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C
omo refere a revista Visão, “é um homem 
de resposta às crises. O vice-almirante 
Henrique Gouveia e Melo, 60 anos, 
especializou-se em submarinos, 

comunicações e guerra eletrónica. Esteve 
envolvido no combate aos incêndios na região 
Centro em 2017, que vitimaram mais de uma 
centena de pessoas, e na crise do SIRESP (Sistema 
Integrado de Redes de Emergência e Segurança). 
Os pares reconhecem-lhe competência e até já 
mereceu o elogio de António Costa; o que faz do 
adjunto para o planeamento e coordenação do 
Estado-Maior General das Forças Armadas a 
pessoa para coordenar a task force do plano de 
vacinação contra a Covid-19, grupo que já 
integrava.”  
O Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua 
de Gouveia e Melo nasceu em Quelimane, 
Moçambique, em 1960. Ingressou na Escola Naval 
em 1979 como Cadete e em 1983 foi promovido a 
Aspirante. 
Quatro anos de formação base que foram 
complementados ao longo da vida com vários 
cursos: a especialização em Comunicações e 
Guerra Electrónica, o "International Diesel 
Electric Submarine Tracking Course" em Norfolk, 
Estados Unidos, Curso Geral Naval de Guerra, pós-
graduação em “Information Warfare” na 
Universidade Independente, o Curso 
Complementar Naval de Guerra e o Curso de 
Promoção a Oficial General no Instituto de 
Estudos Superiores Militares. 
Fez mais de dois terços da sua carreira na área 
operacional, a maior parte embarcado. 
Desde Janeiro de 2020 exerce as funções de 
Adjunto para o Planeamento e Coordenação do 
Estado-Maior General das Forças Armadas, cargo 
que acumula com o de coordenador da task force 

Como estava divorciada, diziam 
que era lésbica e comunista. Fui 
violentamente atacada 
Mísia, fadista, Blitz 
 

Estamos a ser domesticados de 
uma maneira verdadeiramente 
tenebrosa e premeditada 
Luís M. Vicente, biólogo e professor 
universitário, i 
 

Lurdes Graça 
É a proprietária do Man-
jar do Marquês, de Pom-
bal, e foi uma das duas per-

sonalidades distinguidas com 
o Prémio Carreira do Guia Boa 
Cama, Boa Mesa, do Expresso. A 
iniciativa premiou ainda três uni-
dades hoteleiras da região, lide-
radas, tal como as outras distin-
guidas, por empresários que reve-
lam evidente capacidade de “cons-
tantemente se reinventarem”. 
 
 
Diogo Jesus 

Diogo Jesus que desen-
volveu e publicou um 
novo índice de avaliação 

da actividade do lúpus, o SLE-
DAS (Systemic Lupus Erythema-
tosus Disease Activity Score). O 
novo medidor tem uma elevada 
performance para identificar doen-
tes com lúpus em remissão e nas 
diferentes categorias de activi-
dade de doença. Jesus é assistente 
hospitalar de Reumatologia do 
Centro Hospitalar de Leiria. 

 
 

João Mota 
João Mota, psicólogo e téc-
nico de apoio à vitima na 
Câmara Municipal de Alco-

baça, meteu pés ao caminho e, 
até dia 23 de Junho, terá percor-
rido toda a Estrada Nacional n.o 
2 a sensibilizar a população con-
tra a violência doméstica.

Imagem Viagem Tiago Baptista

Alexandra 
Azambuja

Um submarino chamado Portugal
do plano de vacinação contra a Covid-19 em 
Portugal. 
Temos então, no país das trapalhadas, uma 
missão que corre bem – a da vacinação - da qual 
todos dependemos e cujo valor para o futuro do 
país é impossível de calcular. 
Acredito que o Vice-Almirante será reconhecido 
no futuro pelos seus serviços e juntará às muitas 
condecorações que já recebeu, mais algumas.  
Resumindo: temos um profissional com 
experiência no terreno, com vasta formação, 
com sentido ético, dimensão humana e 
autoridade, à frente da vasta e complexa tarefa 
de vacinar em tempo útil um país, num contexto 
onde as variáveis mudam – há vacinas, não há 
vacinas, pode-se vacinar determinada faixa 
etária ou não pode, há sistema informático para 
identificar pessoas ou não há, entre muitos 
outros factores em permanente mudança. 
Agora, por um minuto apenas, façamos um 
exercício esclarecedor: imaginemos que para 
este cargo era nomeado alguém através daquele 
mecanismo entranhado na cultura portuguesa 
chamado cunha. Ou seja, alguém sem formação, 
sem experiência, sem perfil e sem capacidade. 
Imaginam? 
Agora imaginem os milhares de cargos 
profissionais que temos no país sem “vice- 
-almirantes”, mas com pessoas que ocupam os 
lugares por serem filhos, afilhados, primos, 
amigos, parentes diversos e credores de favores. 
Conseguem imaginar o peso que a cunha tem no 
atraso de um país? 
Ou, dito de outra forma, conseguem imaginar 
que extraordinário Portugal teríamos com 
nomeações de pessoas baseadas no mérito? 
 
Publicitária
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Fórumdasemana Editorial
As bandeiras que (não) 
escolhemos

SNS tem respondido de forma eficaz à pandemia?
A pandemia colocou grande pressão sobre os 
serviços de saúde, não tendo ainda sido 
restabelecida a normalidade em todos. Muitos 
continuam com atrasos nas consultas e exames. 
Apesar de tudo, a maioria dos portugueses 
(73,2%) considera que o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) tem respondido de forma eficaz à 
pandemia de Covid-19, segundo revelam os 
dados do Índice de Saúde Sustentável, estudo 
desenvolvido pela NOVA Information 
Management School (NOVA IMS) e apresentado 
esta segunda-feira.  
Quando se analisam os determinantes da 

Sei que marquei o fado. Aí, puxo 
dos meus galões 
Mariza, fadista, Notícias Magazine 
 

É muita ingenuidade nossa achar 
que é um papel que determina o 
direito a uma vida digna 
Sabrina Lima, documentarista, 
Expresso 

Portugal é um país inviável que sempre se 
viabilizou 
José Eduardo Franco, historiador, Diário de Notícias 
 
 
 

Que 
comentário 
lhe merece 
este assunto?

satisfação dos utentes, a qualidade dos 
profissionais de saúde continua a ser identificada 
como o ponto mais forte do SNS, que deve 
continuar a ser valorizado. Por outro lado, a 
facilidade de acesso aos cuidados e os tempos de 
espera entre a marcação e a realização de actos 
médicos são duas áreas de actuação prioritárias. 
Mas o mesmo trabalho revela que um quarto dos 
utentes (24,7%) afirma ter deixado de recorrer 
pelo menos uma vez ao SNS por sentir receio de 
se deslocar a um hospital ou centro de saúde. Em 
alternativa, cerca de 18% preferiram recorrer a 
serviços de saúde privados. 

Ana 
Margarida 
Amado, 
Comissão de 
utentes de 
Porto de Mós

Joaquim 
Guardado, 
provedor da 
Misericórdia de 
Pombal

Nos cuidados de saúde primários não. Falhou 
redondamente. E continua a falhar. Diz-se às 
pessoas para não irem às urgências dos hospitais, 
mas depois não têm acesso aos cuidados primários. 
Continuamos a ter, ao contrário do que tem sido 
anunciado, muitos utentes sem médico de família. 
Há outra contabilidade a ser feita: os que o têm, no 
papel, mas não na prática, porque está de baixa 
prolongada. Tem de haver coragem política para 
mudar esta situação e outra que é o facto de 
concorrerem aos lugares e depois não os ocuparem 
efectivamente.

Penso que sim. Como cidadão e 
como membro de uma 
Misericórdia, acho que os 
serviços têm funcionado. No 
cômputo geral, temos de dar os 
parabéns aos gestores, médicos, 
enfermeiros e auxiliares. 
Desempenharam um papel muito 
importante num período muito 
difícil. Acho que o Serviço 
Nacional de Saúde resolveu e 
quando não resolveu solucionou 
com os privados. As coisas têm 
funcionado bastante bem e os 
resultados são importantes.

De forma geral, considero que o SNS respondeu de 
forma eficaz. Mostrou a sua capacidade de 
organização e de adaptação. Algumas coisas que 
são dificílimas de fazer em tempos normais, sem 
pandemia, impuseram-se por força das 
circunstâncias. E as pessoas ajustaram-se e 
adaptaram-se. Houve momentos em que parecia 
uma guerra, que esperamos que esteja no fim. 
Apesar da plasticidade dos serviços, o mais difícil 
de gerir foi a triagem dos doentes mais graves. E 
houve de facto doentes a adiar ou a deixar de ir aos 
serviços para consultas e exames.

Luís Guerra 
Marques, 
Comissão de 
Utentes em  
Defesa do SAP 
24 horas da 
Marinha 
Grande 

No que à pandemia diz respeito, 
e atendendo aos poucos recursos 
que tem, o Serviço Nacional de 
Saúde tem dado uma resposta 
muito satisfatória. E na Marinha 
Grande a vacinação também está 
a decorrer bem. Portanto, de 
forma geral, não sendo óptima, a 
resposta tem sido satisfatória.

Faz parte do ADN português ser 
campeão 
Bruno Fernandes, jogador de futebol, 
E 

António 
Curado, 
médico

C
hamem-lhe condão ou triste sina, é um facto. 
Portugal parece não saber viver de outra forma. 
Descobre tarde os seus lados positivos, deleita-se 
com as lamentações e sustenta muitos dos seus 

insucessos na coisa alheia. Tão depressa delira com os 
elogios de circunstância, como deprime com a crítica 
sublime. Continua a gostar da coisa tratada em cima do 
joelho. Planeamento, ‘está quieto ó mau’, como se diz em 
bom português. Já existe algum (ou adeus aos fundos 
comunitários), mas nem sempre assente numa 
perspectiva alargada. Não se pediam vistas largas. Pedia- 
-se, isso sim, uma visão alargada. Lamentavelmente, 
continuamos atolados em projectos que visam mais o 
remendo de alguns problemas do que a sua resolução. 
Que procuram a satisfação do imediato, sem cuidar do 
impacto no longo prazo, sem pensar no efeito para as 
próximas gerações. Continuamos a adorar debater 
obstáculos e não tanto a discutir soluções. Continuamos a 
salivar por uma boa coscuvilhice, a extasiar com uma 
valente sessão de convívio, mas a cuidar pouco de 
alimentar a capacidade crítica, interventiva, construtiva e 
despretensiosa, no que ao individual diz respeito. Parece 
que gostamos de viver anestesiados pelo queixume. E 
são ainda poucos os que teimam em pensar global e agir 
local. 
Esta semana, o JORNAL DE LEIRIA mostra o retrato deste 
País a duas velocidades. Oferece-nos o testemunho de 
um casal que trocou a capital pelo interior, que reforçou a 
sua consciência territorial, comunitária e ambiental, e 
demonstrou capacidade de resiliência num território 
cronicamente abandonado. Uma família que gosta de ver 
nascer e crescer as couves, mas também se preocupa com 
as espécies que proliferam à sua volta. Não por egoísmo, 
mas por ter pensamento sustentável, um conceito que 
tarda em colher verdadeiro amparo institucional nas 
chamadas zonas de baixa densidade. Alerta-nos também, 
pela voz de um investigador, para a forma como ainda 
desprezamos a imensidão de recursos do oceano que 
percorre o País de alto a baixo. Pelas palavras de Daniela 
Alves e de Tiago Bernardino, voltamos a perceber o muito 
que há ainda a fazer para derrubar as assimetrias 
provocadas pela falta de planeamento florestal na área 
mais a norte do distrito de Leiria, fustigada há quatro 
anos por um dos mais trágicos incêndios de sempre em 
Portugal. Através do discurso informado de Sérgio 
Leandro, somos levados a reconhecer o quanto temos 
andado distraídos em relação a boa parte da 
biodiversidade do nosso litoral. E quando as florestas e os 
oceanos deviam ser duas bandeiras do nosso País, 
continuamos a assistir a um movimento colectivo de 
sentido patriótico, com a colocação da bandeiras em 
quintais, varandas e janelas, apenas para apoiar o futebol. 
 
Francisco Pedro

PUBLICIDADE
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Fogo não foi  
forte o suficiente  
para quebrar a  
resiliência
Pedrógão Grande Faz hoje quatro 
anos que parte do norte do distrito de 
Leiria foi consumido pelas chamas. 
Um cenário “dantesco” que provocou a 
morte a mais de 60 pessoas, mas que 
não conseguiu derrubar a esperança 
de um casal de Lisboa que procura 
mudar mentalidades e apostar na 
biodiversidade como recuperação do 
interior

Elisabete Cruz 
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt  
z Daniela Alves e Tiago Bernardino 
tinham trocado Lisboa por Pedrógão 
Grande há cerca de um ano e meio 
quando foram surpreendidos por um 
cenário "dantesco", algo que até então 
só tinham visto na televisão. Assisti-
ram ao fogo descer Escalos Fundei-
ros e chegar à Aldeia das Freiras, loca-
lidade em Vila Facaia, onde residem. 
Sem água na torneira, salvaram a casa 
com baldes de água que retiraram da 
sua pequena piscina. No meio do 
“holocausto”, como recorda, Tiago 
ajudou ainda a pôr a salvo duas vizi-
nhas, uma das quais se encontrava 
numa cadeira de rodas e viria a per-
der a sua casa. 

Viveram momentos de aflição e a 
pele de galinha continua a surgir sem-
pre que recordam o dia 17 de Junho 
de 2017, mas o fogo não foi forte o sufi-
ciente para os assustar e afastá-los de 
Pedrógão Grande. Não perderam a 
esperança de seguir com os seus pro-
jectos e são hoje um exemplo de resi-
liência. Querem recuperar um terri-

tório que adoptaram como seu e aju-
dar a mudar mentalidades para evi-
tar que novas tragédias voltem a acon-
tecer. A permacultura e a biodiversi-
dade são a base do projecto que come-
çaram a construir aos poucos. 

Depois do incêndio compraram um 
terreno, com uma pequena casa em 
ruínas, que pretendem recuperar para 
ecoturismo. Além de apostar em tra-
balhar com tudo o que a terra lhes dá, 
sem qualquer uso de químicos, o casal 
pretende ainda vir a proporcionar 
experiências imersivas, sobretudo a 
quem vive na cidade. No seu dia-a-      
-dia, através do exemplo, procuram 
mudar mentalidades para que o res-
peito para com a natureza seja cada 
vez maior, não esquecendo a renta-
bilidade que a terra pode dar e “não 
é apenas o eucalipto”. 

“O que se passou em Pedrógão Gran-
de é o reflexo do País e ainda refor-
çou mais a nossa intenção de fazer 
algo pela terra. Temos coragem e somos 
resilientes. Quando chegava aqui ado-
rava o cheiro do eucalipto, hoje já não 
penso assim,” adianta Daniela, que 
tirou o curso de técnica florestal, após 

o incêndio, e passou a olhar para a flo-
resta de maneira diferente. “Ainda no 
outro dia passei em Góis e ao ver euca-
lipto por todo o lado só pensava que 
um dia aquilo poderá pegar fogo.” 

O trauma ficou, como assume Tia-
go Bernardino, mas a vontade de fazer 
algo também. “Sentimos que esta-
mos hoje mais preparados. Fomos 
optimistas e vimos uma oportunida-
de de negócio. Acreditamos que pode-
mos ajudar a mudar mentalidades, 
embora saibamos que será algo que 
só terá resultados daqui a muitos 
anos”, afirma Daniela, que aposta nas 
crianças, porque “são os herdeiros 
dos terrenos”. 

Segundo diz, são elas que “vão 
encorajar os avós a mudar e mostrar 
que a biodiversidade pode ser ren-
tável”, abandonando a monocultu-
ra, até porque “se há uma praga cor-
re-se o risco de perder tudo de uma 
vez”. 

Quando erguerem a estrutura de 
ecoturismo, serão organizados works-
hops “que podem inspirar as pessoas 
e chamar a atenção para cuidar do 
País e eliminar ao máximo os pro-

 “Curiosamente, 
vemos que são os 
estrangeiros que 
dão valor ao que 
temos. É 
importante que as 
pessoas vejam o 
interior numa 
perspectiva mais 
eco lógica” 
 

Em destaque dutos químicos, evitando a conta-
minação dos solos, que vão matar a 
flora”. “Curiosamente, vemos que 
são os estrangeiros que dão valor ao 
que temos. Sabemos que o êxodo 
urbano vai acontecer e poderemos 
mostrar como pode ser possível. É 
importante que as pessoas vejam o 
interior numa perspectiva mais eco-
lógica”, destaca o casal. 

A resiliência de Daniela não a dei-
xa parar. Além do curso de técnica 
florestal, ganhou a bolsa Sara Peral-
ta Antunes, uma das vítimas do incên-
dio, cujo irmão lança anualmente 
uma formação gratuita para o estu-
do do ioga e da meditação. “Já tirei 
ioga para crianças e bebés”, forma-
ção que aplica em aulas em Figuei-
ró dos Vinhos. Estas sessões chega-
rão em breve a Pedrógão Grande. 

A falta de emprego em Pedrógão 
Grande é um dos problemas deste 
território. Depois de trabalhar em 
vários sectores naquele concelho Tia-
go está agora desempregado. Danie-
la está a estagiar na Associação de 
Vítimas do Incêndio de Pedrógão 
Grande. “O fogo despertou-nos para 
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muita coisa e tivemos contactos com 
muita gente. Um dos quais foi a Reflo-
restar Portugal, que tem feito alguns 
projectos connosco”. Com o objecti-
vo de ter um papel activo numa reflo-
restação, que não promova mono-
culturas, foi criada também a Asso-
ciação Raiz Permanente, um grupo 
de pessoas, a maioria estrangeiros, 
que praticam permacultura e que pro-
curam contribuir para uma reflores-
tação mais organizada e em mosaico. 

 
Ver o fogo ao longe 
O dia 17 de Junho de 2017 dificil-
mente será apagado da memória 
de quem estava em Pedrógão Gran-
de, Figueiró dos Vinhos e Casta-
nheira de Pera. Daniela Alves, 38 
anos, e Tiago Bernadino, 37 anos, 
resistiram às chamas e querem fazer 
a diferença em Pedrógão Grande. 
Em Aldeia das Freiras, onde se vê 
ao longe Escalos Fundeiros, lugar 
onde se iniciou o fogo, Daniela e 
Tiago assistiram ao percorrer das 
chamas, a uma velocidade “incrí-
vel”. Rapidamente o “holocausto” 
instalou-se na zona. 

"Nesse dia, tínhamos ido à praia 
da Vieira [Marinha Grande]. A minha 
irmã ouviu as notícias e ligou a avi-
sar do fogo", conta Daniela Alves. 
Foi no regresso a casa, já no IC8, 
que se aperceberam da existência 
de um fogo, longe de imaginarem 
a sua dimensão. 

No alto da Aldeia das Freiras viram 
o incêndio a escalar as localidades. 
“Diziam que ainda estava longe”. 
Mas rapidamente as chamas che-
garam à Aldeia das Freiras e con-
sumiram algumas das casas exis-
tentes. 

“Ligámos para o 112, tentámos 
perceber o que se podia fazer.” Mas 
Daniela deparou-se com o deses-
pero de quem estava do outro lado 
da linha: “O que quer que faça? Está 
tudo a arder. O fogo saltava pelas 
copas das árvores. Só pensava em 
fugir”, conta. 

Daniela pegou nos dois filhos, de 
10 e 7 anos, e na tia que estava consi-
go e foi para Vila Facaia para casa do 
sogro. Tiago ficou na sua residência 
a salvar o que podia. Os dois filhos 
estiveram quase indiferentes ao cená-

rio dramático. Durante seis horas foi 
o desespero sem saber notícias do 
marido, porque as comunicações apa-
garam-se. 

Daniela assume que entrou em pâni-
co. O marido estava sozinho em casa 
e ela não fazia ideia do que se passa-
va. Os dois meninos só tiveram cons-
ciência do que se passou quando 
regressaram à escola. Com três anos 
na altura, Gabriel percebeu que nun-
ca mais ia ver a amiguinha, porque 
tinha “ido para o céu”. 

Nessa data, Daniela trabalhava 
na Câmara Municipal de Pedrógão 
Grande e recorda o caos que se ins-
talou. Suspeitas à parte de situa-
ções que estão na justiça, a jovem 
recorda a procura quase desespe-
rada das pessoas à espera de res-
postas para as suas necessidades. 
Gente que perdeu tudo, inclusive 
família, e não sabia a que portas 
bater. A autarquia acabou por ser o 
seu primeiro porto de abrigo. 

 
Julgamento quatro anos depois 
O julgamento de 11 arguidos para 
determinar responsabilidades nos 

incêndios de Pedrógão Grande, em 
Junho de 2017, nos quais o Minis-
tério Público contabilizou 63 mor-
tos, arrancou no dia 24 de Maio, 
quase quatro anos depois daquele 
que foi o maior fogo em Portugal, 
cujas imagens correram os vários 
continentes e o facto foi alvo de um 
documentário da National Geo-
graphic. 

No pacato concelho de Pedrógão 
Grande há quem não queira falar 
sobre o incêndio e outros atribuem 
culpas às condições atmosféricas, 
que dizem terem sido únicas. Tem-
peraturas elevadas e ventos cicló-
nicos não deixaram de surpreender 
uma população habituada a alguns 
incêndios de Verão. 

Desconhecendo a relação de 
parentesco, o JORNAL DE LEIRIA 
conversou dias antes com Vítor Ber-
nardino, pai de Tiago, que admite 
que a falta de limpeza pode ter con-
tribuído para um fogo de maiores 
dimensões. Recordando que parte 
do seu telhado ardeu, Vítor Ber-
nardino lamenta que se tenha igno-
rado a importância da limpeza. 

“Tem de haver um julgamento, mais 
que não seja, para que não se come-
tam os mesmos erros, apontando 
como principal culpado o Governo 
Central. “Os bombeiros eram pou-
cos e fizeram o que podiam. Tam-
bém há responsabilidade da autar-
quia”, afirma. 

“A prevenção poderia ter impe-
dido o alastrar do fogo. Sobre as 
mortes, é difícil encontrar respon-
sáveis. As autoridades fizeram o seu 
trabalho. As pessoas entraram em 
pânico e deslocaram-se de forma 
tresloucada”, constata António Jesus, 
outro morador da Graça. 

Carlos David, à data presidente 
da Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Pedrógão Gran-
de, acrescenta que “mesmo que 
houvesse limpeza o vento era mui-
to”. Por exemplo, “no IC8, que é 
mais largo do que a EN236-1, o fogo 
saltou de um lado para o outro”. 

Para Carlos David, a responsabi-
lidade é da “natureza”, que provo-
cou um incêndio “anómalo”, com 
“ventos ciclónicos” e o fenómeno 
do downburst. 

Repórter fotográfico de Leiria 
"Nunca tinha visto nada assim" 
“Cenário dantesco”, casas e 
carros a arder, pessoas no meio 
da rua desorientadas e chamas 
por todo o lado. Paulo Cunha foi 
o primeiro repórter fotográfico a 
chegar ao incêndio de Pedrógão 
Grande. Estava a acompanhar a 
Feira da Agricultura em 
Santarém quando o editor da 
Agência Lusa lhe pediu para ir 
para o incêndio, que “seria 
grave”. Com pouca noção do que 
iria encontrar, Paulo dirigiu-se 
para o norte do distrito, onde 
chegou pelas 19:45 horas. Em 
Figueiró dos Vinhos teve o 
primeiro contacto com o fogo. 
“Comecei a ver carrinhas a arder 
na estrada, quilómetros de 
frente de fogo. Vi uma senhora 
com uma criança num carro com 
os pneus a arder. Nunca tinha 
visto nada assim”, confessa ao 
JORNAL DE LEIRIA Paulo 
Cunha, que faz reportagem de 
incêndios há vários anos. 
Mais tarde percebeu que se 
encontrava no cruzamento que 
ia dar à EN236-1, onde morreram 
mais de 60 pessoas. “Uma 
senhora que vinha a pé tinha 
abandonado o carro. Aquelas 
pessoas conseguiram fugir da 
chamada estrada da morte. Já vi 
muitos incêndios, mas este tinha 
uma tipologia completamente 
diferente. As temperaturas eram 
altas e o vento muito forte. A 
dimensão era idêntica aos fogos 
que vemos na televisão na 
Austrália”, adianta. 
Uma placa de direcção com a 

indicação de Figueiró dos 
Vinhos e Castanheira de Pera foi 
“engolida pelas chamas”. Esse 
foi um dos registos que viria a 
correr mundo. Apesar da 
simplicidade da foto, a 
informação da dimensão do 
fogo, sobretudo, quando 
apareceram os primeiros 
mortos, passou a ser noticiada 
por vários os órgãos de 
comunicação social de 
diferentes países. Essa foi uma 
das primeiras fotos a ser usada 
para ilustrar a tragédia, assim 
como o desespero das pessoas 
captado pela lente do repórter 
fotográfico de Leiria. 
Sem comunicações e com 
dificuldade em enviar o material 
para a Lusa, o repórter procurava 
encontrar locais para ir 
“despachando” as fotos que 
conseguia. No IC8 deparou-se 
com uma aldeia com várias casas 
a arder. Decidiu abandonar o seu 
carro na berma, saltou o 
separador e foi a pé até ao local. 
“Vi casas a arder, velhotes a 
tentar aguentar as casas. As 
pessoas preocupadas porque 
não havia bombeiros nem 
ninguém para ajudar”, relata. 
Foi no dia seguinte, 18, que 
apanhou um susto. Seguia uma 
coluna de bombeiros, quando 
ficaram rodeados pelo fogo. 
“Éramos uns dez carros e foi 
tentar inverter a marcha e 
conseguirmos todos sair dali o 
mais rápido possível. Aí vi as 
coisas um pouco periclitantes.” 

RICARDO GRAÇA
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“As patentes morrem quase 
todas na praia”

Sérgio Leandro  Apaixonado pela ciência e pelo mar, o coordenador científico 
do Smart Ocean admite ser este o projecto da sua vida 

Daniela Franco Sousa 
daniela.sousa@jornaldeleiria.pt  
� Se cá voltasse, o que diria Jacques 
Cousteau? 
Como grande impulsionador da divul-
gação do mar, dos oceanos, do mer-
gulho, julgo que ficaria surpreendi-
do pela positiva. Foi revolucionário. 
Conseguiu sensibilizar a comunica-
ção social e a sociedade para a impor-
tância que os oceanos assumem. Ele 
fê-lo através da beleza que conse-
guiu transmitir nas suas imagens. 
Hoje, conseguimos fazê-lo com tec-
nologia que em nada se compara, 
mas foi ele que desencadeou esse 
interesse. E, pelo facto de conhe-
cermos mais sobre os oceanos, tam-
bém estamos hoje mais alerta para 
aquilo que são as suas ameaças. 
 
O que conseguimos mudar nos últi-
mos 20 anos? 
A sociedade tem cada vez mais cons-
ciência de que os oceanos são impor-
tantes. Nós, cientistas, tentamos trans-
mitir que da integridade dos oceanos 
depende o bem-estar e a saúde da 
humanidade. E isso é cada vez mais 
visível: seja a importância dos ocea-
nos ao nível da regulação do clima; 
do fornecimento de proteína para ali-
mentação humana; das várias activi-
dades, entre as quais o comércio marí-
timo; também ao nível da produção 
de oxigénio. Até há bem pouco tem-
po, julgava-se que eram as florestas 
o maior produtor de oxigénio, mas 
chegámos à conclusão que são as 
microalgas e as algas, que estão nos 
oceanos, que produzem grande par-
te do oxigénio que o homem respira. 
 
Apesar de conhecermos mais, con-
tinuamos num processo destrutivo... 
Apesar de sabermos mais, continua-
mos com a sobre-exploração dos recur-
sos da pesca. Há também a questão 
das alterações climáticas, da emissão 
de dióxido de carbono, da destruição 
de habitats, da perda da biodiversi-
dade. Tudo na natureza tem um sig-
nificado e se os organismos existem 
não é porque têm cores bonitas. Cum-
prem uma função clara. Há minús-
culos organismos, dos quais, no final, 
depende o homem. Mas dos quais 

também depende toda a biodiversi-
dade dos oceanos. 
 
Quais são os agentes mais difíceis de 
convencer? 
Ainda é a componente económica. 
Porque damos por garantido aqui-
lo que os oceanos nos dão, sem ter 
consciência da sua fragilidade, sem 
entender que, se deixarem de ser 
produtivos, toda a economia cai. E 
que se perdermos certas valências 
dos oceanos, prejudicamos a nos-
sa saúde e colocamos em risco a 
nossa própria sobrevivência. 
 
Mas talvez não baste convencer os 
agentes económicos, a avaliar pela 
notícia avançada esta semana pelo 
Público. Refere que o Fundo Azul, o 
programa para o mar, em cinco anos 
só executou um quarto do orçamen-
to. E são 13 milhões de orçamento anual 
que custam a chegar ao terreno... 
Os últimos cinco anos foram muito 
difíceis em termos de economia nacio-
nal e de execução orçamental. Não 
estou aqui mandatado para defender 
o Governo nem os governantes e é 
verdade que há dificuldades na exe-
cução desse fundo. Mas também é 
verdade que, fruto de políticas eco-
nómicas, não houve financiamento 
necessário para colocar ao dispor dos 
investidores. Nessa mesma notícia é 
ouvido um investidor da Nazaré que 
sentiu algumas dificuldades, mas que, 
com persistência e resiliência, con-
seguiu criar uma grande empresa. 
Uma empresa que tem futuro, julgo 
eu. Mas a questão da burocracia e a 
questão das políticas efectivas para 
os oceanos talvez ainda travem. 
 
Todas as semanas há apreensões de 
bivalves, de pescado subdimensio-
nado. O que está a falhar? 
O valor torna a infracção apetecível. 
Embora seja proibido, aquilo que se 
consegue obter com essa infracção 
é apetecível e as pessoas vão ten-
tando. A questão dos bivalves tam-
bém é de saúde pública, porque são 
capturados em zonas que, em ter-
mos ambientais, não garantem a sal-
vaguarda da saúde pública. Mas arris-
cam, capturam... e há também aqui 
outra questão, que são os circuitos 

o tamanho mínimo, sobre a dimen-
são da captura, sobre aquilo que é a 
segurança alimentar. 
 
E quando vai ao supermercado, que 
leitura faz da banca da peixaria? 
O que mais me salta à vista é não haver 
maior promoção da venda dos pro-
dutos nacionais. Nós mais facilmen-
te consumimos salmão do que pes-
cado da nossa costa, como cavala ou 
carapau. Porque o consumidor foi 
educado a consumir salmão e sabe 
confeccioná-lo de mil maneiras. Isso 
aflige-me. Importar tem consequên-
cias e diminui o preço do pescado 
nacional. 
 
Com uma costa tão extensa como a 
nossa, por que predominam os de 
aquacultura estrangeira? 
Porque os maiores produtores de aqua-
cultura são estrangeiros. Turquia e 
Grécia. Porque são países que têm 
melhores condições naturais para o 
fazer. E, no caso do salmão, também 
existem muitas aquaculturas na Norue-
ga, na Escócia e no Chile, porque têm 
zonas abrigadas para colocar estru-
turas offshore. 
 
E por que tardam a aparecer mais 
explorações de aquacultura em Por-
tugal? 
Para ter estruturas offshore ainda temos 
muitos desafios tecnológicos pela 
frente. É preciso ter uma jaula no ocea-
no e que permita suportar a agressi-
vidade do mar em zonas abertas. Não 
é fácil, mas o caminho é claramente 
por aí.  Cousteau dizia que o homem 
devia deixar de ser um colector, para 
ser um agricultor dos oceanos. E é 
isso. Aqui entra a questão da aqua-
cultura offshore. 
 
A ESTM e o Cetemares têm sido res-
ponsáveis por inúmeras inovações, 
sobretudo na área alimentar, tiran-
do proveito dos nossos recursos mari-
nhos. Em que produtos estão actual-
mente a trabalhar? 
Trabalhamos com pepinos e ouriços 
do mar, estamos também a olhar para 
a aquacultura, não só do ponto de vis-
ta da produção de proteína, mas tam-
bém no desenvolvimento de servi-
ços de suporte à indústria da aqua-

paralelos. Quanto ao pescado sub-
dimensionado, muitas vezes chega 
junto de outro pescado que se traz 
para terra. E, ou se vende ou se dei-
ta fora. E num contexto de fragili-
dade económica de algumas pes-
soas, deitar fora é perder dinheiro. 
Tem de haver actuação, de forma a 
dissuadir estes comportamentos. 
 
Como se conjuga responsabilidade e 
rentabilidade? 
Com uma maior exigência do consu-
midor. Se se tenta vender pescado 
sem tamanho, ou bivalves que não 
estão legalizados, é porque alguém 
os compra. Portanto, o consumidor 
também tem um poder tremendo, 
que é o de disciplinar o mercado. Se 
eu vir pescado que não cumpre o tama-
nho mínimo e se não o comprar, das 
próximas vezes o vendedor não o vai 
levar para a banca. Porque não o ven-
de. E para exercer esse poder, o con-
sumidor deve ser informado daqui-
lo que pode e que não pode ser con-
sumido. O consumidor é uma arma 
poderosíssima que temos a favor dos 
oceanos. É importante a informação 
sobre a origem do pescado e sobre o 
seu modo de captura. E é importan-
te saber se foi comprado em lota ou 
não. Porque se diz que foi comprado 
em lota, é porque foram cumpridas 
as obrigações legais do pescador, sobre 

"Um dos grandes 
desafios da 
humanida de será 
gerar alimentos, 
saúde e bem-estar 
a partir dos 
oceanos. Será 
clara mente uma 
das nossas 
escapatórias"

Em destaque
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Percurso 
Biólogo de Peniche, que aprendeu  
a nadar sozinho 
Sérgio Leandro nasceu a 17 de 
Fevereiro de 1975 e é natural de 
Peniche, onde aprendeu a nadar 
sozinho, na Praia do Quebrado. É 
doutorado em Biologia, docente e 
subdirector da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar, do 
Politécnico de Leiria. É também 
investigador do MARE-IPLeiria, 
que integra o Cetemares, e 
pertence ao grupo de co-gestão da 
Biosfera das Berlengas. 

Presentemente, é coordenador 
científico do projecto Smart Ocean. 
A política também fez parte do seu 
percurso. Foi deputado municipal 
e assessor do então presidente da 
Câmara de Peniche, António José 
Correia, tendo sido ainda 
mandatário distrital da 
candidatura da CDU nas últimas 
legislativas. Foi distinguido como 
Profissional do Ano 2021 pelo 
Rotary Clube de Peniche.

cultura, que lhes permita melhorar 
processos e aumentar a sua rentabi-
lidade. Desde ensaios sobre patolo-
gias e doenças, passando por estudos 
sobre a influência das algas na ali-
mentação do peixe. Estamos também 
envolvidos num outro projecto, que 
é o de produção de corvina em cir-
cuito fechado. 
 
As patentes morrem na praia ou o 
mercado tem aderido aos vossos pro-
dutos? 
As patentes morrem quase todas na 
praia. O Politécnico de Leiria tem sido 
um dos institutos com maior núme-
ro de patentes, mas os agentes eco-
nómicos também têm que estar aten-
tos à tecnologia que é desenvolvia 
pelo Politécnico de Leiria e pelas outras 
instituições de ensino superior.  
 
O Smart Ocenan Peniche é o projec-
to da sua vida? 
Pode assumir-se como tal. É com mui-
to orgulho que estou envolvido nes-
te projecto. Por razões sentimentais 
e por ser um projecto estruturante 
para a economia da região e de Peni-
che em particular. Porque conjuga 
aquilo que é investigação com aqui-
lo que é o grande objectivo da ciên-
cia, que é devolver conhecimento e 
tecnologia para a sociedade. A partir 
do conhecimento desenvolvido, será 
dado apoio à criação de empresas de 
cariz tecnológico, que tenham por 
base inovação e empreendedorismo. 
A chave para o futuro passa pelo conhe-
cimento e pela tecnologia ao serviço 
do desenvolvimento sustentável.  
 
E em que patamar se encontra a cons-
trução deste parque de ciência e tec-
nologia? 
Esperamos lançar em breve o con-
curso para a construção do primeiro 
edifício do Smart Ocean, de incuba-
ção de empresas na área do mar. Esta-
mos a apostar na aquacultura, no pro-
cessamento de pescado e na biotec-
nologia. Vamos criar um programa 
estratégico para aceleração de empre-
sas e estamos a procurar processos 
estratégicos internacionais para nos 
dar esse aporte. Queremos apostar 
em áreas estratégicas para a econo-
mia do mar, como é o caso da produ-

ção de alimento. Encontrar formas 
diferentes de produzir e de processar 
o pescado. 
 
Que dose de loucura é preciso ter para 
ser cientista em Portugal? 
Não diria loucura. Diria paixão. Quem 
vai para a ciência, vai por paixão. Não 
vai para descobrir um unicórnio e ser 
multimilionário de um momento para 
outro. Vai por paixão. É isso que tem 
de mover a nossa vida. Temos que 
criar condições para sermos felizes. 
E os cientistas são. Por terem paixão 
e por terem consciências biológicas, 
por terem amor à vida. 
 
Ainda se investiga o que se gosta ou 
investiga-se apenas aquilo que é apoia-
do por fundos comunitários? 
Ainda se investiga de acordo com o 
nosso gosto. Mas nem tanto ao mar, 
nem tanto à terra. O cientista tem de 
dar resposta aquilo que são os desa-
fios da sociedade. E hoje temos bons 
desafios: climáticos, de biodiversida-
de, de segurança alimentar. E o desa-
fio de ser capaz de conseguir produ-
tos para alimentar uma população que 
em breve será de sete, oito, nove ou 
dez mil milhões de pessoas, num pla-
neta cujos recursos são finitos. Um dos 
grandes desafios da humanidade será 
gerar alimentos, saúde e bem-           -
estar a partir dos oceanos. Será clara-
mente uma das nossas escapatórias. 
 
Já quase conhecemos melhor Marte 
do que as profundezas dos oceanos... 
Tem a ver com a adversidade do meio. 
Trabalhar no mar não é fácil, há cor-
rentes, há corrosão... Encontrar equi-
pamentos para investigar no mar 
também tem obstaculizado o conhe-
cimento dos oceanos. Mas há cada 
vez mais tecnologia. E como temos 
drones no ar, começamos a ter dro-
nes para andar debaixo de água, o 
que torna mais fácil explorar os ocea-
nos, sem a presença física do homem 
no local. Nos anos 60 fomos à Lua e 
só recentemente conhecemos as pro-
fundezas das Fossas Marianas. Mas 
estamos em progresso acelerado e 
acho que, nos próximos anos, vamos 
ver o homem a colonizar os oceanos. 
E o desafio será fazê-lo sem perder 
biodiversidade.  
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Praia Jurássica de São Bento 
reclama valorização e conservação 
Porto de Mós Revelada em 2013 como um achado “único”, a Praia Jurássica apresenta-se hoje com ar 
de abandono. Além do estudo dos fósseis, pouco ou nada tem sido feito para valorizar o sítio

Maria Anabela Silva 
anabela.silva@jornaldeleiria.pt  
� A descoberta aconteceu em 2003. 
Foi durante uma visita de rotina 
de técnicos do Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros à 
pedreira do Cabeço da Ladeira, 
que se encontraram os primeiros 
fósseis no local, que ficou conhe-
cido como Praia Jurássica de São 
Bento, em Porto de Mós. 

Mas só dez anos depois é que o 
achado foi tornado público com a 
divulgação de imagens do fundo 
marinho com cerca de 170 milhões 
de euros, exibidas por António José 
Teixeira, numa sessão da Assem-
bleia Municipal, que revelavam ao 
mundo um sítio paleontológico 
único em Porto de Mós. 

Desde então foram feitas várias 
promessas de valorização do espa-
ço, que incluíam a criação de um 
centro interpretativo e de condi-
ções de visitação da jazida que 
continuam sem concretização à 
vista. 

Para já, o foco do Instituto de 
Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), organismo que 
tutela o espaço, está na investiga-
ção em torno dos achados, não 
tendo ainda consensualizada uma 
solução para a conservação do 
local, que está à mercê da acção 
dos agentes meteorológicos. 

“A intervenção no espaço resu-
me-se à vinda de investigadores, 
que em alguns momentos são 
apoiados pelo Município e que nos 
vão dizendo que o espaço se está 
a degradar”, critica Jorge Vala, pre-
sidente da Câmara de Porto de Mós. 

O autarca lamenta que, passa-
dos estes anos, ainda “não haja 
consenso dentro do ICNF para 
avançar com uma solução de for-
ma a preservar a plataforma”. 
Segundo o edil, a “única” inter-
venção feita nesse domínio foi a 
colocação de uma vedação. 

Por substituir está o painel infor-
mativo colocado no local após a 
divulgação do achado, que fazia a 
sua contextualização, e que hoje 
é apenas uma placa em branco. 
Melhor destino não tiveram as 
réplicas dos fósseis originais, reti-
rados do local e depositados no 

MARIA ANABELA SILVA

Museu Geológico do Laboratório 
de Nacional de Energia e Geolo-
gia. 

“Das réplicas já nada resta. Quem 
ali chega, fica sem saber o que está 
a ver. Nada foi feito para a valori-
zação do espaço. Criaram-se mui-
tas expectativas, que saíram gora-
das”, lamenta Samuel Costa, depu-
tado da Assembleia Municipal de 
Porto de Mós, que, por várias vezes, 
tem chamado a atenção neste órgão 
para o “estado de abandono” da 
Praia Jurássica. 

O mesmo lamento é partilhado 
pelos presidentes da Câmara e da 
Junta de Freguesia de São Bento, 
que se consideram de “pernas e 
mãos atadas”, uma vez que é o 
ICNF que tutela o espaço. “Esta-
mos disponíveis para podermos 
fazer parte do processo. Mas é pre-
ciso que, superiormente, se deci-
da o que fazer”, alega Jorge Vala. 

Ao JORNAL DE LEIRIA, o ICNF 
realça o trabalho que tem sido fei-
to ao nível da “investigação, com 
saídas de campo, de gabinete e de 
laboratório”, do qual “resultaram 
evoluções científicas que serão 
publicadas em breve”. “Recente-
mente, foram postos em evidên-
cia outros abundantes e excep-
cionais registos de fósseis e dos 
vestígios da sua actividade (icno-
fósseis) fazendo desta antiga 
pedreira um geossítio com rele-
vância internacional”, adianta 
aquele organismo. 

Questionado sobre o ponto da 
situação do projecto que, em 2015, 
apresentou à população e que pre-
via a criação de um trilho pano-
râmico e de um espaço de apoio à 
visitação, o INCF esclarece que o 
mesmo “tem vindo a ser ajusta-
do”, na sequência do “avanço das 
investigações e do conhecimento 

sobre a jazida e a sua relevância”. 
O organismo assegura ainda que 

“a implementação de medidas para 
minimização dos factores e meca-
nismos de ameaça à conservação, 
tem sido uma preocupação per-
manente”, com a consulta a “vários 
especialistas e empresas no sen-
tido de se encontrar a melhor solu-
ção face à sensibilidade do espa-
ço e às condições e exposição aos 
agentes meteorológicos”. 

O ICNF garante ainda que estão 
previstas novas réplicas, a colo-
car no local “aquando da realiza-
ção do conjunto de intervenções 
mais alargadas de geoconserva-
ção”, sem se comprometer com 
prazos. Também sem calendari-
zação continua a criação de um 
centro interpretativo da Praia 
Jurássica, uma possibilidade que, 
segundo Jorge Vala, continua em 
aberto. 

Espaço vedado  
Permitidas visitas 
mas com marcação 
Por “razões de estudo e conservação” 
o Sítio Paleontológico do Cabeço da 
Ladeira (SPCL), conhecido por Praia 
Jurássica de São Bento está vedado e 
interdito ao público. Há, no entanto, a 
possibilidade de visitas organizadas, 
desde que esta intenção seja comuni- 
cada ao Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas (pnsac@ 
icnf.pt), “com uma antecedência 
mínima de quatro semanas”, sendo 
que o número de participantes não 
deverá exceder as 32 pessoas. 
Segundo o ICNF, a equipa técnica e 
científica que realiza trabalhos no 
local está disponível para desenvolver 
projectos educativos com as escolas e 
para visitas guiadas a alunos. 

Chegou a ser anunciada a criação de trilhos de visitação e de um centro interpretativo, que continua por concretizar
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Marinha Grande
Criado novo serviço
de transportes para
São Pedro de Moel
A partir do dia 28 deste mês, será
possível ir de autocarro, da Marinha
Grande à praia de São Pedro de
Moel, com um novo serviço de
autocarros da TUMG. Até ao final de
Agosto, diariamente, o serviço de
transportes urbanos da cidade fará
seis vezes o caminho entre a cidade
e praia e outras tantas o caminho
inverso. O preço de uma viagem
única é de 80 cêntimos.

Pombal Instalados
mais cinco parques
de “monstros”

A Câmara de Pombal está a expandir
a rede de recolha de “monstros” com
a construção de cinco novos parques,
a instalar em Almagreira, Carriço,
Louriçal, Mata Mourisca e Pelariga. O
investimento é superior a 130 mil
euros. Os parques de recolha de
“monstros” são espaços destinados
ao depósito de resíduos domésticos
volumosos, como móveis, colchões,
electrodomésticos, alcatifas e tapetes.

Batalha Balcão
para cadastro
criado este mês

O BUPi (Balcão Único do Prédio) da
Batalha, que vai permitir realizar o
cadastro de imóveis, vai ser criado
até ao final deste mês, segundo
avança uma nota da Câmara. O
BUPi funciona como uma
plataforma online e um balcão de
atendimento presencial, reunindo
informação sobre as propriedades e
os seus donos, de forma a permitir
fazer a georreferenciação e o registo
dos terrenos.

Alcobaça Campanha
para esterilização
de animais

Até ao final de Junho, o Município
de Alcobaça está a promover, uma
campanha solidária de esterilização
de cães e gatos, dirigida
exclusivamente a munícipes em
carência económica. A inscrição
pode ser feita nas instalações da
Escola Adães Bermudes, através de
agendamento prévio, pelo telefone
262 580 899, ou online, no Portal do
Munícipe. O serviço é
disponibilizado gratuitamente.

Leiria

Aproveitam
desconfinamento
para assaltar

zNos últimos seis meses a PSP, na
área de acção da 1.ª Esquadra de Lei-
ria, registou 23 queixas por furtos pra-
ticados, sobretudo, em apartamen-
tos. Em resposta ao JORNAL DE LEI-
RIA sobre uma alegada onda de assal-
tos na zona da Avenida Marquês de
Pombal, o Comando Distrital da PSP
de Leiria informa que, após o des-
confinamento (19 de Abril) verifica-
ram-se cinco ocorrências relativas a
furtos praticados em apartamentos.
Segundo esta força policial, este tipo
de crime foi praticado através de arrom-
bamento da fechadura ou porta, esca-
lamento (janela) ou chave falsa, ou
seja, a porta deixada apenas no trin-
co. Com as férias à porta, as forças de
segurança alertam os cidadãos para
tomarem algumas medidas preven-
tivas. Não divulgar a estranhos que
vai de férias, verificar e fechar bem as
portas e janelas, dar uma aparência
de actividade à residência e procurar
sair a uma hora com menos movi-
mento dão algumas das recomenda-
ções.

Leiria

Licenciamento
prioritário 
para pecuárias 

z Os licenciamentos relacionados
com operações urbanísticas de esta-
belecimentos ou explorações pecuá-
rias, que cumpram a Estratégia Nacio-
nal de Efluentes Agropecuários e
Agroindustriais terão prioridade no
Município de Leiria, segundo des-
pacho, assinado na segunda-feira,
pelo presidente Gonçalo Lopes. Uma
nota de imprensa revela que deve-
rá ser “prestado apoio técnico adi-
cional” às soluções de tratamento e
valorização dos efluentes. A medi-
da surge através do apoio criado pelo
Ministério da Agricultura para tra-
tamento e valorização de efluentes
suinícolas, onde serão disponibili-
zados 20 milhões de euros. Os pro-
jectos podem-se candidatar a um
financiamento até 50%. O Municí-
pio e a Direcção Regional da Agri-
cultura e Pescas do Centro realizam,
no dia 23 de Junho, às 21 horas, no
Teatro Miguel Franco, uma sessão
sobre a Estratégia Nacional de Efluen-
tes Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030) e o apoio à valori-
zação e tratamento de efluentes.

540
Quando a empreitada arrancou,
em Novembro de 2019, o prazo
de execução previsto era de 540
dias, sendo que a obra foi
adjudicada por 2,5 milhões de
euros. Entretanto, meses
depois, houve necessidade de
introduzir novos trabalhos,
estimados em 650 mil euros

O número

Atrasos na empreitada da Nossa Senhora de Fátima e ruas envolventes

'Pára-arranca' das obras em ruas
de Leiria desespera moradores

Maria Anabela Silva
anabela.silva@jornaldeleiria.pt

zErros de projecto, trabalhos a mais,
aumento de custos, paragens nas
obras... Têm sido vários os contra-
tempos da empreitada de requalifi-
cação da Avenida Nossa Senhora de
Fátima e ruas envolventes, em Leiria.
Moradores e oposição contestam os
atrasos e as “deficiências” no desen-
volvimento da empreitada.

Com os trabalhos parados, a Câma-
ra não sabe precisar quando termi-
nará a empreitada. “A conclusão da
obra depende de múltiplos factores,
nomeadamente a data de reinício, as
condições climatéricas e a definição
de projecto”, alega, em resposta a um
pedido de esclarecimentos do JOR-
NAL DE LEIRIA.

“São obras que parecem não ter fim.
Os trabalhos pararam há cerca de dois
meses. Nem até ao fim do ano vão ter-
minar. Temos de continuar com este
pandemónio. É horrível”, queixa-se
Lurdes Pinto, que reside na avenida
General Humberto Delgado. Nesta
artéria, foi iniciada a construção do
troço em falta, mas os obras acaba-
ram por ser interrompidas pouco tem-
po depois.

Na última reunião de Câmara, o
vereador Ricardo Santos justificou a
paragem com a necessidade de “a
jusante, na rua Luís Braille”, se ajus-
tar o colector de águas pluviais e da
rede de saneamento e de encontrar

Trabalhos na avenida General Humberto Delgado estão parados há várias semanas

haver passeios “inacabados”.
As obras neste eixo viário come-

çaram em Novembro de 2019, depois
de aprovado um segundo projecto.
A previsão apontava para um prazo
de execução de um ano meio (540
dias) e um custo de 2,5 milhões de
euros, quase um milhão a menos do
valor base do concurso.

O primeiro grande contratempo
aconteceu em Junho de 2020, com
a introdução de novos trabalhos, esti-
mados em cerca de 650 mil euros,
depois de “ter sido detectada uma
desactualização do cadastro das infra-
estruturas que serviu de base para a
elaboração do projecto inicial”.

Já este ano, foi identificado um
desajuste do projecto da rede plu-
vial e de saneamento na ligação entre
a avenida General Humberto Delga-
do e a rua Luís Brailhe. Segundo expli-
cou o vereador das bras na última
reunião de Câmara, esse “projecto
está concluído e a obra começará nas
próximas semanas”.

Neste momento, e de acordo com
o ponto da situação feito pelo Muni-
cípio, faltam executar “trabalhos de
alteração ao estacionamento do final
da avenida Nossa Senhora de Fáti-
ma e a intervenção na avenida Gene-
ral Humberto Delgado”. Há também
um troço da rua João Paulo II por
concluir, encontrando-se em terra
batida, bem com o 'remate' do entron-
camento da Marquês de Pombal e da
Humberto Delgado.

RICARDO GRACA

um espaço para servir de estaciona-
mento provisório para os moradores.

“A obra começou em 2019. Houve
muito tempo para arranjar uma alter-
nativa”, defende Lurdes Pinto. A mes-
ma opinião tem Adelino Rodrigues,
também morador na zona, que fala
em “falta de organização”. “Anda tudo
a passo de caracol. Uma vergonha.
Por que não começam e acabam de
uma vez?” questiona.

Defendendo que o estacionamen-
to a criar “não devia ser provisório,
mas definitivo”, Luís Pinto lamenta
o “atraso” na plantação das árvores.
“Devia ter sido das primeiras coisas
a fazer”, afirma, chamando a atenção
para o facto de na Av. Nossa Senhora
de Fátima, já reaberta ao trânsito,
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119.593
euros foi o valor apurado pelo
Ministério Público que o casal terá
gasto em joalharia e artigos
pessoais, utilizando as verbas da
instituição. Em têxteis, decorações,
mobiliário e equipamentos foram
despendidos 29.955 euros,
enquanto em despesas médicas,
higiene e saúde e estética e
cosmética foram gastos 8.717,98
euros. Foram ainda contabilizadas
compras e aquisição de serviços de
informática e telecomunicações no
valor de 8.383,73 euros , em
refeições fora, alojamento e viagens
2.191,40 euros, e despesas com
animais num custo de 1.471,20
euros. O MP aponta ainda 14.010,43
euros em despesas sem documento 

O número

MP acusa ex-dirigentes do Superninho de vários crimes

Infantário financiou colocação 
de implante e compra de jóias

Elisabete Cruz
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt

z Piercings, colocação de implante,
jóias, roupa, perfumes, viagens e a
construção de uma piscina terão sido
alguns dos bens adquiridos por Elsa
Leitão, 44 anos, e Gil Silva, 48 anos,
que foram presidente e vogal, res-
pectivamente, da Supercoop, insti-
tuição particular de solidariedade social
detentora da creche/infantário Super-
ninho, nos Parceiros, em Leiria.

O Ministério Público (MP) acusa o
casal, entretanto divorciado, dos cri-
mes de abuso de confiança, furto qua-
lificado e falsificação de documentos,
apontando que foram responsáveis
por um prejuízo de 184.324,07 euros
para a instituição, através de “com-
pras/despesas contabilizadas e não
enquadráveis no objecto social” da
Supercoop, refere o despacho de acu-
sação a que o JORNAL DE LEIRIA teve
acesso. 

Segundo o MP, por força das suas
funções, os arguidos tinham acesso
às contas bancárias da Supercoop,
“pelo menos desde 21 de Dezembro
de 2015 até 12 de Março de 2017”, data
em que foram afastados da adminis-
tração devido às suspeitas de crime.

Os arguidos, “aproveitando-se do
acesso fácil às quantias monetárias
pertença da Supercoop, que manu-
seavam ou a que podiam aceder no
exercício das funções que lhes tinham
sido conferidas e da confiança em si

depositada pela maioria dos restan-
tes membros dos órgãos sociais” adqui-
riram bens ou serviços “a título e em
benefício exclusivamente pessoal e
do casal”.

O MP sustenta que, “pelo menos”
desde a data em que Elsa Leitão assu-
miu funções como presidente da Super-
coop, os “arguidos, de forma cada vez

Arguidos respondem por crimes de abuso de confiança, furto qualificado  e falsificação de documentos

Jardim de infância promove sustentabilidade

Barosa desafia crianças
a defender planeta
zAs crianças do jardim de infância
da Barosa, sala 2, organizaram na
segunda-feira um desfile de moda,
com artigos realizados através mate-
riais recicláveis, com o objectivo de
alertar para a sustentabilidade e
defesa do planeta. A educadora de
infância Lígia Luís explica que o
evento foi o culminar do projecto
das estagiárias do 1.º ano de mes-
trado em educação pré-escolar, que

desenvolveram actividades com as
crianças. “Fomos trabalhando com
os meninos actividades ambien-
tais, como a poupança de água e a
reciclagem. Dando resposta a um
dos três “r” (reutilização), desafiá-
mos os pais a colaborarem connosco
fazendo fatos com ‘lixo’”, revela.
As crianças exibiram orgulhosa-
mente as suas roupas recicladas ao
longo de um tapete vermelho.

Fóssil encontrado por coleccionadores

São Pedro de Moel escondia
plesiossauro mais antigo

z O mais antigo fóssil de plesios-
sauro da Península Ibérica foi
encontrado numa praia de São
Pedro de Moel, na Marinha Gran-
de, por coleccionadores. A desco-
berta foi anunciada por investiga-
dores do Dino Parque e do Museu
da Lourinhã. "Este plesiossauro é
o mais completo e antigo da Penín-
sula Ibérica, datado do início do
Período Jurássico, há cerca de 195
milhões de anos", referem os inves-
tigadores numa nota de impren-
sa, citada pela Lusa.

O 'Plesiopharos moelensis', como
foram designados o novo género
e nova espécie do réptil marinho
que viveu no tempo dos dinos-
sauros, foi descrito num artigo cien-
tífico publicado na revista Acta
Palaeontologica Polonica. A desig-
nação do novo género, 'Plesiop-
haros', deriva do facto de os acha-
dos terem sido encontrados perto

do Farol de São Pedro de Moel e
da afinidade familiar com os ple-
siossauros.

Os colecionadores Victor Tei-
xeira e António Domingos encon-
traram os vestígios fossilizados,
constituídos por partes das bar-
batanas dos membros do lado direi-
to do animal, do tórax e do pesco-
ço, e doaram o achado ao Museu
da Lourinhã para ser estudado em
laboratório e exposto ao público
no Dino Parque.

A equipa pluridisciplinar de
paleontólogos e geólogos que des-
creveu o fóssil integrou Eduardo
Puértolas-Pascual, Miguel Marx,
André Saleiro, Alexandre Fernan-
des, Octávio Mateus e Simão
Mateus, investigadores da Uni-
versidade Nova de Lisboa, João
Marinheiro e Carla Tomás, cola-
boradores do Museu da Lourinhã
e do Dino Parque.

mais frequente e com particular inten-
sidade desde Novembro de 2015, apo-
deraram-se de diversas quantias mone-
tárias pertencentes à Supercoop, mor-
mente na aquisição de bens e servi-
ços para uso/gozo pessoal e do casal”,
como “vestuário, calçado, joalha-
ria/relojoaria, óculos, malas, equipa-
mentos, mobiliário, animais, viagens
e artigos/serviços de estética, cos-
mética, higiene e saúde”.

Na concretização do seu “plano”,
os acusados “solicitavam a emissão
de facturas em nome da Supercoop,
na maioria das quais a arguida apu-
nha a sua assinatura, após o que eram,
pela arguida ou por funcionária a man-
do da arguida, liquidadas como se de
despesas da instituição se tratassem”.

De modo a “ocultar” que os bens
adquiridos eram alheios ao objecto
social da Supercoop e até a “empolar
as quantias despendidas na aquisi-
ção de tais bens”, os arguidos “dili-
genciaram entre si pela rasura e alte-
ração, de forma mecânica ou digital,
de muitas das facturas emitidas, no
que tange à transcrição do produto e
ou denominação do emitente, mas
também quanto ao número da fac-
tura duplicando-a contabilistica-
mente”.

O MP aponta ainda a modificação
de “valores, cuja casa das centenas
alteravam de 3 para 8 ou aditavam
dígito na casa dos milhares, por for-
ma a ressarcimento superior ao pre-
ço efectivo dos bens/serviços”.

RICARDO GRACA/ARQUIVO

O lixo virou roupa da moda no jardim-de-infância da Barosa

DR
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Alcobaça 

"Acto 
vergonhoso" 
assume filho 
que agrediu o pai 
 
� O homem que há um ano perseguiu 
de carro e agrediu o pai, na altura com 
91 anos, confessou as agressões e admi-
tiu ter cometido um “acto vergonho-
so”. “Não tenho palavras para descre-
ver o acto que fiz, sinto muita vergo-
nha”, disse ao Tribunal de Alcobaça, 
onde está a ser julgado por um crime 
de ofensa à integridade física qualifi-
cada, um crime de condução perigo-
sa de veículo e uma contra-ordenação 
muito grave, refere a agência Lusa. 

O arguido, de 60 anos, natural de 
Alcanena (distrito de Santarém) e a viver 
em São Martinho do Porto, disse ter sido 
surpreendido com o aparecimento do 
pai nesta localidade, no dia 12 de Junho, 
depois de alegadamente ter “pegado 
no carro e abalado [de casa], sem dizer 
nada a ninguém”. A atitude gerou preo-
cupação, quer a si quer aos irmãos, por 
considerarem que o pai “já não tem con-
dições para conduzir”, sendo “um peri-
go para ele e para os outros”. 

Terá sido essa preocupação que este-
ve na origem da perseguição ocorrida 
no dia seguinte, quando pai e filho 
foram a um café, em São Martinho do 
Porto, tendo o filho conduzido a via-
tura do idoso. Aproveitando um 
momento em que o filho saiu do esta-
belecimento, o pai dirigiu-se à viatu-
ra, sentou-se ao volante e trancou as 
portas. Recusou-se a sair e acabou por 
avançar com o carro, explicou o argui-
do, acrescentando que terá ido buscar 
o seu veículo e perseguido o pai com 
o intuito de o obrigar a parar, temen-
do que o tencionasse conduzir de regres-
so a Alcanena. 

A perseguição iniciada em São Mar-
tinho do Porto só terminou em Alco-
baça, próximo de uma rotunda onde 
o filho conseguiu obrigar o idoso a 
imobilizar a viatura. “Saí do carro e 
dei-lhe umas bofetadas, tirei o cinto 
dele e bati-lhe com ele, na parte de 
cima das pernas”, contou o homem, 
afirmando que “não queria magoar o 
pai”, mas que “estava completamen-
te descontrolado”. 

PUBLICIDADE

João Mota é técnico de apoio à vítima em Alcobaça 

Meteu os pés à estrada para mobilizar 
contra a violência doméstica 
Daniela Franco Sousa 
daniela.sousa@jornaldeleiria.pt  
� São muitas as formas de comba-
ter a violência doméstica, assim 
haja criatividade e empenho para 
as colocar em marcha. Que o diga 
João Mota, de 52 anos, psicólogo 
e técnico de apoio à vítima na Câma-
ra de Alcobaça, que no passado dia 
31 de Maio meteu pés ao caminho 
e, até dia 23 de Junho, terá per-
corrido toda a Estrada Nacional 
n.º2 (EN2) a mobilizar a população 
contra a violência doméstica. 

Já caminhava e corria habitual-
mente, por vezes em maratonas. 
E depois de um longo período de 
confinamento, imposto pela pan-
demia, João Mota sentia necessi-
dade de se exercitar e de se pôr à 
prova. Portanto, assim que teve 
oportunidade, decidiu percorrer 
toda a EN2, a caminhar sozinho, 
apenas de mochila às costas. 

“Mas não fazia sentido fazer uma 
caminhada destas sem me asso-
ciar a uma causa”, explica ao JOR-
NAL DE LEIRIA. E como desde 2013 
já acompanhou centenas de víti-
mas de violência doméstica, atra-
vés do Gabinete da Câmara de Alco-
baça, não teve dificuldade em deci-
dir que este seria o problema para 
o qual devia sensibilizar.  

Durante o percurso, usando dife-
rentes t-shirts onde imprimiu fra-
ses comummente repetidas pelas 
vítimas que tem apoiado, João 
Mota vai suscitando a curiosida-
de de quem passa por ele. As fra-
ses nas camisolas são o pretexto 
para conversar sobre a proble-
mática, salienta o psicólogo. 

No momento em que falava ao 
nosso jornal, João Mota cumpria já 
metade do percurso e descansava 
em Vila de Rei. O seu objectivo é 
chegar a Faro a 23 de Junho, 24 dias 
e 738 quilómetros depois de ter 
começado a jornada em Chaves. 

Pela EN2, psicólogo de Alcobaça tem uma missão a cumprir

DR

Mesmo que feito por etapas, o 
trajecto é duro. Acorda cedo e 
cumpre uma média diária de 35 
quilómetros, com uma mochila 
às costas que, mesmo reduzida 
aos pertences mínimos, pesa per-
to de oito quilos. E as bolhas nos 
pés, bem como os mosquitos, já 
não o largam. 

Mas João Mota diz que nunca 
lhe passou pela cabeça desistir. 
“Tem sido grande o calor huma-
no” demonstrado pelas pessoas 
com quem se cruza. Vão ao seu 
encontro, oferecem fruta e um lugar 

para pernoitar, relata o psicólogo. 
As associações de bombeiros tam-
bém lhe têm dado guarida. 

Pelo caminho vai registando a 
viagem, com fotos de paisagens e 
dos amigos que tem feito. E escre-
ve textos, em jeito de diário. As 
redes sociais ajudam-no a gerir a 
saudade da família. 

Quanto ao trabalho, nem sem-
pre pode esperar. Entre os quiló-
metros da viagem, João Mota ain-
da pára para escrever um relató-
rio sobre uma das vítimas que 
apoia. 

35 
 
Trinta e cinco quilómetros por 
dia é quanto João Mota precisa 
de caminhar para completar 738 
quilómetros, de Chaves a Faro, 
entre 31 de Maio e 23 de Junho 

O número
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Município de Porto de Mós e Comissão Fabriqueira assinam protocolo para preservar imóvel  

Igreja Velha do Arrimal vai renascer 
como centro ligado às artes 
Maria Anabela Silva 
anabela.silva@jornaldeleiria.pt  

Foi, durante dois séculos, a igreja 
do Arrimal, mas a construção de um 
novo templo, nos anos 70 do sécu-
lo passado, relegou-a para segundo 
plano e a degradação tomou conta 
do imóvel. Este domingo abriu-se 
uma nova página na história da Igre-
ja Velha do Arrimal, com a assina-
tura de um protocolo entre o Muni-
cípio de Porto de Mós, a Comissão 
Fabriqueira e a Diocese de Leiria-          
-Fátima, que prevê a recuperação do 
imóvel e a sua transformação num 
centro comunitário ligado às artes 
tradicionais. 

O protocolo estabelece a cedência 
do edifício à Câmara por um período 
de 50 anos. Jorge Vala, presidente do 
Município, revela que, num primei-
ro momento,  será feita uma limpeza 
do espaço, bem como a sua vedação 
e a contenção de estruturas. 

Em paralelo, avançará a elabora-
ção de um projecto com vista à requa-
lificação do edifício como “centro 
comunitário de recuperação e valo-
rização de artes tradicionais” e “espa-
ço de encontro, ligado ao trabalho que 
tem sido feito pelo rancho folclórico 
do Arrimal de recolha etnográfica, de 
memórias, trajes e tradições”. 

“Queremos que este seja um local 

Igreja foi construída em 1775, mas nos últimos anos esteve votada ao abandono

Global Teacher Prize Portugal 

Professor de Alcobaça é finalista 
no “Nobel” da Educação 
� Nuno Duarte, professor de Apli-
cações Informáticas B no Agru-
pamento de Escolas de Cister, em 
Alcobaça, é o único finalista da 
região de Leiria no Global Teacher 
Prize Portugal, prémio que dis-
tingue os professores mais inspi-
radores e que a própria organiza-
ção equipara ao “Nobel” da Edu-
cação. O vencedor nacional rece-
berá  30 mil euros e terá a opor-
tunidade de participar na inicia-
tiva a nível mundial, que envol-
ve professores de 120 países.  “Tor-
nar a voz  do aluno no motor prin-
cipal do seu próprio desenvolvi-
mento” é uma das pedras basila-
res do seu trabalho, realça Nuno 
Duarte.

Investimento de 345 mil euros em Ourém 

Passadiço do Agroal 
inaugurado no domingo 
� O passadiço do Agroal, que irá ligar 
o parque de natureza e a praia fluvial, 
em Ourém, vai ser inaugurado no 
domingo, dia 20. Com uma extensão 
de 760 metros, o percurso estende-    
-se ao longo da margem esquerda do 
rio Nabão e representou um investi-
mento a rondar os 45 mil euros, finan-
ciado em 85%. 

A data de inauguração do passadi-
ço foi avançada numa reunião, reali-
zada na semana passada, para ulti-
mar os preparativos da abertura da 
época balnear no Agroal, que terá iní-
cio no dia 1 de Julho e termina a 15 de 
Setembro, com condicionantes seme-
lhantes àquelas que foram aplicadas 
no ano transacto, incluindo a lotação 
máxima de 120 pessoas fixada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente. 
Citado numa nota de imprensa, o 

vice-presidente da Câmara, Natálio 
Reis, explicou que a praia fluvial esta-
rá acessível entre as 9 e as 19 horas. O 
controlo de entradas será efectuado 
por seguranças contratados pelo Muni-
cípio no único acesso autorizado à 
estância balnear. 

Além da inauguração do passadi-
ço, no domingo será também has-
teada a bandeira azul no Agroal, o 
que acontece pelo quinto ano con-
secutivo. 

Este ano, a praia fluvial apresenta-  
-se com algumas melhorias, como a 
reparação do deck, colocação de mobi-
liário urbano e aumento da extensão 
do areal.  

DR

de aproximação das vivências à comu-
nidade, mas também espaço de den-
tro para fora, aberto à visitação, com 
exposições, artesanato ao vivo e pos-
sibilidade de venda de produtos tra-
dicionais”, adianta o autarca. 

Jorge Vala conta que as negocia-
ções que levaram à celebração do 

protocolo foram encetadas quando 
o Município teve conhecimento que 
havia uma proposta para compra da 
igreja por um particular. O presidente 
da Câmara explica que “a determi-
nado momento, a Comissão Fabri-
queira viu-se a braços com a neces-
sidade de investir num centro de 

apoio à actividade paroquial” - inau-
gurado este domingo -, e que “hou-
ve um particular que ofereceu bom 
dinheiro” pela igreja. Mas, “a comu-
nidade levantou-se e veio falar com 
o Município, tendo sido possível che-
gar a uma solução que permite dig-
nificar o espaço”. 

DR

Castanheira de Pera 
PJ detém suspeito 
de matar companheira 
 
A Polícia Judiciária deteve, no 
sábado, um homem de 59 anos, 
suspeito de matar a companheira 
em Castanheira de Pera. Os factos 
ocorreram no passado dia 4 e, desde 
então, o homem andava em fuga, 
tendo sido apanhado na zona de 
Gondomar. Segundo um 
comunicado da PJ, a morte ocorreu 
em contexto de violência 
doméstica, com a mulher a ser 
atingida com dois tiros. 

Batalha Bombeiros 
com equipa de 
de vigilância 
 
Os Bombeiros da Batalha vão dispor 
de uma equipa de vigilância e 
intervenção, constituída por três 
elementos, que irá operar 24 horas 
por dia em Julho, Agosto e Setembro. 
Esta nova resposta é financiada pela 
Câmara, em cerca de 21 mil euros. 
Trata-se, explica a autarquia, de “um 
novo novo dispositivo de 
patrulhamento, combate inicial de 
incêndios, rescaldo e vigilância após-  
-incêndio”. 

Figueiró dos Vinhos 
Plano para combater 
vespa das galhas 
 
Em Figueiró dos Vinhos foi iniciada a 
primeira fase de combate às pragas e 
doenças no castanheiro. O plano 
traçado pelo município pretende 
“minimizar e erradicar” essas pragas, 
nomeadamente a vespa das galhas 
que é já considerada “um dos 
organismos mais perigosos, podendo 
constituir uma séria ameaça à 
sustentabilidade dos castanheiros 
existentes no concelho”. 

Porto de Mós 
Adjudicadas obras  
de ampliação da ALE 
 
O Município de Porto de Mós 
aprovou, na semana passada, a 
adjudicação das obras de 
ampliação da Área de Localização 
Empresarial (ALE), por quase 4,2 
milhões de euros à empresa 
Construções Pragosa. O início da 
empreitada está, no entanto, ainda 
a aguardar o visto do Tribunal de 
Contas, procedimento também ele 
dependente da aprovação da 
Declaração de Impacto Ambiental. 
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Sociedade Política

Rui Alexandre candidata-se na lista do Nós, Cidadãos! em Alcobaça

Ex-líder da concelhia do PS concorre
por movimento independente
Maria Anabela Silva
anabela.silva@jornaldeleiria.pt

z  A possibilidade tinha sido avan-
çada quando, em Abril deste ano,
se desvinculou do PS, após 36 anos
de militância, depois de o parti-
do o ter preterido como cabeça-
de-lista à Câmara, escolhendo
antes Carlos Guerra. Agora, con-
firma-se. Rui Alexandre vai con-
correr, como independente, à lide-
rança do Município, liderando a
lista do Nós, Cidadãos!.

Denominada "Cidadãos por Alco-
baça", a candidatura apresenta-se
como resposta “a uma grande fran-
ja da população que não se revê
nos partidos e que procura uma

Batalha

Dário Florindo
avança pelo
Iniciativa Liberal 

zConsultor especialista em temas de
governo e sector público, Dário Flo-
rindo, 27 anos, é o cabeça-de-lista do
Iniciativa Liberal (IL) à Câmara da
Batalha, concorrendo com o objecti-
vo de “devolver o poder às pessoas e
dar-lhes condições para fazerem mais
por si próprias e pelo seu concelho”.
Natural de São Mamede, considera
que os cidadãos da Batalha “querem
um município orientado para o futu-
ro, com decisões transparentes” e
menos taxas, burocracias e “propa-
ganda política”. Citado numa nota
de imprensa, o candidato defende
ainda que o concelho precisa de “mais
e melhores cuidados de saúde. Ricar-
do Vala, de 53 anos, será o candida-
to do IL Assembleia Municipal da
Batalha. Natural de França, vive no
concelho há mais de 20 anos. 

Peniche

BE aposta em
António Moniz
para liderar 
Município

z Sociólogo e professor na Univer-
sidade Nova de Lisboa, António
Moniz vai candidatar-se à Câmara
de Peniche pelo Bloco de Esquer-
da, partido do qual foi fundador. A
cabeça-de-lista à Assembleia Muni-
cipal (AM) será Dulce Encarnação,
tradutora e revisora de conteúdos.
Numa nota à imprensa, António
Moniz, que actualmente integra a
AM eleito pelo Grupo de Cidadãos
Eleitores por Peniche, explica que
se submete a sufrágio para que "exis-
ta uma voz independente das prin-
cipais forças políticas no concelho".
O candidato defende que é neces-
sário tirar Peniche do "marasmo
económico" e apostar em “bons
transportes públicos, boas infra-
estruturas urbanas, um bom plano
de desenvolvimento empresarial”
e numa estratégia de apoios sociais
para “melhorar a qualidade de vida”
dos mais idosos, jovens, imigran-
tes, minorias étnicas, religiosas ou
culturais”. Entre as medidas que
pretende instituir está o Orçamen-
to Participativo, para que "Peniche
possa ter realizações propostas pelos
seus munícipes, e não apenas obra
realizada pela Câmara e juntas de
freguesia". 

Leiria

CDU quer romper
com “imobilismo”
e “má gestão
na Câmara

z O cabeça-de-lista de CDU à Câma-
ra de Leiria, Sérgio Silva, defende
que o concelho “necessita de um
projecto novo que rompa com anos
de imobilismo e má gestão”, acu-
sando a actual maioria de ser “inca-
paz de cumprir os seus planos de
investimento” e de “destruir” os ser-
viços municipais. “É chegado o
momento em que se impõe a neces-
sidade de uma gestão alternativa”,
afirmou na apresentação da candi-
datura, onde apontou, entre muitas
prioridades, a reorganização dos ser-
viços municipais e a “qualificação
das infra-estruturas e do espaço públi-
co”, com a criação de áreas verdes e
de lazer nos bairros. O combate aos
“gravíssimos” problemas ambien-
tais é outra das apostas da CDU para
Leiria, colocando na “primeira linha
de prioridades” a conclusão do sis-
tema de recolha e tratamento de
esgotos domésticos e a efectiva liga-
ção à rede e defendendo uma “empe-
nhada intervenção municipal” para
exigir a resolução das questões rela-
cionadas com a poluição suinícola.
No seu discurso, o candidato da CDU
saiu também em defesa de um sis-
tema de mobilidade que “se adapte
à realidade de Leiria”.

Apresentação dos candidatos do Chega teve lugar na semana passada

DR

Partido anunciou apostas para mais sete concelhos do distrito

Chega soma dez candidatos 

z Apresentar candidatos a “todas”
as câmaras do distrito é o objectivo
do Chega para as próximas autár-
quicas, as primeiras às quais con-
corre. Na semana passada, o parti-
do revelou o nome de mais sete can-
didatos: Adriano Rodrigues (Ansião),
Sara Santos (Batalha), João Hemer-
gildo (Bombarral), Flávio Tigol (Figuei-
ró dos Vinhos), Pedro Moreira (Mari-
nha Grande), Carlos Breda (Pombal)
e Sabino Félix (Óbidos). Antes, já

tinham sido anunciados os cabeças-
de-lista às Câmaras de Leiria (Luís
Paulo Fernandes), de Porto de Mós
(António Alves) e de Caldas da Rai-
nha (Edmundo Carvalho).

Reconhecendo que em alguns con-
celhos estar a ser “dificílimo” arran-
jar candidatos, Luís Paulo Fernandes,
presidente da distrital, diz que “é impe-
rioso” concorrer em todos os muni-
cípios. “Temos de dar alternativa,
colocando pessoas diferentes na polí-

tica, pessoas competentes e corajo-
sas”, afirmou à margem da sessão de
apresentação dos candidatos, que
teve lugar em Leiria e que contou com
a presença de André Ventura.

No concelho de Leiria, onde con-
corre, Luís Paulo Fernandes adian-
ta que tem já candidatos a nove das
18 freguesias. “Estamos apostados
em encontrar pessoas que possam
representar todas as comunida-
des”, afirma.

Rui Alexandre, 52 anos, é licenciado
em Recursos Humanos e funcionário
da Câmara  de Alcobaça. Foi atleta e
dirigente desportivo. Durante 36
anos, militou no PPS, tendo liderado
a concelhia de Alcobaça nos últimos
cinco anos. Desfiliou-se em Abril 

Em destaque alternativa por não se identificar
com o rumo que o concelho tem
tomado”.

“Vinte e quatro anos de liderança
do PSD é período muito longo. Alco-
baça está a precisar de alternati-
vas, com pessoas capazes de con-
cretizar um projecto forte, inte-
grado e exequível, que coloque o
concelho nos patamares de exce-
lência dos municípios vizinhos de
Caldas da Rainha e Leiria”, afirma
Rui Alexandre.

Em declarações ao JORNAL DE
LEIRIA, o candidato defende ainda
que o PS, cuja estrutura concelhia
liderou até Abril, “já mostrou que,
com tantas guerras internas regis-
tas ao longo dos anos, também não

é alternativa”. “Se o PS não ganhar
as eleições, como espero, os únicos
responsáveis serão o presidente da
Federação e as pessoas que estão
agora à frente do PS de Alcobaça que
puseram de lado o trabalho feito na
preparação destas eleições”, alega.

Frisando que o PS é um dossier
“encerrado”, Rui Alexandre apon-
ta algumas das prioridades do “Cida-
dãos por Alcobaça”: “elevar os pata-
mares de excelência do concelho
ao nível empresarial e turístico e
apostar forte na educação”, consi-
derando “fundamental” a criação
de um pólo universitário.

O mandatário da candidatura
será Cândido Ferreira, também ele
antigo militante do PS.
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Leitores

A formação 
 
Foi um daqueles jogos de onze 
contra onze e no fim ganha a 
Alemanha. E embora Portugal 
tenha tido oportunidades para 
marcar, nem sequer pode falar-se 
em injustiça, os alemães foram 
competentes e organizados e há 
que dar os parabéns a esta 
Mannschaft sb-21, representante 
de um futebol que continua a 
produzir valores sólidos ao ritmo 
eficaz da indústria germânica. 
Desilusão à parte por esta terceira 
final perdida, Portugal só tem 
razões para sorrir quando encara 
o futuro, no que respeita à 
qualidade dos jogadores e à 
organização federativa para 
atacar as competições de 
seleções. Se pensarmos que a 
estes jovens, que se bateram de 
forma irrepreensível na 
Eslovénia, ainda podiam ser 
acrescentados três dos jogadores 
que estão no grupo de Fernando 
Santos - João Félix, Pedro 
Gonçalves e Nuno Mendes - e 
ainda Thierry Correia e Pedro 
Neto (um com Covid, o outro 
lesionado) percebemos, de forma 
ainda mais ampla, o valor do 
talento nesta fornada tão 
especial. 
A taça de campeão europeu de 
sub-21 é a única que não brilha na 
Cidade do Futebol. E não é por 
acaso que tal sucede. O nosso 
futebol, historicamente, nunca 
foi capaz de lidar de forma eficaz 
com a passagem dos jogadores 
aos seniores, e muitos valores 
que prometiam bastante nos 
escalões de formação  
perderam-se. 
Esse defeito, porém, foi detetado 
e a melhoria, nos últimos anos 
(depois de termos sido finalistas 
em 1994 pela primeira vez, 
voltámos a uma decisão em 2015 
e reincidimos em 2021) tem sido 
flagrante. A aposta firme nas 
equipas B, e mais recentemente 
nos sub-23, criou condições para 
um desenvolvimento mais 
harmonioso daqueles 
futebolistas que precisam de um 
período mais longo de transição. 
Garantido esse espaço 
competitivo, o resto é uma 
questão de convicção no que se 
está a fazer e paciência até que os 
resultados apareçam. E, pela 
aparência, nenhum desses 
atributos falta na Cidade do 
Futebol… 
O futebol português, tão mal na 
forma como destrata a indústria 
onde vive e que devia acarinhar, 
teve, pelo menos, o mérito de 
perceber que a salvação está na 
formação. O investimento não só 
em meios físicos, como 
sobretudo, em meios humanos, 
está a dar frutos. 

Haverá sofrimento algum que não possa ser 
transmutado e traduzido em arte? Ou simplesmente um 
agente sofrido que não se identifique com a estética de 
uma obra feia, temerosa e deprimente? Parece-me que 
poderá existir uma percentagem de seres humanos à 
qual, de algum modo, a arte não diz nada, passa-lhes ao 
lado... Ainda assim haverá sempre o momento em que a 
experiência estética lhes baterá à porta e dessa forma 
ainda que muito vagamente poderão escolher se a arte 
entrará ou não em suas casas, em suas vidas. 
Retirando do baralho os elementos aos quais a arte nada 
diz, resta saber o porquê de a arte ser uma constante tão 
grande para aqueles cuja a vida não significaria nada sem 
ela. Da mesma forma que iniciei este texto questionando 
se haveria algo humanamente intraduzível pela arte, há 
que perceber com que tipo de tradução estamos nós a 
lidar. Penso na criação artística holisticamente, ligando o 
indivíduo ao todo que se lhe apresenta como enigma, 
enigma esse que deixa de ser um outro fechado em si, 
para se revelar sem ter de se revelar concretamente, 
elevando-se à condição de "bliss junkie", um observador 
da beleza alheia desliza para essa mesma beleza. 
A arte pode, aos meus olhos, ser vista como uma 
linguagem que não olha a meios para atingir fins. O fim 
último da arte é traduzir o ser humano para a 
materialidade, considerando uma materialidade 
carregada de aura, e com aura quero dizer espiritualizar a 
matéria, é fazer ouro a partir de pedra, tal como um 
alquimista. Para além de a arte nos lançar ao universo 
como a matéria que fala por si mesma, sendo que não 
pode alguma vez a sua significação ser anulada pelos 
seres humanos, tem a particularidade de nos tornar mais 
humanos. Mais dignos do nome "Homem" ou "Mulher", 
mais próximos uns dos outros, mais conscientes de que 

Pensar sobre a arte
a humanidade deve ser um conjunto de 
comportamentos que em catadupa se influência  
uns aos outros. 
Se a arte tem o papel de influenciar, julgando eu que 
tem, então a arte é mais que uma tradução, é uma 
materialização da espiritualidade. Considero também 
uma ótima protetora das emoções nesse aspeto... Uma 
boa peça de arte faz-nos levar com o peso da vida sem 
termos que levar com o peso da vida em sua quotidiana 
forma de se manifestar. Para além de tocar, a arte ensina 
a ser tocado. A arte pode ser duas coisas: a preparação 
para a vida e a preparação para a morte. Entendendo que 
a arte ensina a lidar não só com emoções nossas, mas 
também com as emoções que nos são trasmitidas pelo 
artista, aquele que foge à arte por esta ser demasiado 
"pesada" está em última instância a fugir de si mesmo. 
Considerando a arte como preparação para a morte 
dando-nos a segurança de que nos materializamos 
enquanto cá estivemos, dá-nos também a perspetiva de 
que a morte é mais suportável. Esta é uma ideia que 
considero fulcral, meio teológica talvez, dizermos que a 
morte se suporta melhor sabendo que não somos os 
únicos a morrer, ainda que quando morrermos nem 
mesmo a arte nos salvará da nossa eterna solidão, ela 
pode enquanto vivos enaltecer a magia que existe em 
bebericar um copo enquanto se observa o oceano. Como 
diria o grande Nietzsche: "temos a arte para não 
morrermos da verdade". Quero acrescentar apenas que a 
arte é também ela a verdade, sendo a meu ver a única 
verdade em que vale a pena acreditar. 
 
Tiago Gaspar 
Texto escrito segundo as regras do Acordo Ortográfico de 
1990 

RICARDO GRAÇA

Este bicho humano que pertence 
à natureza e dela depende para 
tudo, e que sem ela não pode 
sobreviver, começou a atacar a 
natureza no seu esplendor 
transformando a mesma numa 
pálida imagem de si. Agora 
parecem campos outonais, cheios 
de flores abatidas dominadas por 
um amarelo que anuncia morte 
iminente. Estão à espera das 
primeiras chuvas para que a água 
limpa do céu varra o veneno para 
dentro do solo e atinja as raízes 
(que já se debatem contra o 
veneno), e as elimine para 
sempre, esta primavera. 
Por qualquer razão desconhecida, 
o hábito de envenenar os campos 
para matar as flores que eles 
consideram “ervas” e que 
“parecem mal” ainda persiste. 
Por qualquer razão desconhecida, 
o ser humano, que sustenta que o 
veneno não causa a morte de 
animais, árvores e pessoas, e por 
isso é inofensivo, parece não 
entender que o que colocamos no 
solo, de alguma forma nos 
aparece nos copos ou no prato.  
Não mata ninguém (de uma vez!), 
é verdade. Mas isso não o torna 
propriamente inofensivo. Se 
envenenamos a terra, 
envenenamos os lençóis de água 
e tudo o que plantamos absorve o 
veneno absorvido pela terra. 
Como queremos ter saúde 
quando usamos veneno? Esse 
mesmo veneno entra no nosso 
organismo e começamos a sentir 
dores que sempre são sintomas 
de doença. Não nos mata de uma 
vez, é verdade. Vai-nos matando 
aos poucos. 
Por qualquer razão, a natureza 
espontânea que é vida está a 
morrer, pela ação do homem. O 
homem está a matar vida 
inofensiva, e nada ganha em 
troca com essa ação. Só perde. 
Mas não entende. E é um 
desconsolo ver os campos, no 
pleno despontar da primavera, 
com uma cor outonal, sobretudo 
à volta das árvores, provocando 
calvícies no meio do verde que 
vai sobrevivendo aos ataques. 
Havendo mais soluções, por que 
é que o homem recorre ao 
veneno? É mais rápido, é mais 
barato, é mais eficaz. Ah, e parece 
bem! E não come os nutrientes 
das árvores derrotando assim o 
homem a concorrência das 
pobres flores a que chama 
“ervas”…  
Os venenos não matam, vão 
matando, atacando a saúde e a 
vida humana de forma indireta e 
sub-reptícia. O que ataca a 
natureza ataca o ser humano que 
dela faz parte. 
 
Fátima Nascimento 
Texto escrito segundo as regras do 
Acordo Ortográfico de 1990 

E não há outro caminho, a não 
ser que descubram petróleo no 
Beato, diamantes na Cedofeita, 
lítio em Maximinos, ou gás 
natural em Fermentões. 
 
Orlando Fernandes 

Tristes outonais 
campos primaveris 
 
Com a chegada da primavera, os 
campos enchem-se de cores e 

formas, uma demonstração da 
riqueza e variedade que 
carateriza a mãe terra. É um 
regalo para os olhos e para o 
espírito alongar os olhos por 
esses campos fora. Até que… o 
homem intervém. 
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Opinião

Adam Smith e Maquiavel vão à bola

Adélio 
Amaro

CEPAE faz parcerias  
na região

E
u gosto de ironizar com os meus amigos que são 
“perdidos” pelo futebol. De diferentes áreas 
profissionais, com diferentes habilitações. Mas a 
verdade é que o futebol equaliza: paixões, 

desilusões, opiniões, até a falta de sentido crítico, a 
linguagem e o insulto aos árbitros. 
Quando alguns me dizem, com um orgulho inaudito, 
por exemplo, “sou sócio do clube X desde os quatro 
anos”, eu respondo-lhes, a brincar, claro,  que se 
vivessem na Alemanha do Hitler ou na Rússia do 
Estaline, também seriam orgulhosamente da 
Juventude Hitleriana e da Juventude Comunista desde 
essa mesma tenra idade. 
Acho que a última vez que vi um jogo de futebol ao 
vivo foi um derby lisboeta (é assim que se diz?) e há 
mais de 10 anos. Fiquei desiludidíssimo: as claques 
nem viam o jogo, entretidas que estavam na fruição 
do barulho descomunal que faziam e depois, 
habituado a ver futebol na televisão, nem compreendi 
tácticas, nem movimentações, nem conseguia saber 
quem eram os jogadores que por ali corriam. E o que é 
mais grave: foi golo e só me apercebi depois, sem o 
conseguir antever – e por momentos esperei 
ansiosamente que pudesse ser repetido, tal como o 
“replay” me habituara na televisão. 
Foi uma experiência traumática, que baixou a minha 
autoestima e me convenceu que o futebol é só para 
alguns. Mas o que mais me custou, nesse jogo, foi sentir 
coação e medo – sobretudo antes do jogo. Alguns 
adeptos do clube da casa, com ar de capangas de 
serviço, farejavam na sala de espera e nos corredores 
adeptos do clube adversário que, de alguma maneira, 
alardeassem a adesão ao clube rival. 

Contra os bretões, marchar, marchar!
Vi que a coisa era séria quando uma jovem do nosso 
grupo, também na inocência de quem não assiste 
futebol ao vivo, ostentando um cachecol do clube 
contrário foi ameaçada duas vezes de agressão, logo ali 
na sala.  
Na realidade, tenho de ser sincero: o que sempre me 
constrange é qualquer filiação cega – a qualquer ideal, 
ou ideologia, ou religião, ou desporto. 
Este tipo de cegueira é sempre destrutiva. Porque é 
irracional e raramente admite contestação ou a posição 
crítica, dialogante e construtiva. 
É claro que eu tenho as minhas defesas: sou sempre 
simpatizante da Académica de Coimbra. E ninguém me 
contesta. É um clube consensual por natureza (pudera, 
não faz qualquer mossa!). Não deixa de ser uma 
homenagem ao meu pai, estudante em Coimbra nos 
anos 40, e naturalmente adepto da Académica. Mas até 
isso tenho de gerir bem.  Em frente ao meu sogro, calo-
me por respeito. Natural e residente até há cinco anos 
em Coimbra, sendo adepto, simpatizante e até dirigente 
do União de Coimbra, não me atrevo a confrontá-lo, 
mesmo sabendo que o União de Coimbra já não existe. 
Claro: nos jogos da equipa nacional, nas grandes 
competições, não fico indiferente. Vibro, dou pulos, 
grito quando marcamos golo e ganhamos. Mas essa é a 
paixão nacionalista. Que só se explica em parte, dá que 
pensar e também tem o que se lhe diga… 
Ansiosamente espero que Portugal seja campeão 
europeu. E que dê de novo uma coça a esses 
presunçosos dos alemães, ingleses e franceses! 
Ah, já me esquecia: Viva Portugal! 
 
Professor 

À
 medida que o ritmo de picadelas nos braços aumenta, 
retomam-se gradualmente grandes eventos com a 
presença do público. Os maiores eventos que tivemos 
– para já – estão ligados ao futebol. A final da Liga dos 

Campeões de futebol foi precursora: agendada para a Turquia, 
foi transferida à última hora para o Porto. Justificação: poder 
receber adeptos dos clubes intervenientes (dois clubes 
ingleses, por sinal), que estavam impedidos de se deslocar à 
Turquia por razões sanitárias. Os resultados são conhecidos: 
um fim-de-semana sem observar as regras sanitárias, coroadas 
com desacato e pancadaria. As autoridades (policiais e 
políticas) assistiram com razoável indiferença à situação. 
Entretanto, começou o Euro 2020 (apesar de estarmos 
em 2021: supõe-se que corrigir o merchandising daria 
demasiado trabalho). Os vários jogos já disputados têm 
em comum a existência de público nas bancadas. Esta 
é, aliás, condição imposta pela UEFA, que transferiu 
jogos de Bilbau para Sevilha para que pudesse haver 
público nas bancadas. Dir-me-ão que a UEFA está 
preocupada com a emoção e o entusiasmo que passa 
das bancadas para o relvado.  
Eu desconfio que há motivos mais óbvios. Sobretudo 
depois do infeliz espetáculo a que assistimos no jogo 
entre Dinamarca e Finlândia: um jogador colapsou, 
esteve à beira da morte (felizmente sobreviveu e parece 
fora de perigo) e tiveram de ser os próprios colegas de 
equipa a fazer uma barreira para dar privacidade num 
momento de particular fragilidade. Tudo enquanto a 
realização da transmissão futebolística se entretinha a 
dar repetições sem fim do colapso do jogador e da sua 
esposa em pânico na bancada. O jogo foi retomado 
pouco depois de o jogador ser levado para o hospital, 

O
 Centro do Património da 
Estremadura (CEPAE) não 
estagnou durante a fase 
pandémica que nos tem 

assolado a todos. Pelo contrário, 
aproveitou a pausa forçada de muitas 
instituições para estudar formas de 
parceria com as mesmas. 
Desta forma, tem assinado diversos 
protocolos de cooperação com 
associações de vários concelhos da 
região, como são exemplo a ACR da 
Comeira e a Companhia de Teatro 
"Teatro à Solta", ambas da Marinha 
Grande. A primeira é uma associação 
dinâmica, associada do CEPAE, que 
tem apostado muito na Cultura, 
através das atividades que tem 
desenvolvido, muitas delas em 
parceria com o CEPAE. A segunda é 
uma companhia de teatro, jovem, 
com uma excelente qualidade que 
tem levado ao palco diversas peças de 
índole histórica como é o exemplo 
“Na Língua de Camões”. 
Mas o CEPAE não fica por aqui. Dos 12 
protocolos já agendados, esta 
associação do património foi até aos 
Soutos, Caranguejeira, assinar mais 
três protocolos com outros tantos 
grupos de folclore que têm núcleos 
museológicos/etnográficos, todos eles 
associados do CEPAE: Rancho 
Folclórico dos Soutos, Caranguejeira; 
Rancho Folclórico do Freixial, 
Arrabal, e Rancho Folclórico de São 
Guilherme, Magueigia, Santa Catarina 
da Serra, todos eles do concelho de 
Leiria. São três grupos de referência e 
com provas dadas na promoção do 
património. Para breve, serão 
assinados mais protocolos, com o 
Mosteiro da Batalha, a Junta de 
Freguesia de Pombal, a União de 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira 
e Cortes, a delegação do distrito de 
Leiria da Associação Nacional de 
Freguesias, assim como outras 
instituições de diversos concelhos, 
onde se podem salientar os ranchos 
de Leiria, Barreira, Rebolaria (Batalha) 
e Pombal, assim como a União 21, 
também de Pombal, entre outras. 
Não se pretende que estes protocolos 
sejam um conjunto de intenções que 
apenas ficam no papel. O objetivo é 
desenvolver parcerias na área do 
Património de forma a alcançarmos 
mais sensibilidade para uma área que 
apresenta diversas fragilidades, mas 
que tem um potencial enorme, tanto 
no ponto de vista da formação 
cultural e respetiva represen-
tatividade patrimonial, assim como 
na sua promoção, seja ela turística ou 
de conhecimento. 
 
Presidente do Centro do Património 
da Estremadura (CEPAE) 
Texto escrito segundo as regras do 
Acordo Ortográfico de 1990 

Joaquim 
Ruivo

por imposição da UEFA. Os destroçados 
dinamarqueses serão certamente uns piegas 
sentimentais, se não recuperam em meia hora. 
Estes pequenos apontamentos – apenas dois 
exemplos recentes – mostram que o futebol 
profissional é tudo menos um desporto. Pode haver 
até uma bola e uns rapazes a correr atrás dela, mas na 
verdade é um negócio: manda o dinheiro e esse é o 
único critério de interesse para os decisores (dos 
clubes, às federações e naturalmente a UEFA/FIFA). 
Que interessa se existe um ser humano caído em risco 
de vida, quando isto dá um tão bom espetáculo 
televisivo? A emoção a ser vampirizada a troco de 
mais umas audiências (que rendem mais uns milhões, 
naturalmente). O que interessa se não estão garantidas 
as condições sanitárias, se é fundamental ter 
presentes uns milhares de espetadores e um regime 
fiscal favorável? 
O futebol profissional é, atualmente, o pináculo do 
capitalismo. Um mundo autorregulado, sem 
intervenção pública – nem vontade de intervir. Tudo 
pelo lucro (e interessando pouco se a bola entra ou 
não). Um mundo sem lei nem ordem, sem observar 
sequer as mais básicas disposições legais, em que 
apenas os mais fortes sobrevivem – 
independentemente dos métodos que usam. Um 
mundo em que Adam Smith e Maquiavel seriam 
apenas treinadores de bancada. 
 
Professor e investigador do Politécnico de Leiria 
Texto escrito segundo as regras do Acordo Ortográfico de 
1990 

Nuno 
Reis
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Homens e licenciados 
derrubam  
preconceito no  
trabalho doméstico
Efeméride Assinalou-se ontem, dia 16, o Dia 
Internacional do Trabalho Doméstico. Fomos 
conhecer melhor a vida de quem cozinha, trata da 
roupa e limpa a casa dos outros. Percebemos que o 
seu perfil está a mudar, com mais licenciados e 
homens nesta profissão

Daniela Franco Sousa 
daniela.sousa@jornaldeleiria.pt  
� Entre milhares de colaboradores que 
a empresa QuerMarias já recrutou para 
exercer trabalho doméstico profissio-
nalizado, desde que iniciou activida-
de, em 2005, boa parte são já colabo-
radores com formação académica 
superior. Além disso, existe um gru-
po que tende a crescer, que são os 
domésticos, empregados do sexo mas-
culino, expõe Arminda Serrano, sócia- 
-gerente desta empresa de recruta-
mento, que actua por todo o País e 
também em território internacional. 

Desta forma, Arminda Serrano jus-
tifica que é cada vez menor o precon-
ceito associado à profissão, que outro-
ra estereotipava o empregado doméstico, 
associando-o a mulheres, de baixa esco-
laridade, que se dedicavam à função 
por falta de alternativas. 

“Teremos recrutado três ou quatro 
homens, que começaram por fazer 
trabalho doméstico normal, que pro-
grediram, e que hoje, na casa dos 50 
anos, são mordomos”, relata Armin-
da Serrano. Alguns começaram a tra-
balhar em Londres e vieram mais tar-

de a empregar-se em Portugal. Outros 
fizeram o percurso inverso e estão 
hoje a colaborar no estrangeiro. 

Além destes, pros segue a respon-
sável pela QuerMarias, há muitos 
outros homens recrutados pela empre-
sa, que trabalham a limpar, a cozinhar 
e a tratar de idosos. “Nalguns casos, 
há idosos sozinhos, que preferem con-
tratar homens para tratar de si e da 
sua casa, porque, sendo do mesmo 
sexo, se sentem menos inibidos”, jus-
tifica a sócia-gerente.  

Nesta actividade, defende Armin-
da Serrano, os senhores são “alta-
mente profissionais” e muito “vai-
dosos” da sua função, acrescenta.  

Por outro lado, há também muita 
gente com formação superior, que 
escolhe fazer do trabalho doméstico 
a sua carreira. “Licenciados em Direi-
to, Comunicação Social e profissio-
nais de Enfermagem”, exemplifica. 

Mónica Marto, responsável pelo 
recrutamento de recursos humanos 
na empresa House Shine Leiria, que 
se dedica a limpezas domésticas pro-
fissionais, confirma o interesse de 
licenciados nesta actividade. Recor-
da, por exemplo, o “contributo fan-

tástico” de uma professora de ensi-
no básico que, entre empregos em 
escolas, durante as férias de Verão, se 
dedicou à limpeza de casas através 
da House Shine.  

Maria Costa, de 52 anos, natural de 
Viseu, já tinha completado o 7.º de 
escolaridade quando, aos 16 anos, 
decidiu ser empregada doméstica. 
Nessa altura, as habilitações até lhe 
poderiam ter aberto portas noutra 
profissão. Mas Maria preferia traba-
lhar nesta área, onde nunca se sentiu 
inferiorizada. Pelo contrário. “Deixei 
amizades pelas dezenas de casas onde 
trabalhei”, conta a doméstica. Nal-
gumas delas, limitou-se a limpar. Nou-
tras, “fazia as refeições, limpava, tra-
tava da roupa e ia às compras. Era uma 
autêntica governanta”, recorda, com 
orgulho. Numa das casas, onde duran-
te anos deu assistência a uma idosa,  
viu os seus netos a crescer. “Eram 
como família”, realça. 

Para se exercer esta profissão é pre-
ciso brio e honestidade, observa Maria, 
salientando que as famílias confiam 
às empregadas domésticas o seu 
dinheiro, as chaves de casa e senhas 
de alarmes. E tudo o que é ouvido 

num lar, tem de ficar guardado em 
sigilo, frisa Maria Costa. 

Se uma funcionária for competen-
te e organizada, pode ganhar um bom 
vencimento, afirma. “Há 17 anos, rece-
bia 5,5 euros à hora e tinha todos os 
meus direitos assegurados. Mas fazia 
os meus descontos apenas sobre o 
meu trabalho numa das casas. Nas 
restantes, isso já não compensava”.  

Depois de se ter retirado da activi-
dade durante algum tempo, para poder 
dar assistência a uma pessoa próxi-
ma, que não estava bem de saúde, 
Maria voltou ao trabalho doméstico, 
desta vez através de uma empresa, 
onde se dedica à limpeza de casas par-
ticulares e de empresas.  

Arminda Serrano realça que, na sua 
empresa, a selecção e o recrutamen-
to são feitos com empregadores que 
estabelecem contrato legal com os 
empregados e que fazem as devidas 
contribuições para a Segurança Social. 
Explica que o mercado laboral está 
devidamente regulamentado em maté-
ria de trabalho doméstico. Mas sabe 
que, à margem da QuerMarias, há 
patrões e empregados que optam por 
não regular a situação, por entende-

rem que é mais conveniente para 
ambos.  

Legislação nem sempre  
é cumprida 
Num artigo recente da Deco Proteste, 
a Associação Portuguesa para a Defe-
sa do Consumidor destaca os direitos 
que assistem aos empregados domés-
ticos. Assim, além da remuneração 
(o salário pode ser acordado à hora, 
ao dia, à semana ou ao mês, sendo 
que o subsídio de férias e o subsídio 
de Natal correspondem ao valor da 
remuneração mensal), o empregador 
tem de contratar um seguro de aci-
dentes de trabalho, declarar as quan-
tias pagas ao trabalhador no ano ante-
rior, assim como as contribuições pagas 
à Segurança Social e, se for o caso, as 
retenções efectuadas para efeitos de 
IRS. Os empregados domésticos têm 
também direitos relacionados com a 
Covid-19. A Deco Proteste passa a esmiu-
çar: “enquanto trabalhadores por con-
ta de outrem, os trabalhadores domés-
ticos têm os mesmos direitos ex- 
cepcionais determinados pelo peri-
go de contágio com a Covid-19, por 
exemplo, subsídio em caso de isola-

DR
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mento profilático, de assistência a 
filho menor de 12 anos cujo estabele-
cimento de ensino tenha sido encer-
rado ou apoio extraordinário ao ren-
dimento”. 

Vivalda Silva, coordenadora do Sin-
dicato dos Trabalhadores de Serviços 
de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domés-
ticas e Actividades Diversas, também 
se congratula pelo facto de, ao longo 
dos anos, o trabalho doméstico ter dei-
xado de ser alvo de preconceito e des-
criminação. A sua luta continua a ser 
no sentido de fazer cumprir os direi-
tos de quem exerce esta actividade. 
“Muitas pessoas foram despedidas 
nesta fase de pandemia, porque os 
empregadores deixaram de ter con-
dições económicas para as manter. E 
muitas delas, por terem apenas um 
contrato verbal, não sabiam dos direi-
tos que tinham”, expõe a sindicalista. 
“Algumas nunca tinham gozado férias 
nem estavam inscritas na Segurança 
Social”, exemplifica. “Sabemos que 
alguns destes trabalhadores também 
não querem fazê-lo, uma vez que têm 
outros empregos, onde já fazem os 
seus descontos. É uma situação que é 
mais difícil de controlar, trabalhando 
em casas particulares, do que se esti-
vessem a laborar numa fábrica. Mas 
defendemos sempre que, se existe 
uma lei, ela tem de ser cumprida”, real-
ça Vivalda Silva. 

Em 2021, no décimo aniversário 
da Convenção do Trabalho Digno para 
o Trabalho Doméstico, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) divul-
ga um relatório onde também con-
clui que a pandemia  “expôs as vul-
nerabilidades persistentes do trabalho 
doméstico”. Revela que “os 75,6 
milhões de trabalhadoras e traba-
lhadores domésticos em todo o mun-
do foram significativamente afecta-
dos” e que a Covid-19 degradou as 
condições de trabalho, “que já de si 
eram muito más”. Embora constate 
“alguns progressos”, a OIT sublinha 
que 36% destes trabalhadores “per-
manecem totalmente excluídos da 
legislação laboral”.  

Por outro lado, pelo menos no que 
diz respeito ao nosso País, tornaram- 
-se “pouco usuais” os casos de explo-
ração de pessoas que se dedicam ao 
trabalho doméstico, situação bem dife-
rente do que acontecia há cerca de uma 
década, expõe Paulo Carreira, presi-
dente da Amigrante, a Associação de 
Apoio ao Cidadão Migrante sediada 
em Leiria. Ao longo dos anos, o traba-
lho de sensibilização tem vindo a sor-
tir efeitos, defende o dirigente. 

Arminda Serrano, sócia-gerente 
da QuerMarias, também refere que 
há muito deixou de ter conhecimento 
de situações de exploração de empre-
gadas domésticas. “Há dez ou 15 
anos, era mais usual ouvir falar sobre 
mulheres vindas da Ucrânia e do Bra-
sil, que eram ludibriadas com pro-
messas de contrato de trabalho nes-
ta actividade, e que nunca chegavam 
a ser cumpridas por parte dos empre-
gadores”, expõe. 

Os direitos de 
propriedade intelectual 
são importantes activos 
das empresas e, nessa 
medida, o seu valor deve 
ser protegido, 
designadamente, através 
de meios que evitem o 
conhecimento prévio da 
informação relevante e 
dos projectos que 
interessa proteger. 
De facto, esta divulgação 
antecipada, da ideia que 
está na base de 
determinada invenção ou 
aparência de um produto, 
anterior à protecção 
pretendida, irá, não só 

alertar a concorrência (e fazer perder a vantagem competitiva), 
como até pôr em perigo a possibilidade de obtenção dessa 
mesma protecção – a título de patente, modelo de utilidade ou 
mesmo desenho ou modelo –, na medida em que tem a 
potencialidade de destruir a sua novidade (um dos requisitos de 
concessão dos referidos direitos). 
Contudo, existem situações em que há necessidade de dar a 
conhecer tais informações e projectos, antes mesmo de as 
mesmas corresponderem a direitos registados.  
Vejase, por exemplo, a circunstância em que se desenvolveu 
um determinado protótipo e, antes de se decidir produzilo, há 
interesse em obter uma estimativa de custos por parte de um 
fabricante. 
Ou mesmo a situação em que há interesse em vender parte ou 
a totalidade da empresa e há a necessidade de dar a conhecer 
os projectos em curso a um potencial comprador. 
É, igualmente, frequente que quem concebe um conceito 
inovador necessite de tempo para melhor o desenvolver e não 
disponha dos recursos – financeiros, tecnológicos, 
comerciais/de acesso ao mercado –, para o implementar com 
sucesso, daí surgindo a necessidade de contactar terceiros e, 
consequentemente, divulgar a informação, com o intuito de 
estabelecer parcerias. 
Um acordo de confidencialidade permitirá a partilha da 
informação relevante com terceiros, sem pôr em causa o seu 
valor e sem colocar em perigo a protecção pretendida. 
Tratase de um contrato jurídico em que uma parte concorda 
em divulgar certas informações para uma finalidade específica e 
a outra parte concorda em não divulgar essas informações a 
terceiros, mantendoas confidenciais. 
Uma pesquisa rápida pela internet permite encontrar várias 
minutas de acordos de confidencialidade. No entanto, 
dependendo da informação que se pretende proteger e da 
especificidade do direito de propriedade intelectual em 
questão, a redacção desses documentos irá variar. 
A esse respeito, é necessário não esquecer que estamos 
perante um contrato jurídico e, como em todos os documentos 
legais, é importante que este seja redigido  e a sua negociação 
acompanhada  por um profissional com conhecimentos 
jurídicos e, neste caso concreto, com conhecimentos em 
propriedade intelectual. 
 
© 2021 
 
Cláudia Freixinho Serrano 
Agente Oficial da Propriedade Industrial e Consultora Jurídica 
J. Pereira da Cruz, S.A. 
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Acordos de Confidencialidade 
A sua importância na protecção 

da Propriedade Intelectual

Iniciativa da Assimagra  

StonebyPORTUGAL: 
nova marca promove 
pedra nacional lá fora
� Lançada a 10 de Junho, numa 
iniciativa da Associação Por-
tuguesa da Indústria dos Recursos 
Minerais (Assimagra), a marca 
colectiva StonebyPORTUGAL pre-
tende projectar internacional-
mente o País, a pedra natural por-
tuguesa e o saber-fazer nacional 
nesta área.  

“O sector da pedra natural con-
ta agora com novas ferramentas 
de comunicação e promoção da 
pedra nacional e da sua indústria, 
essenciais à estabilização, forta-
lecimento e à contínua afirmação 
das pedras junto de mercados 
internacionais de grande prestí-
gio”, afirma a associação. 

A sustentar esta nova marca 
“está todo um conteúdo técnico 
relevante sobre a pedra portu-
guesa e a indústria que a extrai e 
transforma, assim como infor-
mação promocional com a liga-
ção a outros projectos de grande 
ressonância desenvolvidos pelo 
sector, que sustentam o seu reco-
nhecimento no mercado interna-
cional”, adianta a Assimagra. 

“É importante ter presente o 
desafio em se apostar em novas 
formas de comunicar com o pres-
critor e com o consumidor final a 
excelência da pedra portuguesa, 
a sua origem, e a capacidade de 
transformação e aplicação nos 
mais diversos contextos e mer-
cados, para gerar confiança na 
escolha desta material”, argu-
menta a associação. 

Sector tradicional “que se dis-
tingue pela qualidade, pela versa-
tilidade e capacidade tecnológica”, 
a pedra natural tem apostado em 
estratégias conjuntas de interna-
cionalização que têm potenciado 
o crescimento das exportações e o 
reconhecimento internacional do 
produto e das empresas.  

Resultado deste esforço colec-
tivo, o sector tem apresentado um 
crescimento sustentável das suas 
exportações, com uma média de 
6% ao ano, ao longo dos últimos 
seis anos. “Os dados de comércio 
externo de 2019 mostram que o 
sector teve nos últimos 10 anos 
um crescimento das suas expor-
tações superior a 140 milhões de 
euros, passando de 282 para 427 
milhões de euros, o que corres-
ponde a um crescimento de cer-
ca de 33%”, aponta a Assimagra.  

“O reflexo daquilo que é a ima-

gem da pedra natural portugue-
sa e das suas empresas está de tal 
forma consolidado internacio-
nalmente que, mesmo com o 
actual contexto pandémico, os 
dados provisórios de 2020 mos-
tram uma execução equivalente 
ao ano de 2018”. 

Verificou-se também um impor-
tante crescimento do preço por 
tonelada, designadamente em 
mercados mais exigentes, "mui-
to resultante do esforço promo-
vido pelas empresas ao longo da 
última década para se reposicio-
narem em mercados de maior valor 
acrescentado".  

Contudo, “a capacidade de man-
ter quotas de mercado e de as expan-
dir numa lógica de sustentabilida-
de está muito alicerçada na 
qualidade da pedra portuguesa e 
na necessidade permanente de ino-
var, experimentar novas fórmulas 
e de criar novos paradigmas de 
sucesso que procurem um posi-
cionamento diferenciador”. 

Neste sentido, “a criação de uma 
marca colectiva - que alie técni-
ca, tradição, criatividade e quali-
dade – assume-se como uma mais- 
-valia para as empresas enquan-
to instrumento de inovação dos 
produtos e de promoção em mer-
cados externos, tornando-as assim 
mais competitivas no mercado 
global”, frisa a associação. 

O sector é constituído maiori-
tariamente por PME de base fami-
liar, que asseguram 13.380 postos 
de trabalho directos, num total 
de 2.112 empresas (410 de extra-
ção e 1.693 de transformação) dis-
tribuídas de norte a sul do país, 
concentradas nas regiões onde 
existe o recurso mineral. Na região, 
estão sobretudo em Alcobaça, Por-
to de Mós e Fátima e trabalham o 
calcário.  

2.112  
 
Sector envolve mais de duas mil 
empresas, que dão trabalho a 
quase 14 mil pessoas, revelam os 
dados da associação Assimagra

O número
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O fim da gestão 
intermédia?

A
razão pela qual o trabalho remoto é tão 
ameaçador é porque ele desvaloriza 
amplamente a gestão intermédia. Muitas 
vezes o papel de um gestor intermédio é o 

de “ficar atento às pessoas" e, nas reuniões, "falar 
pelo grupo". Ainda que isto possa acontecer no 
Zoom, torna-se significativamente mais claro 
perceber quem realmente fez o trabalho. De igual 
forma, torna muito mais difícil justificar 
atividades inúteis de brainstorming ou reuniões 
improdutivas, quando todos os que estão numa 
sessão Zoom estão simultaneamente no 
computador a fazer outras coisas. Reduzir as 
pessoas a janelas de computador é negativo, mas 
facilita a avaliação dos resultados. Mesmo tendo 
em conta que existem sempre contribuições não 
valorizadas - pessoas que inspiram outras 
pessoas com ideias, pessoas que realmente 
ajudam a orientar outras pessoas - torna-se muito 
menos aceitável encontrar uma função 
empresarial que seja apenas baseada em “dizer a 
outras pessoas o que fazer". Muitos gestores 
ouvem a ideia de que o seu objetivo é “avaliar e 
fomentar o talento”, e transformam-na no 
policiamento de cada ação, presumindo que seu 
status como gestores os torna meros 
controladores. Na verdade, as pessoas são 
atraídas e inspiradas por líderes que lideram 
fazendo coisas - fazendo trabalho, colocando-se 
na linha, promovendo um trabalho gratificante e 
significativo para todos e recompensando as 
pessoas pelo seu trabalho. Tudo isto se torna 
mais evidente sem um escritório. Sem um 
ambiente de escritório, as disfunções de uma 
organização são muito mais óbvias. Aqueles que 
no escritório pareciam permanentemente 
ocupados, tornam-se por vezes dispensáveis. O 
"verdadeiro teste do caráter de um homem é o 
que ele faz quando ninguém está a ver", e esse é o 
problema aqui - as empresas celebram as pessoas 
com base no que fazem quando todos estão a ver 
– mas a ascensão do trabalho remoto quebrou 
essa noção. Uma empresa inteligente deve estar 
grata a alguém que consegue fazer o seu trabalho 
em menos de oito horas, já que isso significa que 
ele pode fazer mais em menos tempo, criando 
oportunidades para trabalho mais criativo, mas 
também para a sua vida pessoal. Em última 
análise, o trabalho remoto refuta a noção de que 
qualquer pessoa pode ser um gestor. Gerir é 
difícil, e gerir e motivar pessoas é ainda mais 
difícil. É realmente difícil obter o melhor de 
alguém, descobrir no que ele é bom dentro de 
uma organização e, em seguida, dar-lhe os meios 
e a motivação para prosperar. Qual o futuro a 
partir daqui? A pandemia abriu a caixa de 
pandora, e com a aceleração da digitalização a 
natureza do trabalho não será mais a mesma. 
Teremos um futuro misto, de escritório e 
trabalho remoto (porque muitos perceberam que 
necessitam do contacto humano), um futuro de 
uma gestão mais “achatada”, ou um futuro para 
alguns completamente remoto (a partir de uma 
ligação de alta velocidade, numa remota casa no 
meio da natureza)? O tempo o dirá. 
 
Diretor-geral da Startup Leiria 
Texto escrito segundo as regras do Acordo 
Ortográfico de 1990
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Empresário nepalês aposta em Monte Real 

Investimento de um milhão de 
euros para reabrir Hotel Colmeia
Raquel de Sousa Silva 
raquel.silva@jornaldeleiria.pt  
� Nasceu no Nepal, mas conside-
ra o nosso País a sua casa, visto 
que cá vive há 20 anos. “Portugal 
deu-me muito, mas eu gostava de 
dar muito mais a Portugal”. Por 
isso, Raj Gautan comprou o Hotel 
Colmeia, em Monte Real, que foi 
inaugurado na semana passada. 

“Numa altura particularmente 
difícil para o sector da hotelaria, 
assumimos o compromisso de 
revitalizar esta unidade hotelei-
ra, a qual se encontrava encerra-
da há algum tempo, cientes das 
dificuldades, convictos porém das 
oportunidades e potencialidades 
do turismo na região”, justifica. 

Ao JORNAL DE LEIRIA, o empre-
sário nepalês disse ter investido 
no Hotel Colmeia um milhão de 
euros. A unidade, de três estre-
las, tem 45 quartos, restaurante, 
bar, jacuzzi e piscina. “Acredito 

que este hotel conseguirá dar tra-
balho a 15 pessoas e prestar ser-
viço a mais de 100 pessoas todos 
os dias”, disse na inauguração. 

“Tenho os meus hotéis, res-
taurantes e propriedades em Lis-

boa. Mas quis sair do centro e Leiria 
pareceu ser o sítio certo. Com o apoio 
dos meus amigos descobri este local – 
Monte Real – para poder explorar”, diz. 
“Esta grande cidade atraiu-me e o Hotel 
Colmeia é o meu projecto de sonho”. 

Raj Gautan acredita nas potencialidades do turismo na região

DR

Pedrógão 

Esplanada Praia 
Nova quer dar 
mais cor ao sunset 

� Chama-se Esplanada Praia Nova 
e abriu recentemente na zona sul 
da Praia do Pedrógão, no concelho 
de Leiria. Agora com zona de espla-
nada e novo conceito, este espaço 
quer dar outro colorido ao sunset. 
Aqui, junto ao mar, explicam Gon-
çalo Letra e José Nunes, sócios- 
-gerentes, os clientes podem sen-
tar-se e saborear um cocktail, ao 
som de ritmos house e reggaeton. 
Mojito, long island iced tea, caipi-
rinha e sangria são algumas das 
suas propostas. Na cozinha, a Espla-
nada Praia Nova conta também 
com o experiente chef Gabriel Frank, 
que passou pelo alemão Avui, res-
taurante estrelado com Michelin, 
e que nesta casa do Pedrógão está 
a confeccionar sushi. Petiscos, tos-
tas e hambúrgueres fazem tam-
bém parte do menu. Aberto desde 
as 9 horas, todos os dias da sema-
na, este espaço quer recuperar o 
ambiente jovem na Praia do Pedró-
gão. E, como complemento, em 
parceria com a escola The Surfer's 
Place, da Praia da Vieira, prepara-
se para iniciar aulas de surf. 

Marinha Grande 

HRV comemora 
39 anos com nova 
imagem

� A HRV, especialista na concepção, 
instalação e manutenção de pro-
cessos industriais para os segmen-
tos dos alimentos compostos para 
animais, biomassa e química assi-
nala o seu 39.º aniversário com uma 
nova imagem corporativa, “mais 
leve e moderna, de acordo com o 
seu actual posicionamento”. Em 
nota à imprensa, a empresa da Mari-
nha Grande frisa a sua “reconheci-
da experiência” e a prestação de “um 
serviço de soluções integradas, ino-
vadoras e que se pretendem sem-
pre mais sustentáveis”. A parceria 
específica e estratégica que man-
tém com a Andritz Feed & Biofuel 
permite garantir aos seus clientes 
equipamentos de elevada qualida-
de, fiabilidade e tecnologicamente 
avançados. Por outro lado, “a expe-
riência acumulada e os investimentos 
sustentados feitos ao longo do tem-
po em I&D, formação, equipamen-
tos e instalações resultam num acom-
panhamento especializado em cada 
um dos segmentos onde actua, sem-
pre adaptado às necessidades de 
cada cliente”. 

Porto de Mós 

Conferência  
debate desafios da 
pedra e da cerâmica

� Indústria dos recursos minerais, 
da cerâmica e do vidro: que desa-
fios e oportunidades? Quais são os 
aceleradores tecnológicos? Este é o 
tema do evento que se realiza na 
próxima quarta-feira, dia 23, no 
auditório do Cineteatro de Porto 
de Mós. O evento, promovido pelo 
Município e pelo CTCV – Centro de 
Interface Tecnológico reúne enti-
dades do sistema científico e tec-
nológico, universidades e empre-
sas. “A pandemia veio trazer 
incertezas que tenderão a perdu-
rar na economia mundial e na com-
petitividade das empresas, mas 
veio trazer também uma necessi-
dade de apostar em empresas mais 
resilientes e capazes de responder 
às exigências dos mercados, alian-
do o saber à tecnologia”, aponta a 
organização. “Os desafios são gran-
des, mas as oportunidades exis-
tem. E que oportunidades são estas? 
Que reptos se colocam a estes sec-
tores?”. É para estas questões que 
os participantes procurarão encon-
trar respostas. Evento gratuito, mas 
de inscrição obrigatória.  
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Guia Boa Cama, Boa Mesa, do Expresso 

Prémio Carreira para dona do Manjar do Marquês
� As unidades turísticas Rio do Pra-
do, de Óbidos, e Luz Charming Hou-
ses, de Fátima, e Lurdes Graça, "a 
senhora do arroz de tomate do Man-
jar do Marquês", estão em destaque 
na edição deste ano dos prémios do 
Guia Boa Cama, Boa Mesa, do sema-
nário Expresso. 

As duas primeiras receberam uma 
Chave de Ouro e uma Chave de Pra-
ta, na área do alojamento, enquanto 
a responsável pelo restaurante de 
Pombal foi galardoada com o Prémio 
Carreira. Aos 89 anos, Lurdes Graça 
“continua diariamente a trabalhar no 
restaurante que fundou em 1986", 
sublinha o Turismo Centro de Portu-
gal em comunicado. A proprietária 
do Manjar do Marquês foi uma das 
duas personalidades “que se distin-
guiram pelo trabalho na restauração” 
e receberam esta distinção.  

O Centro de Portugal viu serem dis-
tinguidos dez hotéis e cinco restau-

rantes tendo recebido, ao todo, qua-
tro Chaves de Ouro, três Chaves de 
Prata, um Garfo de Ouro e um Garfo 
de Platina na edição deste ano. Além 
destes, houve ainda três Prémios Resi-
liência para alojamentos e três Pré-

mios Resiliência para restaurantes. 
Além do Rio do Prado, o guia do 

Expresso distinguiu com a Chave de 
Ouro os alojamentos Areias do Seixo 
Charm Hotel, de Mexilhoeira, no con-
celho de Torres Vedras, as Casas do 

Lurdes Graça, proprietária do Manjar do Marquês
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Empreendedorismo 

Startup Leiria vai 
ajudar a caçar 
"unicórnios" 

� A Startup Leiria organiza as Entre-
preneurship Talks, ciclo de conversas 
sobre o empreendedorismo e inova-
ção a partir de 25 de Junho, às 16 horas. 
O tema a debate é Unicórnios em Por-
tugal: The Billion Dollar question. A 
primeira sessão terá como convi-
dados Rodrigo Coutinho, da OutSys-
tems, José Guerreiro de Sousa, da 
Armilar, representante da Portugal 
Ventures, João Cardoso, da Lovys, e 
Francisco Pinto, da Bynd. Os convi-
dados irão falar sobre o que falta ain-
da para as startups portuguesas con-
seguirem alcançar o estatuto de 
unicórnio - empresas tecnológicas 
com uma avaliação de mil milhões 
de dólares. Os interessados poderão 
assistir e interagir, em directo, nes-
tas conversas através do canal de You-
tube da Startup Leiria.

Agricultores ainda fazem contas aos prejuízos 

Granizo destruiu vinhas  
e pomares da região

Raquel de Sousa Silva 
raquel.silva@jornaldeleiria.pt  
� No pomar de pêras que tem na 
Barreira, Leiria, António José viu 
mais de metade dos seis hectares 
sofrerem os impactos da queda de 
granizo, que sábado à tarde caiu na 
região. Os prejuízos não estão ain-
da totalmente quantificados, mas 
deverão somar “uns milhares de 
euros”, estima o produtor. 

Nas Cortes, o pomar de maciei-
ras, de três hectares, também sofreu 
danos, estimados na ordem dos 20% 
da produção, mas António José acre-
dita que talvez ainda seja possível 
minimizar os estragos, recorrendo 
à monda, ou seja, retirando os fru-
tos estragados. 

Este agricultor tem também 
vinhas, na zona da Batalha, mas 
praticamente não foram afectadas. 
Esta é, contudo, a única cultura 
para a qual tem seguro, embora 
colectivo. “Os seguros são caros”, 
justifica. 

Tal como este produtor, também 
António Marques da Cruz não tem 
seguro, pelo mesmo motivo. “Segun-
do sei, quando há problemas não 
pagam os prejuízos, ou pagam mui-
to pouco”. 

Na sua vinha, na Quinta da Ser-
radinha, Barreira, cerca de 30% da 

produção foi destruída pelo grani-
zo. “Mas poderá ser pior, há mui-
tas varas partidas. Ainda estamos 
a analisar os estragos”, contou o 
produtor ao JORNAL DE LEIRIA 
esta terça-feira. 

Na zona da Barreira, o granizo 
caiu com intensidade e as pedras 
“tinham o tamanho de bolas de pin-
gue-pongue”, lembra. 

Filipe Carreira tem um total de 11 
hectares de pomares de macieiras 
e pereiras na freguesia da Maceira 
e estima que entre 30 a 40% da pro-
dução esteja perdida. A este “pre-
juízo grande” irão juntar-se os cus-
tos da monda que terá agora de ser 
feita para tentar salvar o que resta.  

O produtor não tem seguro. “Não 
são baratos. Sabemos que há riscos, 
mas estou há 30 anos na agricultu-
ra e foi a primeira vez que isto me 
aconteceu”, justifica Filipe Carrei-
ra, que tem também pomares em 
Porto de Mós, onde não se regista-
ram estragos.  

António Ferraria, presidente da 
Associação de Agricultores do Dis-
trito de Leiria, e Filipe Ribeiro, pre-
sidente da Associação de Agricul-
tores da Região de Alcobaça, têm 
conhecimento de alguns pomares 
de fruta afectados na zona da Bata-
lha, mas frisam que ainda não estão 
calculados os prejuízos.

Côro (Marialva, Mêda), o H2otel Con-
gress & Medical SPA (Unhais da Ser-
ra, Covilhã).  

A Chave de Prata foi atribuída, além 
do Luz Charming Houses, à Casa de 
São Lourenço - Burel Panorama Hotel 
(Manteigas) e ao Sapientia Boutique 
Hotel (Coimbra). 

Na restauração, foram premiados o 
Rei dos Leitões (Mealhada) com um 
Garfo de Platina e o Mesa de Lemos (Sil-
gueiros, Viseu) com um Garfo de Ouro. 

Já os Prémios Resiliência contem-
plaram o Evolutee Hotel (Óbidos), a 
Casa da Cisterna (Castelo Rodrigo) e 
o Pena D'Água Boutique Hotel & Vil-
las (Covilhã); e, nos restaurantes, O 
Açude (Coimbra), Palace (Viseu) e Sal-
poente (Aveiro). 

Os prémios do Guia Boa Cama, Boa 
Mesa são dos mais prestigiados no 
sector da restauração e hotelaria em 
Portugal, reconhecendo, desde 2013, 
unidades que se destacam no País.
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POLICLÍNICA DE S. TIAGO         Tel. 244824805 - LEIRIA 
CLÍNIGRANDE                     Tel. 244574060 - Mª GRANDE 
PUERICIA - CLÍNICA DA CRIANÇA            Tel. 244503809 - Mª GRANDE

E M Í L I A  F A R I A
Especialista Imuno - Alergologia (H.U.C.) 

(ASMA E DOENÇAS ALÉRGICAS)

TESTES CUTÂNEOS E PROVAS VENTILATÓRIAS

PUBLICIDADE

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 08:30h às 19h00 
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. 

Diogo Jesus é assistente hospitalar de Reumatologia em Leiria 

Investigador premiado  
por investigação do lúpus
z O assistente hospitalar de Reuma-
tologia do Centro Hospitalar de Lei-
ria (CHL), Diogo Jesus, foi premiado 
por uma investigação no âmbito do 
Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) 
ou, simplesmente, lúpus. 

A pesquisa, intitulada The SLE-
DAS enables accurate and user-frien-
dly definitions of remission and cate-
gories of lupus disease activity: Deri-
vation and validation study in 1.190 
SLE patients, foi galardoada no Con-
gresso Europeu de Reumatologia - 
EULAR Congress 2021, que decorreu 
entre 2 e 5 de Junho, em formato vir-
tual. 

O estudo desenvolvido por Dio-
go Jesus foi um dos seis trabalhos 
clínicos distinguidos, entre mais 
de três mil, e teve destaque na ses-
são plenária de abertura do encon-
tro e na edição diária do jornal do 
evento, revela o CHL, em comuni-
cado enviado à redacção do JOR-
NAL DE LEIRIA. 

A investigação aborda esta doen-
ça auto-imune, onde o sistema imu-
nológico ataca estruturas do orga-
nismo humano, provocando altera-
ções nas funções dos sistemas afec-
tados. Trata-se de uma doença mul-
tiorgânica e multissistémica, que 
pode atingir células de vários órgãos, 
embora a maior incidência ocorra 
na pele, no rim e nas articulações.  

O lúpus é uma doença crónica, 
não havendo uma cura conhecida, 

pelo que o tratamento assenta, maio-
ritariamente, no controlo. A pessoa 
afectada vive fases de surto onde a 
doença está activa e fases de remis-
são onde ela se encontra inactiva. 
Estes períodos de remissão podem 
durar semanas, meses ou anos, sen-
do mais frequentes, quando se cum-
prem as medidas preventivas e o tra-
tamento adequados. 

Actualmente, as definições de 
remissão e de actividade de doen-
ça são maioritariamente baseadas 
no Systemic Lupus Erythematosus 
Disease Activity Index 2000 (SLE-
DAI-2K), o índice de actividade mais 
utilizado na prática clínica e ensaios 
clínicos. Porém, o SLEDAI-2K apre-
senta limitações importantes: não 
inclui manifestações clínicas rele-
vantes como o envolvimento pul-
monar, gastrointestinal ou a ane-
mia hemolítica. 

O grupo de trabalho de Diogo Jesus 
desenvolveu e publicou um novo 
índice de avaliação da actividade do 
lúpus, o SLE-DAS (Systemic Lupus 
Erythematosus Disease Activity Sco-
re), com maior acuidade na mensu-
ração da actividade do lúpus. Diogo 
Jesus, que é doutorando em Medi-
cina, destaca que, “no trabalho ago-
ra premiado, demonstrámos que o 
SLE-DAS tem uma elevada perfor-
mance para identificar doentes com 
lúpus em remissão e nas diferentes 
categorias de actividade de doença”

O que é o lúpus? 
Doença ainda pouco 
conhecida
O nome da doença - lúpus - tem 
origem na palavra do latim lupus, 
que significa “lobo” e refere-se à 
erupção cutânea que surge no 
rosto, e que toma a forma de 
borboleta e faz lembrar as marcas 
brancas no focinho de um lobo. 
Não se conhecem as causas que 
conduzem ao aparecimento desta 
doença auto-imune que afecta 
sobretudo a pele, o rim e as 
articulações, mas há várias 
teorias de que factores de ordem 
genética, hormonal e ambiental 
podem desencadeá-la. As crises 
podem ser provocadas pelo 
stress, cansaço excessivo, 
privação de sono, luz solar ou 
artificial, infecções, 
traumatismos ou gravidez, entre 
outros factores. O lúpus pode 
afectar pessoas de todos os sexos, 
embora seja mais comum em 
mulheres, de qualquer idade ou 
etnia.

Diogo Jesus desenvolveu um novo índice de avaliação da actividade do lúpus

DR



 Jornal de Leiria 17 de Junho de 2021   23

Emprego

MECÂNICO E REPARADOR, DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS - M/F - Refª 

588986165 Tempo Completo. Local: PELARIGA. MECÂNICO DE MÁQUINAS , C CO-

NHECIMENTOS DE MECÂNICA, ELECTRICIDADE E SISTEMAS HIDRÁULICOS. EXPª EM 

MÁQUINAS INDUSTRIAIS E RAMO AUTOMÓVEL PODERÃO SER MAIS VALIA. 

CANALIZADOR - M/F - Refª 588986695 Tempo Completo. Local: LEIRIA. EXPERIÊNCIA 

COMO CANALIZADOR E COM CONHECIMENTOS DE AVAC. 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTORES DE AVIÃO - M/F. Refª 589039951 

Tempo Completo. Local: BATALHA. AUXILIAR DE PRODUÇÃO, AUXILIAR NO PROCESSO 

DE PRODUÇÃO, EMBALAMENTO E ARMAZÉM. 

OPERADOR DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM E SIMILARES - M/F. Refª 

589042021 Tempo Completo. Local: LEIRIA . COM EXPERIÊNCIA DE MANOBRAR PESADOS 

CATEGORIA C. 

EMPREGADO DE MESA-M/F. Refª 589042218 Tempo Completo. Local: LEIRIA. COM EX-

PERIÊNCIA NA ÁREA E GOSTO PELO ATENDIMENTO AO CLIENTE. 

EMPREGADO DE MESA - M/F. Refª 589042224 Tempo Completo. Local: LEIRIA . GOSTO 

PELO ATENDIMENTO AO CLIENTE. 

OUTROS TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA-

M/F. Refª 588978355 Tempo Completo. Local: MARRAZES. MECÂNICO DE PESADOS. 

ESTUCADOR - M/F. Refª 588999269 Tempo Completo. Local: BATALHA. CONHECIMENTOS 

AMPLOS NA REMODELAÇÃO E ACABAMENTO DE IMÓVEIS. 

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE LEIRIA 

SERVIÇO DE EMPREGO DE LEIRIA 

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 in-
dicado 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.

Rua de S. Miguel, Lote 1 . 2410-170 Leiria  
 Telefone: 244 239 700 se.leiria@iefp.pt

589017918 – OPERADOR DE MÁQUINAS PARA TRABALHAR 
A PEDRA (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO COMPLETO. 
589024494 – OPERADOR DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO, 
TERRAPLENAGEM E SIMILARES (M/F) – ANSIÃO – TEMPO 
COMPLETO. 
589024688 – ENFERMEIRO DE CUIDADOS GERAIS (M/F) – 
PED. GRANDE – TEMPO COMPLETO. 
589029616 – MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS E 
CARRINHAS (M/F) – ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
589030520 – PADEIRO (M/F) – FIG. VINHOS – TEMPO COM-
PLETO. 
589035135 – COZINHEIRO (M/F) – ALVAIÁZERE – TEMPO 
COMPELTO. 
589033983 – SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO 
(M/F) – ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
589019882 – ENFERMEIRO DE CUIDADOS GERAIS (M/F) – 
CAST. PERA – TEMPO COMPLETO. 
589037722 – EMPREGADO DE MESA (M/F) – CAST. PERA – 
TEMPO COMPLETO. 
589037845 – EMPREGADO DE MESA (M/F) – FIG. VINHOS – 
TEMPO COMPLETO. 
589030969 – CABELEIREIRO E BARBEIRO (M/F) – ANSIÃO – 
TEMPO COMPLETO. 
589037840 – TRAB. DE OUTROS OFICIOS DIVERSOS (M/F) – 
FIG. VINHOS – TEMPO COMPLETO. 
589037753 – AJUDANTE DE COZINHA (M/F) – FIG. VINHOS – 
TEMPO COMPLETO. 
589037186 – CANTONEIRO DE LIMPEZA (M/F) – ANSIÃO – 
TEMPO COMPLETO. 
589037832 – VENDEDOR EM LOJA (M/F) – FIG. VINHOS – 
TEMPO COMPLETO. 
589042143 – COZINHEIRO (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO 
COMPLETO. 
589042138 – EMPREGADO DE BAR (M/F)  – PED. GRANDE – 
TEMPO COMPLETO. 
589029367 – CONTROLADOR DE TRANSPORTES TERRESTRES 
DE MERCADORIAS (M/F) - ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
589037843 – AJUDANTE DE COZINHA (M/F) – ANSIÃO – 
TEMPO COMPELTO. 
589040372 – PEDREIRO (M/F) – PED. GRANDE – TEMPO 
COMPLETO. 
589036080 – EMPREGADO DE ESCRITÓRIO EM GERAL (M/F) 
– ANSIÃO – TEMPO COMPLETO. 
589042396 – TRAB. DE LIMPEZA EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E 
OUTROS (M/F) - ALVAIÁZERE – TEMPO COMPLETO. 
589043082 – CRIADOR DE ANIMAIS DE SUBSISTÊNCIA (M/F) 
– ALVAIÁZERE – TEMPO COMPLETO. 

CENTRO DE EMPREGO  
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

DE LEIRIA 
SERVIÇO DE EMPREGO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS 

As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados 
do Instituto do Emprego e Formação, IP. Para obter mais in-
formações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de Emprego in-
dicado ou pesquise no portal http://www.netemprego.gov.pt/ 
utilizando a referência (Ref.) associada a cada oferta de em-
prego. 
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.

Avª José Malhoa, s/n 
3260 - 402 Figueiró dos Vinhos 

Telef.: 236 095 800 
Email: se.figueirovinhos@iefp.pt 

PUBLICIDADE
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VENDE-SE  
 

MÁQUINAS  
DE CARPINTARIA 

 

Tm. 916 940 114

LEIRIA e MONTE REDONDO | Telef. 244 834 826 (24H)

www.funerariaseco,com       funeraria.seco@sapo.pt 

                        Funerária Seco

Funerária Seco 
 ——- UMA FAMÍLIA A APOIAR A SUA ——-

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

�   Diárias �   À Carta 
�   Take away �   Cocktails

Rua do Adrião nº 167 , r/c . 2440-232 Golpilheira . Telem. 966 086 154

RESTAURANTE - BAR

 
 

Assembleia de Freguesia de Marrazes e Barosa 
 
 EDITAL N.º 01/2021 

Jornal de Leiria - Edição 1927 - 17.06.2021 
 

ARLINDO JOSÉ FRANCISCO, Presidente da Assembleia de Freguesia de Marrazes e Barosa, nos termos da alínea b), 
do n.º 1, do artigo 14.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público e convoca os membros da 
Assembleia de Freguesia de Marrazes e Barosa para a sessão ordinária de abril, adiada ao abrigo do n.º 2 do artigo 
132.º da Lei 75-B/2020, de 31 dezembro, que terá lugar no Auditório do Salão Social de Marrazes, no lugar de Marra-
zes, com início às 21H00, do próximo dia 24 de junho de 2021, com a seguinte:  
 
 

Ordem de Trabalhos 
 

1. Apreciação, discussão e votação da ata da sessão ordinária de 18 de dezembro de 2020; 
 
2. Apreciação das informações relativas às atividades da Junta e respetivo Presidente, bem como da situação finan-

ceira da autarquia;  
 
3. Apresentação, discussão e votação dos documentos de Prestação de Contas da Freguesia de Marrazes e Baro-

sa referentes ao ano de 2020;  
 
4. Apresentação, discussão e votação da proposta de Revisão Orçamental n.º 1 de 2021 e da proposta Revisão n.º 

1 ao P.P.I. de 2021; 
 
5. Apreciação do inventário da autarquia, à data de 31 de dezembro de 2020, conforme o disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 9.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
6. Apreciação, discussão e votação da minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências, no 

âmbito da aquisição, colocação, manutenção e conservação de placas toponímicas e sinalização vertical não 
iluminada. 

 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 

Marrazes, 15 de junho de 2021 
 
 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 
(Arlindo José Francisco) 

CEDE-SE LOJA  

a 50 m da praça  
Rodrigues Lobo 

 

Contactar pelo  

Tel. 244 112 525/965 481 194
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Diversos/Utilidades

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS: 1-Sugar. Recorra para tri-
bunal superior. 2-Empalidecera. 3-Bálsa-
mo do Peru. Post-meridiem (abrev.). 4-
Nome genérico dos glícidos hidrolísáveis. 
Chegara aos ouvidos, constara. 5-Pordes 
sobre o assento. 6-Antes-de-Cristo (abrev.). 
Segue. Ilha francesa no Mediterrâneo. 7-
Que traficam. 8-Friccionar com o ralador. 
Palmeira americana. 9-Usado (abrev.). Pró-
prio de crianças. 10-Diz-se do cavalo que 
tem uma malha branca no sitio do selim, 
que parece um xairel. 11-Suco de papoila 
(pl.). Existimos.  
VERTICAIS: 1-Fruto do mamoeiro. Espé-
cie de jogo de cartas. 2-Fizeras massa. 3-
Marechal. 11 (rom.). 4-Rio do Algarve (Por-
timão). Soberano do antigo Egito. 5-Recri-
minar, alguém que acusa, para diminuir o 
valor da acusação. Cidade da Babilónia. 6-
Além. acolá. Tomografia Axial Computo-
rizada (abrev.). Prasiodímio (s.q.). 7-Vogal 
repetida. Indivíduo que vestia saial. 8-

Pároco de certas freguesias. Implume, 
recém-nascido. 9-Esquerda Alta (abr..). 
Adscreveram, 10-De que se gosta mais do 
que dos outros. 11-Solitárias. Tulhas, geral-
mente cilíndricas, para armazenar cereais. 

SOLUÇÃO DA SEMANA ANTERIOR 

Sudoku

Suave

GRAU DE  
DIFICULDADE 

SOLUÇÃO  
DA SEMANA  
ANTERIOR 

PU
B
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C
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Desporto

Professor da Marinha Grande  
foi o primeiro a treinar Palhinha 
Miguel Ferreira Numa equipa não federada de um colégio de Lisboa, tornou-se treinador do craque 
do Sporting. Já na altura se percebia que o futuro do rapaz passaria inevitavelmente pelo Desporto

Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
� Na curtíssima carreira de Miguel 
Ferreira enquanto treinador de fute-
bol há um nome que lhe passou pelas 
mãos e, não nega, o enche de orgu-
lho. Poucas serão as pessoas deste 
País que podem dizer que foram téc-
nicos de um jogador que se tornou 
profissional. Menos ainda de alguém 
que chega a um nível tão elevado que 
marca presença, até, numa fase final 
de um grande evento internacional 
de futebol, mas ele pode. E mesmo 
quando o rapaz se tardava em afir-
mar ao mais alto nível, já sénior, acha-
va que a culpa só podia ser dos téc-
nicos, nunca do atleta. 

O ex-pupilo chama-se João Palhi-
nha e por estes dias está às ordens de 
Fernando Santos. Está inserido no 
grupo de trabalho que tenta revalidar 
o título europeu de futebol, mas tudo 
começou no Colégio do Sagrado Cora-
ção de Maria, em Lisboa, um daque-
les estabelecimentos que, todos os 
anos, aparecem nos melhores luga-
res dos rankings das escolas.  

É lá que ainda hoje trabalha este 
docente da Marinha Grande e foi lá 
que durante os primeiros anos do 
milénio conviveu durante seis anos 
lectivos com o agora craque do Spor-
ting. Tirou o curso em Educação Físi-
ca em Leiria, esperava trabalhar no 
ginásio do pai, mas como não havia 
emprego naquele momento acabou 
por mudar-se para a capital, onde dava 
aulas de primeiro ciclo. E por lá ficou.  

Craques 
Quando arrancaram com uma equi-
pa no colégio, o objectivo era que os 
miúdos fossem felizes, que o com-
panheirismo fosse fomentado e que 
aprendessem alguma coisa de fute-
bol para entenderem o jogo quando 
fossem espectadores. “Dávamos trei-
nos de futsal e futebol de sete, mas 
participávamos apenas no torneio de 
São João de Brito e noutros para os 
quais nos convidassem. Só mais tar-
de entrámos no Desporto Escolar”, 
recorda Miguel Ferreira.  

A verdade, porém, é que rapida-
mente apareceu um craque ou outro. 
Mal entrou na equipa, logo no pri-
meiro ano de escolaridade, já João 
Palhinha se destacava. “Primeiro, por-

FPF

DR

que era o maior deles todos. Depois, 
porque era um miúdo que vivia para 
o futebol. Fazia todas as posições, des-
de guarda-redes a ponta-de-lança. 
Adorava jogar e se fosse ele a escolher 
as equipas era capaz de escolher a pior 
para jogar mais ou, se fosse a baliza, 
para poder defender mais.” 

Mas não era o único. Como ele, havia 
outro rapaz que chamava a atenção, 
mas pouco tempo ficou na equipa. 
“Era o primeiro dia de aulas do pri-
meiro ano e de repente vejo dois miú-
dos a jogar muito mais do que os outros 
todos. Pensei que seria fabuloso para 
jogar na nossa equipa. Um era o Palhi-
nha, o outro o Francisco Geraldes, 
mas que só fez um treino ou dois por-
que foi para o Sporting.” 

Exercício físico 
Curiosamente, nos terceiro e quarto 
anos, Miguel Ferreira foi também pro-
fessor do futebolista da selecção. “Há 
crianças que têm de encontrar o seu 

João Palhinha 
está às ordens 
de Fernando 
Santos para o 
Europeu de 
futebol. Em 
baixo, com as 
cores do 
Colégio do 
Sagrado 
Coração de 
Maria. 
Abraçado 
pelo pai, é o 
do meio da 
fila de cima. O 
treinador 
Miguel 
Ferreira está 
todo de bege
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elemento e o João era muito mais feliz 
a fazer qualquer coisa que tivesse que 
ver com exercício físico do que sen-
tado numa sala de aula. Apoiei o João 
e trabalhámos bastante, mas era um 
sítio de que gostava menos. Era feliz 
a correr, a saltar, a pular e tinha uma 
grande aptidão”, explica o docente. 

O percurso de Palhinha até ao estre-
lato foi improvável. Apesar de come-
çar a dar nas vistas, jogou na escola 
durante seis anos. “Ficou ali, sempre 
muito acompanhado pelos pais e pelo 
avô de quem fala muito. Iam aos jogos 
todos. Era uma família muito próxi-
ma. No torneio de São João de Brito 
jogávamos com o Sporting e com o 
Benfica, viam-no jogar e ele sobres-
saía e falavam com o pai. Esteve para 
ir, mas continuou connosco, com os 
amigos, com quem gostava muito de 
estar. Ainda hoje falam muitas vezes, 
apesar de terem seguido caminhos 
diferentes”, revela o professor.  

Só aos 12 anos, já “bastante tarde”, 
é que se tornou federado, no Saca-
venense, com uma breve passagem 
pelo Alta de Lisboa. Aos 17 anos, já 
júnior, chegou finalmente ao Spor-
ting. Esteve emprestado ao Morei-
rense, ao Belenenses e ao Braga antes 
de vingar de verde e chegar à selec-
ção nacional.  

“O João fez o percurso dele, per-
cebemos que ele ia ficar ligado à exer-
cício físico, mas tínhamos lá outros 
rapazes com paixão e técnica e a coi-
sa corria mal. Lembro-me de outro 
miúdo que foi para o Sporting, teve 
uma lesão e no ano seguinte já não 
ficou. São histórias tristes que não 
ouvimos. Ouvimos a história do Palhi-
nha, que é de sucesso.” 

Hoje, Miguel Ferreira está afasta-
do do Desporto, mas continua a seguir 
com orgulho a carreira do ex-atleta. 
“Quando a minha filha nasceu dei-
xei de ter tanto tempo. Os jogos eram 
ao sábado e eu tive de fazer uma opção. 
Acreditava que o Palhinha podia ter 
aparecido antes. Sempre disse que 
achava que podia dar mais alguma 
coisa. Era um miúdo sossegado, mui-
to calmo, mais no canto dele. Tem 
este aspecto mais reservado e foi sem-
pre muito educado. O colégio vai ten-
tando transmitir valores aos miúdos, 
pode ter ficado essa parte do poupa-
do com que os colegas tanto brincam, 
de não entrar a comprar à maluca.”  

Futebol de praia Liga 
Europeia joga-se 
até sábado na Nazaré 
 
A selecção nacional começa esta 
quinta-feira a disputar, na Nazaré, a 
primeira etapa da Liga Europeia de 
futebol de praia. Na competição, 
Portugal defronta o Azerbaijão 
(quinta-feira), a Alemanha (sexta- 
-feira) e a Ucrânia (sábado), sempre 
às 12:45 horas. Bernardo Lopes 
(GRAP), André Lourenço (Braga) e 
Rúben Brilhante (Braga) são os 
futebolistas do distrito convocados. 

Futsal José Feijão 
lidera Burinhosa 
na próxima época 
 
O CCRD Burinhosa anunciou a 
contratação de José Feijão para o 
comando técnico da equipa sénior 
na próxima temporada. O treinador, 
de 57 anos, chega ao clube depois de 
ter representado o Belenenses nas 
duas últimas temporadas. A aposta 
no técnico de Lisboa tem como 
objectivo fazer regressar o emblema 
do concelho de Alcobaça ao patamar 
mais alto da modalidade já em 
2021/22. 

Futebol Alvaiázere 
e Meirinhas sobem 
à Divisão de Honra 
 
A zona Norte da 1.ª Divisão distrital 
da Associação de Futebol de Leiria 
terminou com quatro equipas 
empatadas na liderança. Em 
detrimento do GD Santo Amaro e 
do Lusitano de Chão de Couce, os 
factores de desempate deram a 
promoção à Divisão de Honra 
distrital ao GD Alvaiázere e à AR 
Meirinhas, que se juntam assim a 
União de Leiria B e Os Nazarenos, 
oriundos da zona Sul. 

Futsal Paulo Luís 
junta título nacional 
ao troféu europeu 
 
Desde que em 2012/13 chegou ao 
Sporting como adjunto de Nuno 
Dias, Paulo Luís já conquistou cinco 
Taças de Portugal, cinco Supertaças, 
três Taças da Liga e duas Liga dos 
Campeões de futsal. Este fim-de- 
-semana, a prateleira dos troféus do 
treinador da Benedita ficou ainda 
mais preenchida com a conquista do 
sexto campeonato português após 
vitória sobre o Benfica na final do 
playoff (3-1). 

SIR 1.º de Maio continua na 1.ª Divisão de andebol feminino 

Emoção ao rubro ou a forma sofrida 
de manter a Marinha Grande no topo 

Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
� Tinha tudo para correr mal. A SIR 
1.º de Maio entrou no último fim- 
-de-semana de prova precisada de 
muitos pontos para conseguir asse-
gurar a manutenção na 1.ª Divisão de 
andebol feminino, mas os adversá-
rios eram daqueles difíceis, a quem 
se ganha uma vez na vida. Ainda por 
cima, o Madeira SAD jogava na Mari-
nha Grande com a possibilidade de 
se sagrar, logo ali, campeão nacional. 

Só que ao contrário do que mui-
tos vaticinavam e do que, na verda-
de, seria expectável, tudo correu 
bem e o clube de Picassinos vai mes-
mo continuar entre os melhores. “Há 
dias perfeitos”, admite o treinador. 

A época foi dura. Os resultados 
não apareceram, a equipa andou 
pelos últimos lugares e houve uma 
mudança técnica pouco antes de 
metade da temporada. Quando 
André Afra entrou, sabia que teria 
uma “tarefa complicada” para con-
sumar a salvação. Não foi, de fac-
to, fácil. “Foi difícil para as jogado-
ras devido às alterações que foram 
ocorrendo. Tentámos manter o que 
estava bem e corrigir pequenas coi-
sas. Como havia pouco tempo para 
treinar, muitas vezes o treino era 
feito em competição e chegámos 
muito mais fortes a esta fase final 
do campeonato.” 

te ao Madeira SAD (25-19), a SIR 1.º 
de Maio não estava a salvo. No domin-
go, frente ao Sports Madeira, preci-
sava de um empate. O resultado che-
gou no último segundo (22-22). Foram 
dois dias consecutivos de festa no 
pavilhão Nery Capucho. 

Para que tal fosse possível, o regres-
so da internacional Telma Amado, 
a meio da temporada, deu um acrés-
cimo de “qualidade, maturidade e 
liderança” à equipa. Mesmo para ela, 
que passou parte da carreira a jogar 
na Islândia, a época que agora fin-
da foi a “mais exigente e de maior 
sofrimento” que alguma vez dispu-
tou. “No final venceu a nossa resi-
liência, união, garra e capacidade de 
acreditar, literalmente até ao último 
segundo”, sublinhou. 

Para André Afra, fica mais uma 
experiência inolvidável para enri-
quecer o currículo. “Tudo está bem 
quando acaba bem. Foram três meses 
muito difíceis, 15 jogos em três meses, 
muitos jornadas duplas. Era basica-
mente recuperar e preparar um dos 
jogos, porque era impossível prepa-
rar os dois. Foi um desafio enrique-
cedor, mas difícil. Foi um regresso 
ao andebol feminino que me per-
mitiu sair da minha zona de con-
forto, mas, acima de tudo, conse-
guimos uma manutenção muito 
importante para o andebol de Lei-
ria e dedicada a todos os apaixona-
dos pela SIR 1.º de Maio.” 

Garra das jogadoras foi fundamental para atingir o objectivo

No entanto, para dificultar as con-
tas, as equipas que disputavam a 
manutenção começaram a vencer 
muitos dos jogos das derradeiras 
jornadas do campeonato. “Nós tam-
bém: no último terço ganhámos 
mais jogos do que no resto do cam-
peonato todo. Se foi por mérito nos-
so ou porque as outras baixaram, 
não sabemos”, admite o treinador, 
que teve de lidar com muitos “cas-
tigos e lesões” até conseguir esta-
bilizar o grupo. 

Mas mesmo após o “jogo brutal” 
que permitiu a vitória de sábado fren-

FPF

“Conseguimos 
uma manutenção 
muito importante 
para o andebol de 
Leiria e dedicada a 
todos os 
apaixonados pela 
SIR 1.º de Maio” 
André Afra

Em destaque



28   Jornal de Leiria 17 de Junho de 2021

Desporto

Futebol 
 
 
Divisão de Honra – AF Leiria 
Resultados 
Alqueidão Serra-Moita do Boi 1-2 
Bombarralense-Guiense 1-0 
Figueiró Vinhos-Leiria e Marrazes 1-3 
Vieirense-Sporting Pombal 0-0 
União Mirense-GD Peniche 0-4 
Caçadores Ansião-Marinhense B 1-4  
Alegre e Unido-Portomosense 0-4  

 
Classificação  

P J V E D G 
GD Peniche 30 13 9 3 1 42-12  
Sporting Pombal 28 13 9 1 3 34-15  
Leiria e Marrazes 26 14 7 5 2 25-15  
Portomosense 25 13 7 4 2 35-11  
Vieirense 24 13 7 3 3 26-9  
Marinhense B 23 13 6 5 2 29-20  
Ginásio Alcobaça 19 13 5 4 4 17-17  
Guiense 18 13 6 0 7 19-15  
União Mirense 17 13 5 2 6 19-22  
Alqueidão Serra 17 13 5 2 6 27-17  
Moita do Boi 13 13 4 1 8 14-32  
Alegre e Unido 13 13 4 1 8 17-38  
Bombarralense 11 13 2 5 6 10-19  
Figueiró Vinhos 11 13 3 2 8 16-32  
Caçadores Ansião 0 13 0 0 13 4-60  
GD Pelariga 0 0 0 0 0 0-0  
 
Próxima jornada 20 de Junho 
GinásioAlcobaça-Alqueidão Serra, Moita do Boi-
Bombarralense, Guiense-Alegre e Unido, Sport-
ing Pombal-Figueiró Vinhos, GD 
Peniche-Caçadores Ansião, Marinhense B-
Vieirense, Portomosense-União Mirense 
 

Andebol 
 
 
2.ª Divisão – zona Centro 
Resultados 
Marítimo-ADC Benavente 34-41  
Juve Lis-Albicastrense 38-30  
Feirense-AC Sismaria 26-20  
São Pedro do Sul-Estarreja AC 30-22  
Académico Viseu-São Bernardo 28-30  

 
Classificação  

P J V E D G 
São Bernardo 52 18 17 0 1 582-446 
Juve Lis 42 17 12 1 4 466-417  
Ac. Viseu 42 16 13 0 3 450-401  
ADC Benavente 40 17 10 3 4 517-494  
Feirense 35 18 7 3 8 463-458  
Alavarium 29 16 6 1 9 424-447  
São Pedro do Sul 29 17 5 2 10 464-493  
Estarreja AC 28 17 5 1 11 419-455  
Albicastrense 28 17 5 1 11 497-538  
Marítimo 28 14 6 2 6 381-398  
AC Sismaria 25 17 2 4 11 418-461  
Académica 22 16 3 0 13 420-493  
 
Próxima jornada 19 de Junho 
AC Sismaria-Alavarium, Académica-São 
Bernardo , Juve Lis-Académico Viseu, ADC 
Benavente-Feirense, Albicastrense-São Pedro do 
Sul 
 
1.ª Divisão feminina 
Resultados 
Marítimo-ADC Benavente 34-41  
Juve Lis-Albicastrense 38-30  
Feirense-AC Sismaria 26-20  
São Pedro do Sul-Estarreja AC 30-22  
Académico Viseu-São Bernardo 28-30  

 
Classificação  

P J V E D G 
Madeira SAD 72 26 22 2 2 772-575 
Alavarium 72 26 23 0 3 709-571 
Benfica 70 26 21 2 3 682-511 
Alpendorada 62 26 18 0 8 632-558 
Colégio de Gaia 57 26 14 3 9 606-536 
Sports Madeira 50 26 10 4 12 607-628 
ABC 50 26 11 2 13 654-685 
Juve Lis 49 26 11 1 14 618-651 
Maiastars 46 26 8 4 14 606-654 
CA Leça 46 26 8 4 14 516-579 
SIR 1.º Maio 41 26 6 3 17 537-577 
São Pedro do Sul 41 26 6 3 17 500-592 
Santa Joana 39 26 5 3 18 561-684 
Assomada 33 26 3 1 22 548-747  
 
Nota: Madeira SAD sagrou-se campeão nacional, 
enquanto Santa Joana e Assomada descem à 2.ª 
Divisão 

Sofia Lavreshina garante lugar no Europeu e no Mundial  

Bonança chega após a tempestade 
com visto para viajar pelo mundo 
Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
� Sofia cortou a meta, olhou para o 
marcador de tempos e sorriu. Em 
direcção dela já vinha em corrida 
acelerada o treinador, Nuno Mar-
ques, para dar um longo e sentido 
abraço à pupila, emocionado. Esta-
va feito. De uma vez só, a atleta de 
Pombal que representa a Juventu-
de Vidigalense conseguiu a marca 
de qualificação não só para o Euro-
peu de juniores, o que já seria “espec-
tacular”, mas também para o Mun-
dial do escalão. 
Foi no passado domingo, em Coim-
bra, durante os Campeonato Nacio-
nal de Esperanças. Sofia Lavreshi-
na, sagrou-se vice-campeã nacio-
nal dos 400 metros barreiras depois 
de concluir a prova em 59,83 segun-
dos, registo que pulveriza o recor-
de pessoal da atleta. “Há muito que 
não tinha uma prova que me tenha 
corrido certinha e que tivesse fica-
do contente com a minha presta-
ção. Não esperava de todo descer 
quase quatro segundos numa só 
época”, admite a atleta. 
Na verdade, a alegria de ambos tinha 
tanto que ver com o resultado obti-
do, como com a certeza de que os 
momentos difíceis do último ano e 
meio tinham ficado de vez para trás, 
explica o treinador. “O final da épo-
ca passada foi muito duro. Por cau-
sa da pandemia, a Sofia treinou sozi-
nha, em casa, de Março a Maio. Não 

tínhamos instalações e não nos foi 
permitido estar juntos. Fez uma 
temporada de ar livre fraca tendo 
em conta a qualidade dela. Foi-se 
muito abaixo psicologicamente, 
colocou tudo em causa, foi muito 
difícil.” 
O início da corrente temporada, já 
menos agrilhoado às limitações 
impostas pela pandemia, já correu 
melhor. “Na pista coberta os resul-
tados foram positivos, mas não tan-
to quanto gostaríamos.” Faltava 
“confiança”. “Andámos ali a bata-
lhar, a tentar perceber que a pan-
demia condicionou a continuidade 
do trabalho desenvolvido. Houve 
muitas dúvidas, muita ansiedade, 
e este ano, nas primeiras provas, as 
marcas que tínhamos perspectiva-
do não saíram.” 
Andavam os dois “a sofrer”. “Está-
vamos a treinar melhor do que nun-
ca, tínhamos indicadores especta-
culares, mas depois, nas provas, as 
coisas não saíam.” Até que numa 
prova a feijões na Marinha Grande, 
sem pressão, Sofia já fez uma mar-
ca “muito interessante”, recorde 
pessoal, que a “ajudou a perceber 
que estava bem”. “Soltou-se um 
bocadinho mais e já estávamos à 
espera que o fim-de-semana cor-
resse bem, mas não tanto assim. Foi 
o sacudir a pressão e as emoções 
decorrentes das dificuldades que 
só nós sabemos que passámos. Fez 
tudo valer a pena.” E está assim cum-
prido o desígnio para a temporada. 

Trabalho de Nuno Marques e Sofia Lavreshina foi recompensado

Hóquei em patins 
 
 
2.ª Divisão – zona Norte 
Resultados 
Juventude Pacense-USC Paredes 8-5 
Infante Sagres-Ac. Espinho 0-5 
Escola Livre-HA Cambra 2-8 
CH Carvalhos-SC Marinhense 4-8 
HC Mealhada-Valença HC 1-2 
Académica-CA Feira 3-4

 
Classificação  

P J V E D G 
SC Marinhense 50 18 16 2 0 118-56 
Ac. Espinho 43 18 14 1 3 98-66  
CA Feira 35 18 10 5 3 85-70  
HA Cambra 32 18 10 2 6 69-54  
Académica 31 18 9 4 5 77-69  
CH Carvalhos 31 18 9 4 5 77-72  
Valença HC 25 18 8 1 9 62-67  
Escola Livre 21 18 6 3 9 55-79  
FC Porto B 20 17 6 2 9 59-75  
CD Póvoa 18 17 5 3 9 64-75  
Juv. Pacense 18 18 5 3 10 59-70  
Infante Sagres 17 18 5 2 11 60-78  
USC Paredes 14 18 4 2 12 83-90  
HC Mealhada 3 18 1 0 17 44-89  
 
Próxima jornada 10 de Junho 
SC Marinhense-Escola Livre, HA Cambra-
Académica, Valença HC-CH Carvalhos, USC 
Paredes-Infante Sagres, CA Feira-Juventude 
Pacense, CD Póvoa-HC Mealhada, Ac. Espinho-
FC Porto B 
 
2.ª Divisão – zona Sul 
Resultados 
JFC Alverca-Candelária 1-5 
Sporting Torres-AD Oeiras 3-3 
Paço de Arcos-Vilafranquense 10-4 
Biblioteca-GRF Murches 6-3 
Juventude Salesiana-AE Física 1-2 
HC Sintra-Parede FC 3-4 
HCP Grândola-Alenquer e Benfica 3-3 

 
Classificação  

P J V E D G 
Parede FC 48 18 15 3 0 90-30  
Candelária 40 18 12 4 2 80-45 
Biblioteca 40 18 13 1 4 65-61  
Paço de Arcos 40 18 13 1 4 90-51  
HC Sintra 31 18 9 4 5 60-51  
Alenquer e Benf. 28 18 8 4 6 80-66  
GRF Murches 26 18 8 2 8 82-72  
AE Física 24 17 7 3 7 52-53  
AD Oeiras 22 18 6 4 8 68-89 
Sporting Torres 21 18 6 3 9 54-64  
HCP Grândola 14 18 4 2 12 54-83  
Juv. Salesiana 10 19 2 4 13 63-93  
FC Alverca 8 18 2 2 14 48-79  
Vilafranquense 7 18 2 1 15 57-106 
 
Próxima jornada 19 de Junho 
Parede FC-Biblioteca, AD Oeiras-HCP Grândola, 
Vilafranquense-Juventude Salesiana, GRF 
Murches-Paço de Arcos, AE Física-FC Alverca, 
Candelária-Sporting Torres 
 
2.ª Divisão – zona Sul 
Resultados 
AD Sanjoanense B-CP Sobreira 10-2  
Juventude Ouriense-Termas OC 2-4 
HC Paço do Rei-CD Cucujães 4-4 
Vila Boa do Bispo-Oliveira Hospital 6-5 

 
Classificação  

P J V E D G 
Sanjoanense B 27 11 8 3 0 57-27  
Termas OC 27 11 9 0 2 47-23  
Águias Memória 27 11 9 0 2 63-37  
Gulpilhares 17 11 5 2 4 34-35 
Oliveira Hospital 16 12 5 1 6 39-45  
CD Cucujães 15 12 4 3 5 50-60  
Juv. Ouriense 14 11 4 2 5 51-50  
Vila Boa Bispo 12 11 3 3 5 43-51 
HC Paço do Rei 4 11 1 1 9 34-61  
CP Sobreira 1 11 0 1 10 33-62  
 
Próxima jornada 19 de Junho 
CD Cucujães-Juventude Ouriense, Termas OC-
Gulpilhares, CP Sobreira-Vila Boa do Bispo, 
Oliveira Hospital-Águias Memória

Por equipas 
Vidigalense sobe 
outra vez ao pódio 
Pela décima edição seguida, a 
equipa masculina da Juventude 
Vidigalense garantiu um lugar no 
pódio no Campeonato Nacional 
de Esperanças (sub-23), algo que 
a equipa feminina conseguiu pela 
nona vez consecutiva. Em 2021, 
ambas as equipas ocuparam o 
terceiro lugar, apenas atrás de 
Sporting e Benfica. Além de Sofia 
Lavreshina, que também 
contribuiu para o terceiro lugar 
das estafetas de 4x100 metros e 
de 4x400 metros, há ainda a 
destacar Inês Carreira, segunda 
no lançamento do peso (13,20 
metros) e terceira no lançamento 
do disco (39,14 metros). André 
Pimenta foi segundo no salto em 
comprimento (7,20 metros) e 
Eduarda Ferreira terceira no 
triplo salto (12,04 metros), tal 
como Simão Pereira no salto em 
altura (1,99 metros). A estafeta 
masculina de 4x100 metros foi 
também segunda (43.23 
segundos). O leiriense Rúben 
Antunes, que representa o 
Sporting, venceu o lançamento 
do martelo (68,21 metros) e Joana 
Pontes, do Leiria Marcha 
Atlética, foi vice-campeã dos 10 
mil metros marcha (40:05.04 
minutos).

RICARDO GRAÇA
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Andebol van-Zeller 
assina pelos israelitas 
do Maccabi Dimona 
 
Depois de na última temporada 
ter estado emprestado pelo 
Sporting ao Sporting da Horta, 
Tomás van-Zeller vai continuar 
a carreira em Israel. O guarda-      
-redes de Leiria, de 23 anos, 
internacional jovem por 
Portugal e que teve uma 
passagem de três anos pela 
formação do FC Porto, assinou 
contrato com o Maccabi 
Dimona, onde será orientado 
pelo treinador português Nuno 
Alvarez. 

Basquetebol Atletas 
do NDA Pombal 
chamadas à selecção 
 
As basquetebolistas Inês 
Cordeiro e Íris Mendes, do 
Núcleo do Desporto Amador de 
Pombal, foram convocadas 
pelo seleccionador Agostinho 
Pinto para o estágio de 
observação da selecção 
nacional de sub-18, que vai 
decorrer no próximo fim-de-      
-semana, precisamente em 
Pombal. A concentração tem 
como objectivo a preparação da 
participação no Campeonato da 
Europa daquele escalão etário. 

PUBLICIDADE

Município de Leiria vai equipar todos os espaços municipais 

Desfibrilhador a chegar aos Pousos 
12 anos após a morte de Widemond 
Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt  
� Foi a 25 de Outubro de 2009, já pas-
saram quase 12 anos. O jogo estava 
no intervalo. No balneário, Kevin 
Widemond, de 23 anos, ouvia as indi-
cações do treinador Mário Leite quan-
do se sentiu mal e, literalmente, “caiu 
para o lado”. Era o jogo de atribui-
ção do terceiro lugar da Taça Antó-
nio Pratas, em basquetebol, que se 
realizava no pavilhão dos Pousos, 
em Leiria, e que juntava Ovarense e 
Académica de Coimbra. 

Foi assistido ainda no balneário 
por um médico que estava a ver o 
jogo e pela equipa do INEM, e seguiu 
já “entubado e em paragem car-
diorrespiratória” para o Hospital de 
Santo André, onde foram mantidas 
as manobras de reanimação já ini-
ciadas. Não havendo resposta aos 
esforços de reanimação, foi confir-
mado o óbito uma hora depois. O 
jogo não foi recomeçado, tal como 
não foi disputada a final da com-
petição. 

A falta de um desfibrilhador no 
recinto foi de imediato criticada por 
um dirigente da Ovarense, José 
Eduardo, mas o então presidente 
da Associação de Basquetebol de 
Leiria, António Rosa, disse que “esta-
va disponível todo o material obri-
gatório” e esse equipamento “não 
fazia parte dessa lista”.   

Não fazia, de facto, como ainda 

não faz. A legislação, de Agosto de 
2009 e revista três anos depois, 
veio tornar obrigatória a instala-
ção do equipamento em determi-
nados locais de acesso público, 
designadamente em recintos des-
portivos, de lazer e de recreio, mas 
apenas naqueles que tenham lota-
ção superior a cinco mil pessoas. 

Ora, como a capacidade do pavi-
lhão dos Pousos é inferior, conti-
nua a não ser mandatória a exis-
tência do desfibrilhador na infra-
estrutura municipal. E assim, pas-
sados 12 anos do incidente com 
Kevin Widemond, continua a não 
estar munida do instrumento. Uma 
situação que, garante o vereador 
do Desporto do Município de Lei-
ria, está para ser alterada a curto 
prazo. 

Carlos Palheira revela ainda que 
o Estádio Municipal, as piscinas 
municipais e o Mercado de Sant’Ana 
já estão equipados e que vários clu-
bes foram apoiados na aquisição do 
instrumento, como a Juve Lis, o CCR 
Telheiro, o GRAP e a Academia CCMI. 

No entanto, segundo o autarca, 
o objectivo é disseminá-los por mais 
locais. “Temos um plano para os 
equipamentos municipais e esco-
las do concelho. Queremos que todos 
os espaços venham a ter desfibri-
lhadores. Está para sair o concurso 
para a aquisição e o pavilhão dos 
Pousos é um dos 20 que está incluí-
do nesse plano.” 

Kevin Widemond estava em Portugal há um mês

DR

Triatlo 

Distrito de Leiria 
mais perto de ter 
três triatletas 
em Tóquio 

� Melanie Santos foi terceira clas-
sificada na prova da Taça de Euro-
pa de triatlo disputada em Coim-
bra. A atleta de Alcobaça demorou 
56.59 minutos a concluir a prova, 
a 16 segundos da britânica Sophie 
Green e a dois segundos da espa-
nhola Cecília Santamaria Surroca, 
primeira e segunda classificadas, 
respectivamente. Segundo a actua-
lização feita no domingo pela World 
Triathlon, a desportista que defen-
de o Benfica está em lugar elegível 
para a prova individual dos Jogos 
Olímpicos. É, neste momento, a 
47.ª classificada do ranking. 

Em Tóquio, onde deverá fazer a 
estreia no maior evento desporti-
vo do planeta, terá a companhia de 
dois outros triatletas do distrito. 
João Silva, da Benedita, é 27.º da 
hierarquia e deverá disputar os seus 
terceiros Jogos Olímpicos, depois 
de Londres, onde foi nono, e do Rio 
de Janeiro, onde terminou no 35.º 
lugar. Já João Pereira, de Caldas da 
Rinha, ocupa o 29.º lugar do ran-
king e caminha para a segunda pre-
sença olímpica, após o quinto lugar 
obtido no Brasil. 

3% 
 
Segundo o INEM, em Portugal, a 
taxa de sobrevivência a uma 
paragem cardiorrespiratória em 
ambiente extra-hospitalar é de 
apenas 3%. Na Holanda e a 
Noruega ultrapassa os 20%. 
    2681 
 
Actualmente existem 2.681 
equipamentos colocados em 
espaços públicos e 25.244 
operacionais formados para os 
utilizar. 
 
 
 10 
 
Desde o mês passado que o 
Município de Porto de Mós tem 
todos os espaços desportivos 
munidos com desfibrilhadores, 
num total de dez 

O número
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Viver
Ovídio de Sousa Vieira, programador cultural do Município de Leiria 

“Trago o meu telemóvel muito 
recheadinho de contactos”
Cláudio Garcia 
claudio.garcia@jornaldeleiria.pt  
� O que vê em Leiria para elogiar, e, por outro lado, para 
melhorar? 
Ainda é muito cedo para responder. Estou aqui desde o 
dia 17 de Maio. Ainda não tive tempo de visitar museus, 
quero visitar, quero conversar com os meus colegas das 
outras áreas, até porque este não é um trabalho isolado, 
um trabalho solitário, isto só tem razão de ser se for um 
trabalho conjugado com todas as forças e um trabalho 
sério. O que vejo em Leiria é realmente muita força. Ain-
da não tive tempo para fazer uma leitura do território, 
para fazer uma leitura das pessoas. O que vejo são for-
ças culturais com muita vontade de trabalhar. Leiria tem 
vontade. E isso é uma mais-valia. Como dizia o Sara-
mago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. E talvez às 
vezes olhares exteriores possam permitir acrescentar 
algum valor. Não vou fazer milagres. Não venho desco-
brir a pólvora. Principalmente, aqui num Castelo que 
está carregado de história.  
As funções de programador cultural no Castelo de Lei-
ria, que assumiu em Maio, vão implicar um conceito, 
uma ideia, uma estética de programação? Ou o objecti-
vo é uma programação generalista e transversal? 
Neste momento estou a trabalhar só no que estava já 
programado. Há que o fazer. E tem resultado. Mas pre-
tendo apresentar uma linha de programação desafian-
te. Vejo-me mais como um mediador cultural do que 
como um programador cultural. Acho que a Cultura deve 
estar sempre a desafiar o outro. Devemos estar sempre 
a ler os outros e a desafiá-los. Posso, por vezes, não ser 
fácil, porque não sou uma pessoa que só dê aos públi-
cos aquilo que eles pretendem, ou seja, não sou um pro-
gramador de entretenimento, mas um programador de 
desafios. Gosto de projectos alternativos. Pôr a minha 
cabeça a prémio e ser um pouco atrevido. Sabendo medir 
os riscos, porque não posso pensar e estar a fazer uma 
programação totalmente vanguardista e alternativa e 
depois não ter espectadores. Tem de se ir nivelando. 
Depende também daquilo que sejam as directrizes e ins-
truções políticas.   
Vai ficar pelo Castelo ou vai descer à cidade e progra-
mar, também, por exemplo, o Teatro Miguel Franco? 
Nesta primeira fase, [vou] estar a trabalhar mais aqui. E 
depois, como é lógico, não se vai estar aqui a programar 
de Inverno, porque não há condições de acolhimento 
das pessoas. O Castelo vai ser frio, não vai ser agradável. 
E a ideia é também ir trabalhar o Mercado de Santana e, 
directa ou indirectamente, o Teatro Miguel Franco, mas 
em conjugação, tem de ser, com o Teatro José Lúcio da 
Silva e com o José Pires [director do Teatro José Lúcio 
da Silva], porque não faria sentido estarmos a fazer con-
corrência um ao outro.  
O que lhe pediram no Município para os próximos anos, 
tendo em conta, até, o contexto de candidatura a Capi-
tal Europeia da Cultura? 
No contexto da candidatura não falámos, porque ela tem 
um conselho executivo e um conselho estratégico. O que 
o Município me falou, em função dos planos munici-
pais, é vir a apresentar também um trabalho para o Miguel 
Franco, em conjugação com o José Lúcio da Silva e com 
todas as estruturas municipais. E espero que também 
com as não municipais, porque há aí coisas que traba-

lham com muita qualidade. 
Por exemplo? 
Orfeão de Leiria, SAMP, Leirena, Nariz... não queria dei-
xar muitos de fora... escolas de dança, o CaosArte, o Te- 
-Ato, este festival de música do Orfeão de Leiria. Não 
pode um programador alhear-se de toda esta força ou 
de um programa de excelência como o Orfeão de Leiria 
apresenta. 
Mas ia falar do desenvolvimento de um projecto para o 
Teatro Miguel Franco. 
Uma dinamização cultural para todo o Mercado de San-
tana. Acho que o Miguel Franco poderá contribuir, tan-
to interiormente como exteriormente, porque aquele 
interior daquele Mercado é apetitoso para trabalhar. 
Assim como o centro histórico. Tem coisas fabulosas 
para se poder aproveitar. A rua Direita é uma rua com 
um potencial enorme, tem uns bares, uns restaurantes, 
portanto, pode ter ali umas actividades. E há aí umas 
escadarias lindíssimas. Às vezes, parece que estou no 
Bairro Alto, tem algumas semelhanças. E a relação com 
o Castelo, também. Vejo em Leiria muitas possibilida-
des de fazer coisas muitos giras. Leiria, em algumas asso-
ciações, já não é uma brincadeira. Em termos profissio-
nais, há aqui indústrias criativas. Por exemplo, a Omni-
chord, na música. Todas estas dinâmicas têm de se con-
jugar. Sabem fazer, têm experiência, têm conhecimen-
to, têm provas dadas, há que aproveitar esse trabalho e 
apoiar.  
Vem com um orçamento, a função? 
Não, isso vai ter de ser discutido, em termos municipais. 
Neste momento, tudo o que está a ser feito, está a ser 

Ovídio de 
Sousa Vieira: 
"Vejo-me mais 
como um 
mediador 
cultural do que 
como um 
programador 
cultural. Acho 
que a Cultura 
deve estar 
sempre a 
desafiar o 
outro. 
Devemos estar 
sempre a ler os 
outros e a 
desafiá-los. 
Posso, por 
vezes, não ser 
fácil, porque 
não sou uma 
pessoa que só  
dê aos públicos 
aquilo que eles 
pretendem, ou 
seja, não sou 
um um 
programador 
de entrete-
nimento"

Perfil 
Culturas e caminhadas
Ovídio de Sousa Vieira, 58 anos, está desde 
17 de Maio a trabalhar como programador 
cultural do Município de Leiria. Por 
enquanto, baseado no Castelo de Leiria, 
mas, já a pensar num projecto para o 
Mercado de Santana e para o Teatro Miguel 
Franco. Contratado, por concurso, ao abrigo 
do regime de mobilidade interna, chega da 
Câmara Municipal de Ponte de Lima, onde 
iniciou a carreira no sector público em 
1986, embora já fizesse prestação de 
serviços para a mesma autarquia desde 
1982. Entre 2013 e 2020, dirigiu o Teatro 
Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, 
concelho de que é natural. Foi também 
programador e director artístico do festival 
Percursos da Música desde 2015. Além do 
trabalho como programador cultural, tem 
no currículo a chefia da unidade de 
estratégia e de modernização 
administrativa da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima de 2013 a 2020. Trabalhou 
em arquivos, na biblioteca municipal e 
durante anos viveu intensamente o gosto 
de caminhar, dirigindo o albergue de 
peregrinos de Ponte de Lima entre 2009 e 
2019. 

RICARDO GRAÇA
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feito porque já estava planificado, já estava trabalhado.  
Foi convidado a vir trabalhar para Leiria? 
Não, não fui. Candidatei-me.  
E porquê? 
Porque não estava bem em Ponte de Lima. Comecei a 
sentir uma pressão política demasiado grande, que eu 
não entendia. Que procurava condicionar. E tentava 
intrometer-se. Estava a fazer muito mal à minha saúde 
mental e ao procurar encontrei Leiria e candidatei-me. 
Tenho um contrato de mobilidade com o Município de 
Leiria, de 18 meses, mas o meu lugar é em Ponte de Lima. 
Esta mobilidade pode consolidar, ou não, dependendo 
das três partes interessadas. Há um acordo entre três 
partes: os dois municípios e eu.  
Poderá haver pessoas a perguntar se não existiriam qua-
dros em Leiria com o perfil e a capacidade para desem-
penhar as mesmas funções de programador cultural. 
Acredito que é capaz de haver melhores do que eu, não 
faço ideia, mas temos de nos pôr à prova uns com os 
outros. Eu candidatei-me. Num processo transparente, 
publicado. Fiz entrevistas, apresentei currículo.  
Mas era um concurso de mobilidade interna. 
Porque é que os municípios recorrem à mobilidade inter-
na? Porque conseguem conhecer o trabalho das pessoas 
e não começar do zero. Não estou a dizer que não haja 
aqui gente mais capaz do que eu.  
Vir de fora do concelho pode ser uma vantagem? 
Sim, porque posso estar a fazer leituras externas. Não 
estou a dizer que vá dar a volta ao que quer que seja. Pos-
so é acrescentar valor, posso estabelecer pontes. Como 
já estabeleci contactos entre estruturas de Leiria e estru-
turas de fora. Ou seja, os meus contactos a partir de ago-
ra estão ao serviço de Leiria. Eu trago o meu telemóvel 
muito recheadinho de contactos bem posicionados na 
área cultural do País e mesmo para se chegar interna-
cionalmente a alguns pontos, nomeadamente, aqui a 
vizinha Espanha.  
Era útil existirem mais programadores culturais a tra-
balhar para o Município?  
Acho que sim, podiam ser mais-valias. E mais técnicos. 
A parte técnica na área cultural precisa sempre de mui-
ta gente. A parte técnica e a parte de produção. Se se 
ganhar a candidatura a Capital Europeia da Cultura, vai 
exigir muito, mas não é só dos programadores e dos polí-
ticos, é da população. A própria Comissão Europeia só 
vai dar o título a quem demonstrar que a população está 
envolvida. A Cultura tem de ser uma forma de estar na 
vida. Temos de fazer com que uma comunidade se reve-
ja na Cultura para definir o seu futuro. Isso é que é impor-
tante. E penso que aí Leiria tem muitas cartas a dar, por-
que tem, realmente, activos muito fortes e pessoas mui-
to activas.   
O Castelo está de novo aberto ao público. O que já está 
confirmado, em termos de programação? 
Ainda estamos a trabalhar o Agosto, que vamos breve-
mente apresentar. O destaque maior, agora, vai ser uma 
actividade que são as Cortes de Leiria de 1254, nos fins- 
-de-semana de Julho. Vamos também ter, no final de 
Julho, uma parceria com o festival Cistermúsica, vem cá 
o João Barradas e duas cantoras líricas. Um dos maiores 
acordeonistas em Portugal, que vem fazer o Stabat Mater, 
do Pergolesi. O Nariz tem também cá uma estreia. E pen-
so que, como o clima está em Portugal, provavelmente, 
poder-se-á fazer animação em Setembro e até Outubro.  

ELSA MONTEIRO

DR

z A sessão inaugural do Festival Literário Internacional 
do Interior (FLII) – Palavras de Fogo arranca esta quinta- 
-feira, 17 de Junho, em Pedrógão Grande, seguindo-se 
uma palestra de Paula Mourão, intitulada Manuel 
Alegre - Canto, cidadania. Pedrógão Grande é um 
dos sete concelhos que até domingo recebem o 
FLII, que prevê dezenas de iniciativas, 
algumas a acontecer antes e depois das 
datas do festival. Em 2021, homenageia os 
escritores Manuel Alegre, Maria Teresa 
Horta e Carlos de Oliveira, tem como 
subtema “Literatura, cidadania e 
liberdade” e conta com Ricardo Fonseca da 
Mota, de Tábua, como escritor residente. 
Exposições, apresentações de livros, debates, 
momentos musicais e leituras em ambiente 
escolar são algumas das propostas.

Pedrógão Grande Festival literário 
homenageia Manuel Alegre

z Dias 25 e 26 de Junho, o festival Artes à Vila 
regressa ao Mosteiro da Batalha, com público. É 
possível fazer reserva gratuita para assistir ao 
vivo mediante inscrição. No dia 26, há 
transmissão online. Sexta-feira, depois das 17 
horas, nas Capelas Imperfeitas, actuam as 
Moçoilas, que trazem cantos do Algarve, e o trio 
Remexido, de Almada. Depois das 20 horas, 
estão agendados espectáculos de Ovo Mau 
(comédia), Telmo Pires e Labaq com Yosune. 
Sábado, depois das 17 horas, abre-se o palco para 
Filipe Sambado e para Benjamim, e depois das 20 
horas, para Não Simão, JP Simões e Dulce Pontes. 
As actividades paralelas incluem visita guiada às 
gárgulas do Mosteiro da Batalha e visita guiada e 
comentada pelo curador à exposição Almada 
Negreiros e o Mosteiro da Batalha. 

Artes à Vila Mosteiro recebe 
concertos e há transmissão online

z O produtor Farwarmth e o colectivo Paus 
abrem a 26 de Junho o próximo festival 
Impulso, que regressa com formato renovado. 
Após uma edição que não chegou a acontecer, 
o Impulso anuncia 24 concertos em 12 meses, 
todos no Centro Cultural e de Congressos de 
Caldas da Rainha. Dois concertos por noite, 
uma noite por mês, de Junho de 2021 a Maio 
de 2022, com a programação a privilegiar 
artistas da nova música portuguesa. No 
primeiro semestre do festival, apresentam-se 
Acácia Maior, April Marmara, David Bruno, 
Farwarmth, First Breath After Coma, 
Glockenwise, Guta, Kiko Dinucci, Luís 
Severo, Montanhas Azuis, Paus, Sensible 
Soccers, Tó Trips e Vaiapraia. Estão previstos, 
workshops, ciclos de cinema e residências 
artísticas. 

Caldas Paus e Farwarmth abrem 
12 meses de música no Impulso

z Com workshops, jam sessions, acções didácticas 
para escolas e concertos, a sexta edição do 
programa OJL Jazz Sessions realiza-se de 5 a 11 de 
Julho, com o objectivo de continuar a divulgar o 
jazz em Leiria e de contribuir para a criação de 
públicos. Estão agendados três concertos, todos no 
Teatro Miguel Franco: a 9 de Julho, actua a Big 
Band do Município da Nazaré, com direcção 
artística de Adelino Mota; no dia seguinte, toca o 
concerto de Tomás Marques; no domingo, 11 de 
Julho, é a vez do trio de André Rosinha. A 
organização é da Associação Jazz de Leiria e da 
Orquestra Jazz de Leiria. O workshop de big band 
será ministrado por César Cardoso e Pedro Nobre, 
de 6 a 8 de Julho. 

Julho Regressam as sessões  
da Orquestra Jazz de Leiria

� O júri do prémio Estação Imagem 2021 Coimbra atribuiu 
menção honrosa na categoria Fotografia do Ano a uma imagem 
de Nuno André Ferreira, fotojornalista da agência Lusa e do 
grupo Cofina, captada durante um incêndio em Oliveira de 
Frades, em 2020, que mostra o fogo à distância e, em primeiro 
plano, um bebé distraído de tudo, dentro de um carro. Em Abril, 
esta mesma fotografia valeu a Nuno André Ferreira, que é 
natural de Leiria, o terceiro lugar na categoria Spot News do 
concurso World Press Photo 2021. Nuno André Ferreira recebeu, 
também, a bolsa Estação Imagem 2021 para realizar um 
trabalho sobre as repúblicas de estudantes de Coimbra. O 
fotojornalista Gonçalo Delgado venceu o prémio Estação 
Imagem 2021 Coimbra. 

Depois do World Press Photo 

Nuno André Ferreira 
com menção honrosa  
e bolsa no prémio 
Estação Imagem
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Viver

Unesco Ranchos folclóricos de Leiria em projecto que reúne 18 cidades de vários continentes 

Vai formosa e segura, pelo mundo,  
a música do cântaro da Bajouca
Cláudio Garcia 
claudio.garcia@jornaldeleiria.pt  
� Até onde pode chegar o som do cântaro da Bajouca? Por 
enquanto, a 17 países e 18 cidades, em que se inclui Lei-
ria, da Rede de Cidades Criativas da Unesco. A participa-
ção dos ranchos folclóricos do concelho no festival Voya-
ge of the Drum está expressa no vídeo Do barro também 
fazemos música, que tem ante-estreia agendada para este 
sábado, 19 de Junho, no jardim Luís de Camões, com pro-
jecção em ecrã gigante, pelas 21:30 horas, no contexto da 
quinta Exposição Nacional de Olaria. 

Leiria responde assim à convocatória de Kansas City, 
nos Estados Unidos, cidade parceira na Rede de Cida-
des Criativas da Unesco, para celebrar o Dia Interna-
cional da Música – Fête de la Musique, que se assinala a 
21 de Junho, próxima segunda-feira. 

A acontecer, em exclusivo, no Facebook, Instagram 
e YouTube, o festival Voyage of the Drum pretende reu-
nir diferentes culturas através da percussão e do tam-
bor, um dos instrumentos mais antigos utilizados pela 
Humanidade. E, ao mesmo tempo, celebrar a diáspo-
ra africana à volta do planeta e demonstrar como a 
influência dos ritmos africanos é sentida por todo o 
mundo em diferentes géneros musicais. 

Em Leiria, 41 tocadores de 14 grupos apresentam dois 
temas do cancioneiro regional: Viração do Mar e Cadea-
ço, interpretados com novas dinâmicas que colocam a 
percussão em destaque, e, em especial, o cântaro. Pelo 
meio, os músicos António Casal e Samuel Alves explo-
ram sonoridades contemporâneas recorrendo a objec-
tos de barro saídos da roda do oleiro, uns com água no 
interior, outros sem. O vídeo visa expressar a identi-
dade local e a cultura popular através da música, ao 
aproveitar a ponte com a tradição da olaria na Bajouca 
e com as tocatas dos ranchos folclóricos. 

A parceria entre a Leiria Cidade Criativa da Música 
Unesco e a Associação Folclórica da Região de Leiria 
– Alta Estremadura (AFRLAE) proporcionou duas 
semanas de ensaios e gravações para mostrar ao res-
to do mundo como se tocam bilhas de barro, cânta-
ros de zinco, cartaxo de cana, reco-reco, crivo, tré-

� Os títulos A Voz do Domingo e O Mensageiro vão 
existir, a partir de 18 de Junho, em hemeroteca 
digital com acesso gratuito na plataforma do 
Arquivo Digital de Leiria. A apresentação do acervo 
acontece pelas 17:30, no Arquivo Distrital de Leiria, 
esta sexta-feira, com a presença do professor e 
historiador Saul António Gomes (na foto), da vice- 
-presidente da Câmara Municipal de Leiria, Anabela 
Graça, do director-geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas, Silvestre Lacerda; e do director da 
Fundação Signis, padre André Batista. Segundo a 
Rede Cultura 2027, a parceria entre o Município de 
Leiria, a Direcção-Geral do Livro e a Fundação 
Signis vai alargar-se a outros periódicos históricos e 
a outros concelhos. 

Arquivo A Voz do Domingo  
e O Mensageiro agora online

� Manolo Mesa (na Rua Machado Santos), a dupla 
Draw & Contra (na Avenida da Liberdade), Ricardo 
Romero (na Rua Arala Pinto) e Third (na Rua dos 
Bombeiros Voluntários) são os artistas que estão a 
participar no festival de arte pública Sopro, a 
decorrer em Junho, na Marinha Grande. O vidro, os 
moldes e o comboio de lata são os temas na origem 
das quatro intervenções artísticas em paredes e 
fachadas de média e grande dimensão, nesta 
segunda edição do Sopro, que tem produção e 
curadoria da associação Riscas Vadias e é 
organizado pela Câmara Municipal da Marinha 
Grande, com o objectivo de criar um roteiro de arte 
pública no concelho e de afirmar a cidade como 
galeria de arte num novo contexto de turismo.

Arte pública Festival Sopro volta às 
ruas da Marinha Grande

DR NUNO BRITES/IN TOUCH

culas, pinhas, ferrinhos, gaita de beiços, pífaro, ban-
dolim, cavaquinho, flauta e viola toeira. Bruno Rama-
lho e Daniel Passadouro, do grupo de música tradi-
cional Pinhal d'El Rei, assumiram a adaptação dos 
temas retirados do cancioneiro regional, Licínio Pedro-
sa trabalhou som e imagem.  

Segundo Celeste Afonso, responsável pela Leiria 
Cidade Criativa da Música Unesco, o vídeo ambicio-
na afirmar que Leiria é um território de música onde 
a inspiração vem da Natureza, onde a água e o barro 
formam comunidades desde tempos antigos, onde 
do barro se produzem objectos de cerâmica e da cerâ-
mica se faz música. 

A participação de Leiria na Fête de la Musique inclui 

um segundo vídeo, que resulta do convite à secretaria 
de Estado da Cultura da Guiné-Bissau, em que surgem 
colectividades femininas mandjuandadi, que utilizam 
tinas de água e cabaças para construir cantigas de impro-
viso. 

Para Ana Rita Leitão, presidente da AFRLAE, a cola-
boração com a rede Unesco “é um contributo para a 
visibilidade” dos ranchos folclóricos do concelho de 
Leiria e demonstra que “são muito mais do que o este-
reótipo de subir ao palco e fazer o que normalmente 
se faz”. 

Celeste Afonso acredita que o projecto coloca os toca-
dores das tocatas da região “num patamar onde nun-
ca estiveram: no mundo”.

Os músicos 
António Casal e 
Samuel Alves 
exploram 
sonoridades 
contemporâ-
neas 
recorrendo a 
objectos de 
barro saídos da 
roda do oleiro. 
Leiria junta-se a 
outras cidades 
Unesco, 
incluindo 
Ambon 
(Indonésia), 
Bogotá 
(Colômbia), 
Chennai 
(Índia), 
Kingston 
(Jamaica), 
Kirşehir 
(Turquia), 
Santo Domingo 
(República 
Dominicana), 
Glasgow 
(Escócia), 
Kazan (Rússia), 
Nassan 
(Bahamas), 
Daegu (Coreia 
do Sul) e Llíria 
(Espanha)

DR
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Palavra de honra
DR

� Novo mês, novo texto, os mesmos 
“problemas”. Ia aqui lançado para 
completar a lista de séries que deixei a 
meio na última crónica, quando me 
apercebo de que corre pela Internet (e 
seguramente que também pelos cafés, 
praças de táxis e outros apeadeiros da 
mais polida sabedoria institucional 
portuguesa) uma exaltada onda de 
indignação pela nomeação de uma 
equipa liderada por Pedro Adão e Silva 
para organizar as comemorações dos 
50 anos do 25 de Abril. Tal indignação - 
"uma vergonha”, como adoram dizer 
vocês-sabem-quem - prende-se com o 
aparentemente milionário salário 
mensal do coordenador da equipa 
(4.500 euros brutos), com o tamanho 
da própria equipa (“uma máquina 
composta por três adjuntos, três 
técnicos especialistas, um secretário 
pessoal e ainda um motorista”, li 
algures) e ainda com a duração do 
contrato deste diabólico ensemble 
que, de acordo com os grandes sábios 
do ciberespaço (e não duvido que os 
seus pares dos cafés, praças de táxis e 
demais apeadeiros da mais polida 
sabedoria institucional portuguesa 
partilhem da mesma aguerrida 
“opinião”) se prepara para não fazer 
nada durante os próximos cinco anos. 
Como é óbvio, qualquer um dos 
brilhantes indignados não só 
organizaria muito melhor estas 
comemorações dos 50 anos de Abril 
que Adão e Silva e a sua máquina 
socialista de esbanjar fortunas, como o 
faria em apenas dia e meio e, 
obviamente, de borla, como qualquer 
organizador de eventos que se preze. 
Que é lá isso de cobrar para trabalhar? 
Com tanto talento organizativo à 
espera de ser aproveitado, como é que 
um governo se atreve a contratar 
alguém e a dar-lhe condições para 
pensar e fazer uma coisa que, como 
qualquer evento cultural em Portugal, 
se pode fazer à base do desenrasca? 
Não conheço o Adão e Silva de 
nenhum lado (só sei que, como eu - e,  
já agora, o Tolentino Mendonça -, é fã 
dos Belle and Sebastian), nem faço a 
mínima ideia do que serão estas 
comemorações. Presumo que estou 
exactamente na mesma posição que 
estes excelsos indignados. Mas que 
isso não impeça ninguém de gritar a 
plenos pulmões: “É uma vergonha!”. 
É, de facto, uma vergonha, que 
chegados aqui, a caminho de 
celebrarmos 50 anos do fim de 48 anos 
da obscuridade de um regime 
criminoso, ainda tantos continuem a 
pensar tão pequenino. Principalmente 
quando se trata de cultura e de Abril. 
Não sei se neste caso consigo rir para 
não chorar. E quanto às séries… fica 
para a próxima! 
 
Editor na Domestika

Rir para não chorar 
(outra vez)

Mesa de 
Cabeceira 
Sérgio  
Felizardo

� - Já não há paciência ... para ler pessoas que insistem 
em colocar 'ç' antes das vogais 'e' e 'i'... Qual é a 
dificuldade de perceber esta regra?! Quando tropeço 
num exemplar destes desisto logo de ler até ao fim (isso 
e os 'à' e 'há', mas essa lição fica para depois). Mas haver 
fome no mundo é pior, claro! 
 
- Detesto... tirar cabelos do ralo da banheira e limpar o 
fogão. Também não sou apreciadora de iscas, grão e 
feijão, mas faço uma feijoada daquelas, apetitosa (nada 
como a das nossas mães, óbvio, mas é boa à mesma!) 
 
- A ideia... de haver pessoas que pensam que não 
existem extraterrestres no Universo, e mesmo entre 
nós, deixa-me a pensar. Isto porque conheço muita 
gente meio esquisitóide, onde acredito que habite, no 
fundo do seu âmago, um ser alienígena, cujas ideias 
nem sempre são fantásticas nem cheias de boas 
intenções. O que é pena, porque se não forem as raças 
exteriores a tomarem controlo do rumo da Terra, não 
são os humanos (na sua maioria) que vão fazer com 
que isto melhore... 
 
- Questiono-me se... os unicórnios realmente 
existem/existiram. Não sei se sabem, mas existe um 
mamífero marinho chamado Narval, que é uma 
espécie de baleia-unicórnio, que habita no círculo Polar 
Ártico... Se existe um nos oceanos, por que não um em 
terra, e que voe?! 
 
- Adoro... comer! Comer bem, não necessariamente em 
quantidade, mas que seja assim uma comidinha 
apetitosa, caseirinha... Gosto de provar de tudo um 
pouco, nem que seja para depois dizer mal! Agora a 

Carolina Miguel, fotógrafa 

Lembro-me tantas vezes de como era 
bom poder ir a um 'concertosaço'

sério, não há nada como um bom final de tarde a 
petiscar coisas boas, em boa companhia (cerveja ou 
vinho, basta cheio) e rodeada dos melhores amigos que 
possam existir (os meus, desculpem). Se não for 
abusar, acrescentar uma boa rockalhada como banda 
sonora. 
  
- Lembro-me tantas vezes... de como era bom poder ir 
a um 'concertosaço' daqueles... Daquela banda cujas 
músicas sabes de cor e que não páras de curtir de início 
ao fim (do 3.º encore), dos moches que te passam ao 
lado, de levares com os pingos de suor de um qualquer 
gadelhudo que está a fazer hairbang à tua frente, tudo 
sem afastamento social... ahhh que saudades... 
 
- Prometo... que quando a pandemia passar vou dar 
beijinhos e abraços a todos por quem passar na rua (vá, 
nem todos)! Enquanto fotógrafa, prometo continuar a 
dar as melhores recordações às famílias e casais que 
acreditam e confiam no meu trabalho. 
 
- Tenho orgulho... nos meus amigos, tudo boa gente, e 
gente muito criativa e com muito bom gosto. Roam-se 
de inveja, porque são meus! 
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Crítica

António 
Madeira

Cinema 
O Agente Infiltrado 

� É comum dizer-se que estar presente nos Óscares 
por si só não é propriamente um elogio, o que, 
enquanto opinião política, tem a sua legitimidade. 
Porém, o que poucos sabem é que para um 
documentário chegar ao crivo da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas, tem de ter sido 
nomeado duas vezes para a principal categoria de 
competição de uma lista restrita de festivais de 
cinema internacionais no ano anterior ao certame 
americano.  
“El Agente Topo”, ou “O Agente Infiltrado”, numa 
tradução livre do filme chileno com que o hádoc 
encerra a sua 10.ª edição no próximo dia 22, é 
apenas mais um do já longo rol de documentários 
premiados nos maiores festivais de cinema do 
planeta cinematográfico que o hádoc traz a Leiria 
para o seu fiel público.  
E antes de ser anunciada a sua presença entre os 
finalistas de Hollywood, já o hádoc o havia 
escolhido, 8 meses antes de o podermos exibir na 
sala do Miguel Franco, como habitualmente. 
A sua escolha para vários festivais não é, portanto, 
mero acaso. Há algo de estranhamente atrativo no 
filme de Maite Alberdi, a primeira mulher chilena a 
ser nomeada aos Óscares, cujo mérito de engendrar 
um ambiente inicial hollywoodesco no leva rumo a 
um enredo que, de outra forma, dificilmente 
atrairia muita gente às salas de cinema.  
A verdade, é que o engodo funciona, já que as 
cenas iniciais onde aparece Rómulo, o protagonista 
do filme, nos deixam desconfiados quanto à sua 
autenticidade, para depois nos levarem a um 
(micro)mundo que todos, em maior ou menor grau, 
preferimos imaginar que não existe, numa 
tentativa vã e inútil de o apagar do nosso inevitável 
caminho. 
O humor que inicialmente nos atrai, serve de porta 
para um drama de uma ternura e de uma 
sinceridade tais, que rapidamente nos esquecemos 
do incómodo e nos ligamos ao mundo oculto e 
estranho que o mundo cá fora prefere olvidar.  
Seguindo as peripécias cómicas de Rómulo, o 
detetive improvisado que tem por missão descobrir 
alegados maus-tratos num lar de terceira idade, 
qual Clouseau da era dos óculos com câmara e do 
Whatsapp, vemo-nos introduzidos no dia-a-dia 
daqueles que recebem uma atenção e um sorriso 
genuínos como os últimos raios de sol no ocaso das 
suas vidas. 
Tal como em 2019, em que “América” foi escolhido 
pelo público como o melhor filme do 8.º hádoc, 
encerramos a edição deste ano com uma reflexão 
sobre a condição humana, num registo diferente, 
mas não menos marcante, tal como o hádoc 
pretende ser. 
Num ano conturbado para todos, foi um grande 
desafio, mas também uma grande satisfação, para a 
equipa do hádoc concluir mais uma edição de uma 
série que queremos manter ininterrupta já no 
próximo ano.  
Ainda que a vontade nos tempos que correm seja, 
compreensivelmente, de fugir ao real e preferir a 
ficção, contem connosco para trazer mais uns 
laivos de realidade e mais motivos para 
reflectirmos sobre nós e o mundo. 
 
Programador hádoc – Cinema Documental 

Pedro Miguel 
Ferreira

Música 
Ainda tenho um sonho 
ou dez

� Já aqui citei, volto novamente à menção, e se 
assim se justificar, não será a última vez: Vasco 
Gato escreveu (notado por Golgona Anghel) que 
"em poesia, o sentido é o corpo intacto dentro do 
veículo sinistrado. Ferro contorcido e carne 
verbal, guardada em segredo. O poema é 
desencarcerar-se". 
A essa citação, acrescento uma outra, lembrada 
por Gato, aos peões com a poesia, mas quanto à 
arte de a saber declamar, quando evoca Leonard 
Cohen, que deixou um conselho muito sábio: 
“diz as palavras, transmite a informação, chega- 
-te para o lado, as palavras morrem se as 
representares, murcham, e a única coisa que 
sobrará será a tua ambição”. 
Creio que é assim que devemos encarar o Ciclo de 
Música Exploratória Portuguesa, a acontecer em 
espaços do castelo de Leiria. A também 
chamada, Música Experimental Portuguesa, tem 
sabido libertar-se de amarras sonoras de onde sai 
sempre ilesa.  
Do ponto de vista do espectador, nem sempre se 
sabe se são improvisos, ou fragmentos em 
adiantado estado de composição. As diversas 
agremiações, dentro de variados mundos desta 
arte, que dos Osso Exótico, passando por Sei 
Miguel até aos Telectu, fazem desta 
programação, algo de único e histórico. 
O paradoxo de se querer enquadrar uma 
singularidade numa ocasião é, na verdade, 
também ela um exercício de experimentação. O 
contexto é tudo. A banda alemã, Einstürzende 
Neubauten, incorporou nas suas composições, 
martelos pneumáticos. Mas isso não significa 
que um fã da banda se detenha junto a um 
estaleiro a ouvir os seus sons. Incorporação é 
palavra-chave para aqui. 
Querer isolar esses recursos sonoros da sua 
oportunidade, é um ato que não resolve. A velha 
pergunta do que é a arte, também pode ser 
substituída por outra - quando é que há arte? – 
como muito bem perguntou, ainda nos anos 70, o 
filósofo norte-americano, Nelson Goodman. E 
ainda hoje não há consensos e ainda bem. 
Recebo com fair play quando me recordam que 
já atuei ao vivo com aspiradores, espremedores 
de citrinos ou berbequins. Não tenho de levar a 
mal alguma bazófia, mas também não deixo que 
ridicularizem ou banalizem o ato em si. Há um 
pensamento, contextos, oportunidades, 
apropriações e, sobretudo, integrações. E porque 
não? 
Não os ouvem em airplay nas rádios, nem 
confirmam os vossos gostos, mas estes 
intérpretes têm dentro de si constelações que 
valem a pena descobrir. Alguns com carreiras de 
mais de trinta anos, e outros e outras são 
representantes de uma nova geração. Com 
muitas internacionalizações e bandas sonoras, só 
as biografias dos que cá vêm (e outras tantas que 
não fazem parte deste lote), dava para fazer um 
livro que, aliás, ainda não foi feito. Haja interesse 
no corpo intacto dentro do veículo sinistrado.   
 
Doutorando em Sociologia 
Texto escrito segundo o Acordo Ortográfico  
de 1990 
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Curtas

PUBLICIDADE

z O júri do Prémio de Poesia Francisco 
Rodrigues Lobo, constituído por Carlos 
Ascenso André (presidente), Cristina Nobre, 
Inês Fonseca Santos, João Paulo Cotrim e José 
Mário Silva, decidiu não atribuir o Prémio por 
considerar que nenhuma das obras 
apresentadas reúne qualidade bastante. A 
decisão foi tomada na reunião ocorrida a 11 de 
Junho. Em simultâneo, o comunicado 
assinado pelos membros do júri explica que 
foi formulada à Livraria Arquivo e à 
Fundação Caixa Agrícola de Leiria, entidades 
organizadoras, a sugestão de que seja aberto 
novo período de candidaturas para o 
concurso de 2021, atendendo ao facto único 
de se comemorar este ano o quarto 
centenário do falecimento do poeta que dá 
o nome ao Prémio. Foram admitidas a 
concurso 21 obras.

Poesia Prémio Francisco 
Rodrigues Lobo sem vencedor

z Oleiros e ceramistas de vários pontos do país, 
exposição e venda de artigos de olaria e 
cerâmica, oficinas de olaria para os mais 
novos e para os adultos manusearem e 
moldarem o barro, tudo isto faz parte da V 
Exposição Nacional de Olaria em Leiria – A 
Arte nas Mãos do Oleiro, que acontece a 19 e 
20 de Junho, sábado e domingo, no Jardim 
Luís de Camões, organizada pela ABAD – 
Associação Bajouquense para o 
Desenvolvimento, com o apoio do Município de 
Leiria, Junta de Freguesia de Bajouca e Associação 
Portuguesa de Vilas e Cidades de Cerâmica. No dia 
19, pelas 21:30 horas, em ante-estreia, é apresentado em 
ecrã gigante o resultado do projecto The Voyage of the Drum: 
do Barro também fazemos Música, da Leiria Cidade Criativa da Música 
Unesco. Além disso, estão agendadas tocatas de ranchos folclóricos de 
Leiria, tanto no sábado como no domingo, com quatro apresentações, 
duas em cada dia, de quatro ranchos diferentes.

Leiria Olaria e ranchos de volta ao 
jardim Luís de Camões

z Um circuito de esculturas contemporâneas da 
autoria de Thierry Ferreira, no percurso entre 
o Parque Verde e o Museu do Vinho, em 
Alcobaça, é inaugurado esta quinta-feira, 17 de 
Junho, pelas 15 horas. A exposição de arte 
pública, com o título A minha casa é o meu 
jardim e curadoria de Alberto Guerreiro e do 
próprio Thierry Ferreira, fica patente até 31 de 
Dezembro de 2021. Inclui uma exposição em 
formato museológico, nos espaços renovados 
da galeria do cais da Adega dos Balseiros e no 
edifício do Armazém Novo – Destilaria. No 
Museu do Vinho, as visitas acontecem entre as 
10:00 e as 12:30 horas e as 14:00 e as 17:30 
horas. O cenário expositivo pretende 
apresentar as possíveis relações entre arte 
pública e contextos específicos, tais como 
paisagem e arquitectura.  

Parque Verde de 
Alcobaça acolhe 
esculturas de 
Thierry Ferreira
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Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só,  
uma vida. 

Lucius Annaeus Seneca

PUBLICIDADE

Obra de 8,4 milhões tem contrato assinado 

Requalificação do IC2, entre 
Alcobaça e Rio Maior, avança 

� A requalificação do IC2, um inves-
timento de 8,4 milhões de euros a 
realizar entre Alcobaça e Rio Maior, 
já tem contrato assinado e deverá 
arrancar no terceiro trimestre des-
te ano, informou a Infraestruturas 
de Portugal (IP). De acordo com a 
Agência Lusa, a IP referiu ter sido 
assinado o contrato para a execu-
ção da empreitada de beneficiação 
de um troço do IC2, com cerca de 
20 quilómetros, entre Freires, no 
concelho de Alcobaça, no distrito 
de Leiria, e Asseiceira, no conce-
lho de Rio Maior, no distrito de San-
tarém. A empreitada envolve um 
investimento “no reforço da segu-
rança e condições de mobilidade 
dos milhares de automobilistas que 
diariamente circulam no IC2”. 

A IP remeteu o contrato para o 
Tribunal de Contas para obtenção 

do visto prévio, prevendo que, 
após a sua atribuição, a empreita-
da possa ser consignada e que os 
trabalhos se iniciem no terreno, “o 
que se prevê possa ocorrer no ter-
ceiro trimestre deste ano”.

Entupimento em caleira provoca inundações 

Retirados doentes das urgências do Hospital  
de Leiria após queda de tecto falso

� “Pandemónio” e “pânico” foi como 
uma doente que se encontrava no ser-
viço da Urgência Geral do Hospital de 
Santo André, unidade do Centro Hos-
pitalar de Leiria (CHL), relatou à filha, 
que prefere o anonimato, os momen-
tos vividos, quando o tecto falso cedeu 
devido à chuva intensa, que assolou 
a cidade na noite de terça-feira, pro-
vocando “inundações” no serviço. 

Segundo contou ao JORNAL DE 
LEIRIA, a mãe foi transferida para o 
Hospital Bernardino Lopes de Oli-
veira, em Alcobaça, assim como outros 
utentes terão sido transportados para 
outras unidades hospitalares. 

Rui Gameiro, do Secretariado Regio-
nal do Centro do Sindicato Indepen-
dente dos Médicos, destaca  a “boa 
coordenação de todos os profissionais 
do hospital”, que se “prontificaram a 
vir do seu domicílio para ajudar”. Médi-

cos e enfermeiros foram chamados, 
mas também auxiliares para ajudarem 
rapidamente na limpeza do serviço. A 
“prontidão” de toda a equipa permi-
tiu que a área verde voltasse a funcio-
nar pouco tempo depois.  

“Foram poucas pessoas transferi-
das e algumas já estava prevista a sua 
deslocação para outros hospitais”, 
esclarece o delegado sindical, acres-
centando que foi também antecipa-
do “mais precocemente o seu inter-
namento noutros serviços”. 

Admitindo que os doentes “esta-
vam muito preocupados com o que 
se estava a passar”, Rui Gameiro salien-
ta que a “chuva foi imensa e algumas 
placas do tecto falso caíram, mas tudo 
correu muito bem e a equipa respon-
deu muito bem”. 

O CHL garante que, ontem de 
manhã, a “situação está estava nor-

malizada em todas as áreas afec-
tadas”. Numa nota de imprensa, 
confirma a existência de uma infil-
tração de águas no serviço de Urgên-
cia Geral, “devido às condições 
meteorológicas”.  

A infiltração “terá sido causada 
pelo entupimento de uma caleira, 
devido à presença de um saco de 
plástico, que arrastado pelo vento 
ali se alojou”, refere o CHL, ao expli-
car que apenas provocou danos nos 
tectos falsos, especificamente nas 
áreas ‘amarela’ e ‘verde’ do servi-
ço”, não se registando “quaisquer 
danos pessoais”.  

“Apenas houve danos em algu-
mas placas do tecto falso” - em pla-
dur - por acção da água acumula-
da devido à infiltração. A estrutu-
ra do tecto “já foi reposta”, acres-
centa a nota. EC 




