funerária Maça-
nense & Cinco Vilas.

ANTÓNIO PINTO 
NEGRÃO faleceu 
aos 81 anos. Residen-
te em Albergaria dos Doze 
(Pombal), era casado com 
Maria Irene da Silva Gomes 
Beato. Tratou a Agência 
Funerária A Pombalense.

FOTO NOTÍCIA

Rui Panão vai comandar
Bombeiros de Condeixa
CONDEIXA O chefe Rui Panão vai 
suceder a Fernando Gonçalves no co-
mando dos Bombeiros Voluntários de 
Condeixa. “Achámos que o Rui Panão, 
que já está nos Bombeiros há vários 
anos, reunia as melhores condições 
para constituir uma boa equipa e para 
o desempenho da função”, adianta 
Gustavo Santos, presidente daquela associação humanitária, referindo 
que o nome foi “duramente debatido” no seio da direcção e “aprovado 
por maioria”. A nova equipa de comando liderada por Rui Panão, de 41 
anos, engenheiro electrotécnico de profissão, há 25 anos na corporação, 
vai contar ainda com Daniel Silva, como segundo comandante, e Vítor 
Martins e Tiago Picão como adjuntos de comando. Até decorrerem os 
trâmites legais para a efectivação de funções, Paulo Marques mantém-
-se, interinamente, no comando do corpo activo.
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PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

ADIVINHAS

TRUQUES

SOLUÇÕES

ANEDOTAS

Ao fim do dia, à sa-
ída da escola, um puto 
diz para outro:

- Olha, a minha mãe 
é aquela loira e o meu 
pai é aquele gordo bai-
xinho.

Diz o outro:
- O meu pai é aquele 

alto careca e a minha 
mãe é aquele de bar-
ba…

Encontram-se dois 
amigos e um deles es-
tava visivelmente triste, 
pergunta o outro:

- Então o que se pas-
sa?

E responde o pri-
meiro:

- É que fui expulso 
da universidade…

- A sério?! Então 
porquê? 

- Sei lá! Já não vou lá 
há meio ano…

Entre dois amigos: 
- O que é que uma urna 
e uma alface têm em 
comum?

- Não sei. – responde 
o amigo.

Explica o primeiro: 
- Ambas acompanham 
carne frias…

Uma senhora já de 
idade bastante avança-
da chega à farmácia e 
pergunta:

- Tem remédio para a 
doença de Alzheimer?

O farmacêutico res-
ponde:

- Tenho sim.
E ela pergunta:
- Tem o quê?

Na primeira aula de 
aviação, em pânico, gri-
ta o instrutor da avione-
ta para o aluno:

- Estamos sem com-
bustível! Prepare-se 
para saltar!

O aluno:
- Mas eu ainda não 

sei bem como abrir o 
pára-quedas!

O instrutor:
- Então, eu salto pri-

meiro e você repara 
bem como eu faço…

HORIZONTAIS:
1- Com... e bolos se enganam os tolos. Bem... 

Marta depois de farta. 2- Quem me... meu amigo 
é. Os trovões... forte. 3-Ainda é um bom remédio. 
O que acaba de fazer. Luta contra o cancro (abr.). 
4- Pato-bravo. Aqui nascem varinas. 5- Se... aos 
pobres, emprestas a Deus. Metade do triplo. Mede 
campos. Às vezes é linda, mas não diz nada. 7- Des-
crente. Quantomais... se sobe, maior é a queda. 8- 
Actua. Casa de ferreiro, espeto de... Tomás sem pés 
nem cabeça. 9- Quem se mata, ... cedo. As... caem 
e os espinhos ficam. 10- Para cá começa a remar. 
Tostar. A última da música. 11- Acompanhavam 
as caravelas. Voa.

VERTICAIS:
1 - Barco... não ganha frete. Termina muita ora-

ção. 2- Sequiosa. Já. 3- Companheiro da chávena. 
Não... onde cair morto. 4- Um é de paus. Do... para 
a mão. Príncipio de rasto. 5- Mulher sem pudor 
é comida sem... Em Coimbra costumam praxar. 
6- Por este se matam milhões a trabalhar. Apenas. 
7- Boda molhada, no... se talha. Nome próprio 
feminino. 8- Símbolo de actínio. Começa o além. 
Com a grega à cabeça piora logo. 9- ...serôdia, nem 
miolos, nem côdea. Porcos. 10- ...os ouvidos é não 
querer ouvir. Folhoso. 11- Amores zangados... do-
brados. Uma das partes do mundo.
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Ainda antes de a mãe 
nascer, já anda o filho a 
correr. 

Ando para trás e para 
frente, quase sempre 
a passar, muitas vezes 
com o rabo quente, mas 
nada quero queimar. 

Aproveitam e des-
perdiçam tudo o que 
vão fazer, pois os dedos 
pelos olhos todos lhe 
querem meter.

Respostas:
A chama e o fumo; 

Ferro de engomar;
Tesoura.

PARA EVITAR QUE 
A ROUPA DESBOTE 
DURANTE A LAVA-
GEM... basta colocar de 
molho em água e sal du-
rante 10 minutos. Em se-
guida, lave normalmente.

PARA ELIMINAR 
NÓDOAS EM ROUPA 
DE SEDA... basta deitar 
de imediato um pouco de 
fécula de batata e deixar 
atuar durante cinco mi-
nutos. Em seguida, basta 
passar com um pano hu-
medecido em água fria.

SE O FECHO DE 
CORRER FICOU EN-
CRAVADO... basta pas-
sar com uma vela. A cera 
facilita a passagem do 
fecho.

-

-

CARNEIRO �     LIGUE JÁ! 760 107 731

TOURO �     LIGUE JÁ! 760 107 732

GÉMEOS �     LIGUE JÁ! 760 107 733

CARANGUEIJO �     LIGUE JÁ! 760 107 734

LEÃO �     LIGUE JÁ! 760 107 735

BALANÇA �     LIGUE JÁ! 760 107 737

SAGITÁRIO �     LIGUE JÁ! 760 107 739

CAPRICÓRNIO �     LIGUE JÁ! 760 107 740

AQUÁRIO �     LIGUE JÁ! 760 107 741

PEIXES �     LIGUE JÁ! 760 107 742

ESCORPIÃO �     LIGUE JÁ! 760 107 738

VIRGEM �     LIGUE JÁ! 760 107 736
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OBRIGADO!
A todos os profissionais de saúde
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Travessa da Igreja Velha n.º 4 - 3240-160 Ansião - Tel/Fax: 236 677 470

Uma
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Rua 24 de Junho, n.º 86 | Formigal | 3130-426 Vinha da Rainha | Soure
Tel 239 508 552 | Fax 239 508 552 | Tlm 916 347 171 

E.mail guardadoeoliveira@sapo.pt

Tel./Fax: 239 508 552 | Cabeça Carvalha
3130-421 Vinha da Rainha – Soure

E-mail: maternunes@sapo.pt
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A
na, médica, esteve quase um mês longe de casa. 
Foi o quarto de um hotel, cedido gentilmente, 
que a acolheu nas (poucas) horas de descanso. 

O contacto com a família mais próxima, marido e 
dois filhos, era feito à distância, com recurso ao que 
as novas tecnologias permitem.

Fernando, enfermeiro, estabeleceu em casa divisões 
e percursos estanques para não se cruzar com a mu-
lher e filha enquanto lutava na linha da frente contra 
o novo coronavírus.

Colocados “no meio” da pandemia, foi a forma 
que encontraram para proteger os seus de eventuais 
contágios. Com todos os sacríficos que tal decisão 
acarretou, como é fácil de imaginar. 

Dois exemplos, apenas dois, de largos milhares de 
‘vidas trocadas’ a homens e mulheres que não viraram 
a cara à dura batalha para que possamos vencer a 
guerra em que a covid-19 se transformou.

Médicos, enfermeiros, auxiliares e todo o restante 
pessoal hospitalar, deram-nos, ao longo dos últimos 
mais de dois meses, verdadeiras lições de tenacidade, 
entrega e amor ao próximo. Que profissionais de mão 
cheia!

Sim, talvez haja um “milagre português”, para o 
qual contribuiu, e muito, o elevado sentido cívico de 
nós todos, permitindo, pelo menos para já, controlar 
a doença, mas a resposta dos nossos “heróis” nas 
unidades de saúde foi fundamental para evitar males 
maiores que agravassem os números fatais.

Esta é a hora de saudarmos com muita gratidão 
todos os Profissionais de Saúde e agradecer-lhes o 
empenho e a dignidade com que têm vindo a travar 
este difícil combate.
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