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Solange Kardinaly - Ilusionista e Cantora, 
ganha 1º Prémio da XXVI Edição do Festival 
“Almussafes Màgic”, em Espanha

FL
A

SH

Solange Kardinaly - Ilusionista e Cantora - natu-
ral de Monte Redondo, pertence à chamada 3 ª geração 
de ilusionistas, uma vez que, desde muito jovem a sua vi-

da tem sido em torno do 
maravilhoso mundo da ma-
gia, juntamente com os seus 
pais Lanydrack y Faty. 
O espétaculo de magia de 
Solange caracteriza-se como 
profissional e muito variado, 
adequado a todos os tipos 
de público, que mistura as 
grandes ilusões com a magia 
geral, bem como a manipu-
lação, e sempre com um ca-
riz interativo. O ponto alto 
dos seus espétaculos firma-
-se no “quick change costume” 
onde Solange incrivelmen-
te muda de vestuário em se-
gundos, várias vezes duran-
te os seus espétaculos. Re-
centemente Solange apos-
tou também na área musical 
com o tema “Magic”, com a 
colaboração do famoso má-
gico espanhol Yunke video-
clip do referido tema.
Solange já participou em 
vários festivais de magia, 
em espetáculos televisivos, 

circos, cabarets de toda a Europa, e numa das emissões do 
programa mais popular de variedades da Europa lançado 
em França “Le plus Grande Cabaret du Monde”. No pas-
sado dia 13 de abril Solange Kardinaly - Ilusionista e 
Cantora - ganhou o 1º Prémio na XXVI Edição do Fes-
tival “Almussafes Màgic”, um dos maiores Festivais de Ilu-
sionismo de Espanha.
Poderão seguir o trabalho de Solange Kardinaly através da 
sua página de Facebook ”Solange Kardinaly - Singer & Ma-
gician” ou através do site oficial www.solangekardinaly.com

Fonte: Luis Cardinali e www.facebook.com/solangemagic

Loja de Artigos Religiosos Tel /Fax 244 825 847

São Romão 913 663 119Tlm 962 900 546

www.funeraria-domingues.comfunerariadomingues@gmail.com

Leiria

Tlm 967 033 542 963 261 485 Fax 244 613 315

Souto da Carpalhosa

O Executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Monte Redondo e Carreira congratula Solange Kardi-
naly, não só pelo fantástico 1º Prémio no Festival “Almus-
safes Màgic”, mas também por todo o seu notável percurso 
no mundo da magia e, recentemente, na música.
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Contrato de 
Mediação Imobiliária

A atividade de mediação 
imobiliária é aquela em que, 
por contrato, uma empre-
sa se obriga a diligenciar no 
sentido de conseguir inte-
ressado na realização de ne-
gócio que vise a constitui-
ção ou aquisição de direitos 
reais sobre bens imóveis. A 
atividade de mediação imo-
biliária consubstancia-se no 
desenvolvimento de ações 
de prospeção e recolha de 
informações que visem en-
contrar o bem imóvel pre-
tendido pelo consumidor 
e/ou acão de promoção dos 
bens imóveis sobre os quais 
o consumidor pretende rea-
lizar negócio jurídico, de-
signadamente através da sua 
divulgação, publicitação e da 
realização de leilões.

É possível acordar com a me-
diadora o regime de exclu-
sividade, ou seja, enquanto 
o contrato vigorar, o direito 
de promover o negócio cabe 
apenas à mediadora.

A mediadora tem direito à 
remuneração, se prestou os 
serviços contratados e deles 
resultou o negócio contra-
tado, gerando-se, por parte 
do consumidor, a obrigação 
de pagar o preço acordado.

A empresa de mediação de-
ve certificar-se da capacidade 
e legitimidade para contratar, 
das pessoas intervenientes nos 
negócios que irão promover; 
averiguar da correspondên-
cia entre as características do 
imóvel e as fornecidas pelos 
interessados contraentes, bem 
como se sobre o mesmo re-
caem quaisquer ónus ou en-
cargos; informar claramente 
sobre as características, com-
posição, preço e condições de 
pagamento do bem em causa; 
não induzir em erro os con-

sumidores; comunicar ime-
diatamente aos interessados 
qualquer facto que ponha em 
causa a concretização do ne-
gócio visado.

O contrato de mediação 
imobiliária deve ser reduzido 
a escrito e assinado pelas par-
tes devendo conter, obrigato-
riamente, certos elementos, e 
ser entregue ao consumidor 
um exemplar.

Elementos que devem obri-
gatoriamente constar do con-
trato:

- A referência ao tipo de 
contrato que se está a ce-
lebrar (“contrato de media-
ção imobiliária”); a identi-
ficação das partes; a alusão 
às características do bem 
imóvel que constitui obje-
to do contrato, com especi-
ficação de todos os ónus e 
encargos que sobre ele re-
caiam; as condições de re-
muneração, nomeadamente 
montante ou percentagem 
e forma de pagamento, o 

prazo de duração do con-
trato e a assinatura das par-
tes.

A falta de contrato reduzi-
do a escrito ou a falta dos 
elementos que obrigato-
riamente devem constar do 
contrato implica a nulida-
de do mesmo.
As mediadoras devem ter 
um livro de reclama-
ções, destinado aos consu-
midores, para que estes pos-
sam exercer o seu direito de 
reclamar sobre a qualidade 
dos serviços e o modo co-
mo foram prestados. O li-
vro de reclamações deve 
encontrar-se sempre dispo-
nível e ser imediatamente 
facultado a quem o solicite, 
devendo ser-lhe entregue 
um duplicado das observa-
ções ou reclamações exara-
das no mesmo.
Caso pretenda apresentar 
denúncia de violação das 
prescrições legais relativas 
a esta matéria, poderá con-
tactar directamente ao Ins-
tituto da Construção e do 

Imobiliário (INCI) ou di-
rigir-se à DECO.

Tânia Vieira – Jurista
DECO – Coimbra

Os leitores interessados em 
obter esclarecimentos rela-
cionados com o Direito do 
Consumo, bem como apre-
sentar eventuais problemas 
ou situações, podem re-
correr ao Consultório do 
Consumidor, bastando, para 
isso, escreverem para a DE-
CO – Gabinete de Apoio 
ao Consumidor – Rua Pa-
dre Estêvão Cabral, 79-5º, 
Sala 504-3000-317 Coim-
bra.

Muitas vezes, chegam à DECO-Delegação Centro, consumidores com dúvidas sobre 
o contrato de mediação, pelo que é importante conhecer as características deste 
contrato antes de o celebrar, caso se opte por adquirir um imóvel através de me-
diação imobiliária.
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E sabem que mais? Aprendi tanto!
Os Instantes de Cultura decorreram, nos dias 12 e 13 de abril, 
no Colégio Dr. Luís Pereira da Costa.
Na sexta-feira, contámos com a presença de André Melão, 
um mágico, que apesar de ter apenas 14 anos, demonstra já 
ter bastante talento. Os alunos tiveram, também, direito a wor-
kshops de várias áreas, como a informática, o hip-hop e a saúde; 
a palestras, a caças ao tesouro e foram convidados a assistir a 
diversas peças de teatro.
 Nestes dias, houve feiras e ateliers como a feira de minerais, 
a feira de velharias, o atelier das artes e o atelier de ciências, 
onde estavam expostos alguns trabalhos dos alunos dos 2.º e 
3.º ciclos.
A meu ver, os Instantes de Cultura transmitem-nos conheci-
mento e diversão, por isso devemos aproveitá-los!
Gosto de ter aulas, mas não tenho dúvidas de que estes dias 

foram mesmo, mesmo, muito divertidos. E sabem que mais? 
Aprendi tanto!

Inês Grilo Henriques, 
6.º B
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Convidámos os bombeiros 
para se juntarem a nós e 
ouvirem também a história, 
Bombeiro dos Pés à Cabeça, 
que por sinal, estava guar-
dada numa árvore e não 
arrumada na prateleira. Tal 
como os adultos, as crian-
ças respeitam e admiram os 
Bombeiros que combatem 
os incêndios, autênticos he-
róis, que zelam pela nossa 
segurança.
Com esta atividade pre-

tendíamos sensibilizar as 
crianças para a preservação 
das árvores e das florestas, 
e para a sua importância, 
quer a nível do equilíbrio 
ambiental e ecológico, quer 
da própria qualidade de 
vida dos cidadãos. Como 
sabemos, as árvores além 
de capturarem o dióxido 
de carbono em excesso 
na atmosfera, produzem 
também a maior parte do 
oxigénio que respiramos. 

Por isso em praticamente 
todo o mundo, embora em 
diferentes datas, e em Por-
tugal, se comemora o Dia 
da Árvore. Em Portugal, a 
1.ª Festa da Árvore come-
morou-se a 9 de março de 
1913 e o 1.º Dia Mundial 
da Floresta a 21 de março 
de 1972.

Casa da Criança 
Maria Rita Patrocínio Costa

Bombeiro dos Pés à Cabeça

“Diversidade Cultural na Escola” enche 
de cor e sabor o Mercado Sant’ana

Bombeiro dos Pés à Cabeça 
 

No dia 21 de março, no âmbito do tema do nosso Projeto Pedagógico “de mãos dadas com a 
Natureza”, comemorámos o Dia Mundial da Árvore. 

Convidámos os bombeiros para se juntarem a nós e ouvirem também a história, Bombeiro dos 
Pés à Cabeça, que por sinal, estava guardada numa árvore e não arrumada na prateleira. Tal 
como os adultos, as crianças respeitam e admiram os Bombeiros que combatem os incêndios, 
autênticos heróis, que zelam pela nossa segurança. 

Com esta atividade pretendíamos sensibilizar as crianças para a preservação das árvores e das 
florestas, e para a sua importância, quer a nível do equilíbrio ambiental e ecológico, quer da 
própria qualidade de vida dos cidadãos. Como sabemos, as árvores além de capturarem o 
dióxido de carbono em excesso na atmosfera, produzem também a maior parte do oxigénio 
que respiramos. Por isso em praticamente todo o mundo, embora em diferentes datas, e em 
Portugal, se comemora o Dia da Árvore. Em Portugal, a 1.ª Festa da Árvore comemorou-se a 9 
de março de 1913 e o 1.º Dia Mundial da Floresta a 21 de março de 1972. 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                  Casa da Criança Maria Rita Patrocínio Costa 

No passado dia 18 de abril, 
entre as 17H00 e as 22H00, 
no Mercado Sant’ana em 
Leiria, o Agrupamento de 
Escolas Rainha Santa Isabel 
realizou o evento “Diversida-
de Cultural na Escola”. Este 
evento surge no âmbito do 
Programa Eramus+ KA2 e 
teve como intervenientes alu-
nos e professores de várias na-
cionalidades, nomeadamente 
da Alemanha, Dinamarca, 
Espanha, Itália e Holanda. 
Tendo como tema principal 
a alimentação diversificada, 
os trinta intervenientes rea-
lizaram uma mostra cultural 
e gastronómica dos vários 
países envolvidos. Assim cada 
grupo de cada nacionalidade 
preparou uma banca onde 
pôde dar a conhecer não só 

a sua cultura, mas sobretudo, a 
sua gastronomia típica. 
Após todas as mostras e ati-
vidades realizadas durante a 
tarde, deu-se lugar a um jantar 
também dedicado à diversi-
dade gastronómica dos países 
envolvidos. Aqui a Associação 
de Pais do Agrupamento de 
Escolas teve uma participação 
fundamental, dando a provar 
alguns pratos típicos da nossa 
região e do nosso país, prin-
cipalmente com o Porco no 
Espeto e os Pastéis de Nata de 
Bacalhau. Durante o evento 
ainda foi possível assistir a dois 
momentos musicais protago-
nizados por dois ex alunos do 
Agrupamento e um dos alu-
nos integrantes do Programa 
Eramus+.  
Esta foi uma atividade com 

uma afluência de visitantes 
considerável e que o Agrupa-
mento, pela voz do professor 
Henrique Galinha, caracte-
rizou como “extremamente 
positiva e enriquecedora pela 
sua diversidade cultural, dan-
do a conhecer a nossa região 
e o nosso país, mas tendo 
também oportunidade de co-
nhecer outros países e outras 
realidades”. 
Durante a última semana de 
abril decorreram mais ativi-
dades no âmbito do Progra-
ma Eramus+ KA2, que con-
tam com 8 professores e 18 
alunos da Bulgária, Polónia, 
Irlanda e Turquia. De realçar 
que 4 dos 18 alunos envolvi-

dos, e de nacionalidade turca, 
integram ainda o 1º ciclo de 
ensino. Esta semana de ativi-
dades tem como base o tema 
“A Indústria”, pelo que os in-
tervenientes realizaram várias 
visitas a empresas e indústrias 
da região, como foi o caso da 
visita ao setor de Olaria ca-
racterístico da Bajouca, bem 
como outros locais de inte-
resse como Leiria, Nazaré e 
Fátima. 

No dia 21 de março, no âmbito do tema do nosso Projeto 
Pedagógico “de mãos dadas com a Natureza”, comemorá-
mos o Dia Mundial da Árvore.
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Noite musical na 
Vila de Monte Redondo
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Na sequência da iniciativa 
“Temporada de Concer-
tos”, o pelouro da Cultura 
da Câmara Municipal de 
Leiria criou o programa 
musical e cultural “Coros”, 
apoiado pelo projeto “Vi-
sit Leiria”, onde a música, 
através de vários grupos 
corais do Município, é leva-
da às dezoito Freguesias do 
Concelho. Estes concertos 
são gratuitos e acessíveis a 
toda a população. 
Neste âmbito, o Centro Es-
colar de Monte Redondo 

abriu portas, no passado dia 
14 de abril, para receber a 
atuação do Grupo Coral 
da Filarmónica das Cortes 
dirigido pelo Maestro Jor-
ge Narciso e acompanhado 
pelo Professor Henrique 
Pereira nas teclas e o mú-
sico João no oboé. O con-
certo ficou marcado por 
uma apresentação musical 
variada e atual e contou 
com a participação de mais 
de 70 pessoas de várias ida-
des numa assistência muito 
participada e alegre. 

Sobre o Grupo 
Coral da Filarmónica 
das Cortes

O grupo Coral Adulto, não 
teve origem no propósito 
de constituir um “Grupo 
Coral da Filarmónica”, mas 
sim da necessidade senti-
da pelo grupo Coral que 
anima as Eucaristias domi-
nicais em relação ao aper-
feiçoamento do canto, isto 
ainda no ano de 2012. Pra-
ticamente por unanimidade 
foi decidido aceitar suges-
tão de ser a Filarmónica a 
proporcionar essas aulas de 
canto. Só em meados de 
2013 isso viria a aconte-
cer, contando com a ajuda 
do Maestro Jorge Narciso. A 
sua forma de trabalhar entu-
siasmou os participantes que 
começaram a apelar a outros 
elementos para que partici-
passem nessas aulas, e, obje-
tivamente, a ideia de apre-
sentação pública do grupo 
noutro tipo de participações. 
Desta forma, nasceu o Gru-

po Coral da Filarmóni-
ca das Cortes. Ainda com 
poucas apresentações, con-
ta com a participação em 
conjunto com a Filarmó-
nica no “Concerto de Bom 
Ano” em Janeiro de 2014 e 
em junho no Concerto So-
lidário organizado pela Es-
cola EB1 da Cruz da Areia. 
Nesse mesmo mês realizou 
o 1º Encontro de Coros na 
Igreja Paroquial das Cortes, 
tendo convidado a partici-
par na iniciativa o Grupo 
Coral do Arrabal.

O Executivo da Junta de 
Freguesia da União das 
Freguesias de Monte Re-
dondo e Carreira agradece 
ao Agrupamento de Escolas 
Rainha Santa Isabel a dis-
ponibilização do Pavilhão 
do Centro Escolar de Mon-
te Redondo, à Comissão 
da Igreja da Sismaria pela 
cedência de equipamento 
logístico e ao Grupo Coral 
pela sua fantástica atuação. 
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Dulce Oliveira – Vencedora de Medalha de Honra 
L’Oréal – UNESCO – FCT 
para as Mulheres na Ciência
Na quarta-feira, 21 março, a 
L’Oréal Portugal, em conjun-
to com a Comissão Nacio-
nal da UNESCO e a Funda-
ção para a Ciência e Tecno-
logia, organiza a 14ª iniciati-
va de atribuição de medalhas 
de honra para quatro mulhe-
res na ciência que se distin-
guiram pelos seus projetos de 
investigação.
Dulce Oliveira foi umas das 
vencedoras das Medalhas de 
Honra L’Oréal - UNESCO- 
FCT para as Mulheres na 
Ciência. O programa L’Oréal 
Foundation-UNESCO For 
Women in Science premeia 
e dá a conhecer vários pro-
jetos científicos liderados por 
mulheres determinadas, que 
apostam na sua formação e 
desenvolvem trabalhos de in-
vestigação que podem fazer a 
diferença em prol de uma so-
ciedade mais equitativa.
Dulce tem 35 anos, nasceu 
em Leiria, mas vive em Lis-
boa. É casada e mãe de Ga-
briel, com 5 anos. Cresceu na 
Bajouca e estudou no Colé-
gio Dr. Luís Pereira da Costa, 
em Monte Redondo, onde 
concluiu o ensino secundá-

rio. Licenciou-se em Biolo-
gia Marinha e Biotecnologia 
no Instituto Politécnico de 
Leiria e concluiu o doutora-
mento em Paleoclimatologia 
e Paleoambiente na Univer-
sidade de Bordéus, em França.
Dulce Oliveira, que estuda o 
clima do passado, no IPMA, 
vai reconstituir momentos 
dos últimos 800 mil anos, na 
costa atlântica ibérica e ame-
ricana, através de grãos de pó-
len. Através de microfósseis de 
grãos de pólen retirados de 
sedimentos marinhos, Dul-
ce Oliveira fará, por seu tur-
no, um mergulho no clima 
do passado, para “compreen-
der melhor os mecanismos 
do sistema climático que ge-
ram condições extremas”, co-
mo secas ou chuvas intensas. 
Os resultados, diz a investiga-
dora, ajudarão “a distinguir a 
variabilidade climática natu-
ral de alterações associadas às 
atividades humanas”, e cons-
tituirão “informação essen-
cial para a previsão climática 
do futuro e definição de po-
líticas ambientais eficientes e 
sustentáveis”. O prémio, além 
do “reconhecimento”, vai 

“financiar” algumas das aná-
lises, conta. 
Por ter crescido numa aldeia 
muito pequena, o brincar na 
rua e as atividades ao ar li-
vre e em grupo sempre fize-
ram parte do seu quotidiano. 
A investigadora diz que nun-
ca teve brinquedos ligados à 
Ciência, mas que no tercei-
ro ano de escolaridade desco-
briu a paixão pelos livros — 
hóbi que ainda hoje mantém 
com a leitura de artigos cien-
tíficos e obras de ficção.
Ainda assim, Dulce diz que 
não corresponde ao estereóti-
po do típico nerd. “Nunca fui 
a marrona que ficava fechada 
em casa a estudar enquanto os 
meus amigos estavam na rua 
a brincar. Sempre fui muito 
empenhada, mas essa rebeldia, 
por vezes, invadia as aulas”, e 
diz Dulce que os professores 
achavam-lhe graça precisa-
mente porque os estava sem-
pre a contrariar e a questio-
nar. Não era por mal, garan-
te, era o desejo de querer ir 
mais além, de conhecer novas 
ideias e novas teorias.
A família de Dulce nunca es-
teve ligada à Ciência. O pai é 

empresário na área da cons-
trução civil e a mãe está re-
formada, mas antes trabalhava 
numa típica olaria da aldeia.
A cientista diz que o apoio 
incondicional da família foi 
fundamental para chegar on-
de chegou e que o prémio 
que recebeu e as boas no-
tas que sempre teve nas aulas 
foram a melhor maneira que 
encontrou para os recompen-
sar por todos os esforços que 
fizeram ao longo dos anos.
“Desde os meus quatro anos 
que o meu pai é emigran-
te em França, por isso, a úni-
ca pressão que sentia era a de 
me esforçar para recompensar 
o sacrifício que ele fazia para 
termos uma vida melhor”, e 
diz que a Ciência nunca se faz 
sozinha. Seja com as pessoas 
com quem partilha o labo-
ratório diariamente, ou com 
a família e amigos que “es-
tão sempre lá quando é pre-
ciso um porto seguro.”
A investigadora, que antes tra-
balhou durante cinco anos na 
SONAE, era responsável pe-
lo controlo de qualidade dos 
produtos de marca própria. 
Foi aos 27 anos que decidiu 
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trocar o certo pelo incer-
to. Despediu-se da empresa, 
candidatou-se a uma bolsa 
de Ciência e começou a dar 
os primeiros passos na área. 
“Arrisquei e fiz muito bem, 
porque resultou. Este pré-
mio é a prova disso, mas re-
conheço que o meu percur-
so na ciência não é nada tí-
pico devido aos cinco anos 
em que trabalhei na indús-
tria de retalho.”
À pergunta “se não fosse 
cientista, o que seria?”, Dul-
ce reconhece ter tido outros 
sonhos, mas sempre ligados 
à Ciência. Como a Psicolo-
gia. Na verdade, quando se 
candidatou à universidade, 
fê-lo com apenas dois cur-
sos em mente: Biologia Ma-
rinha e Psicologia.
Por sempre ter sido mui-
to social e gostar genuina-
mente de ajudar o próximo, 
acredita que daria uma boa 
psicóloga, ainda que goste 
muito daquilo que faz atual-
mente.
Mas o percurso nem sem-
pre foi fácil e houve mui-
tas dificuldades pelo cami-
nho. Quando terminou o 
mestrado estava grávida e 
no início do doutoramen-
to o filho Gabriel tinha ape-
nas três meses. “Parte do 
meu doutoramento foi feito 
em França, por isso sempre 
achei improvável terminá-lo 
nos quatro anos estipulados 
pela FCT”. Mas Dulce con-
seguiu, com a força de uma 

ideia: a de que o filho um 
dia olhasse para trás e visse o 
percurso da mãe como um 
exemplo de força e deter-
minação.
A investigadora não escon-
de a emoção ao recordar os 
primeiros meses em que teve 
de estar longe do filho. Nu-
ma altura em que o douto-
ramento ainda estava no iní-
cio e o marido nem sempre 
podia tomar conta da crian-
ça devido aos horários infle-
xíveis que tinha, muitas ve-
zes era difícil conciliar dis-
ponibilidades e Gabriel tinha 
mesmo que voltar para Lei-
ria com a mãe de Dulce.
“Sinto que sem eles nunca 
teria chegado aqui. É por is-
so que este prémio também 

é muito deles”, remata.
Para este prémio, propôs es-
tudar as variações climáti-
cas que, a acontecer por ação 
humana, podem dar as indi-
cações necessárias de como 
será o clima no futuro. “É a 
velha máxima que o conhe-
cimento do passado se traduz 
na chave para o futuro”, e diz 
Dulce que ainda hoje conti-
nua a acreditar nessa ideia.
Com o projeto, pretendeu que 
os dados adquiridos fossem es-
senciais para a definição de 
políticas ambientais e econo-
micamente sustentáveis.
«O Colégio Dr. Luís Perei-
ra da Costa marcou-me co-
mo estudante e pessoa. Es-
pero poder ser uma fonte de 
inspiração para todas as me-

ninas e jovens mulheres que 
estão ainda na escola. Em 
prol de uma sociedade mais 
equitativa, é preciso que es-
tas meninas e jovens cresçam 
com a certeza de que podem 
ser aquilo que quiserem ser 
com a determinação neces-
sária para seguirem todos os 
seus sonhos. 
Antigamente dizia-se que o 
Mundo precisava de heróis. 
Se calhar hoje em dia pre-
cisamos menos de heróis, e 
mais de bons exemplos que 
inspirem as pessoas. 
O mundo precisa de ciência 
e a ciência precisa de mu-
lheres.»

       Ana Carla Gomes
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Este é um serviço que repre-
senta uma mais-valia para os 
moradores do Norte do Con-
celho, particularmente os que 
têm mais dificuldade em ace-
der aos serviços importantes 
para o seu dia-a-dia. Tornar a 
população mais próxima dos 

centros de afluência, e con-
sequentemente, dos serviços 
nelas presentes, a um preço 
acessível, é um dos objetivos 
primordiais para a execução 
deste projeto, tal como refe-
riu Céline Gaspar na, Presi-
dente da Junta de Freguesia 

da União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carrei-
ra, na apresentação oficial do 
transporte «Já há alguns anos 
que vimos a amadurecer esta 
ideia. Era imprescindível ligar 
os habitantes à Vila de Monte 
Redondo, onde estão concentra-

dos os serviços mais relevantes: a 
Unidade de Saúde de Cuidados 
Personalizados, a Junta de Fre-
guesia, os CTT, a Farmácia, en-
tre outros.» 

O Tribus, em funcionamento desde junho de 2017, é um serviço de transporte a pedido da 
Rodoviária do Lis em conjunto com as Freguesias do Norte do Concelho de Leiria, Monte 
Redondo e Carreira, Coimbrão e Bajouca, e tem o apoio do Município de Leiria.

Como funciona o Tribus?
Este transporte é realizado mediante uma reserva antecipada 
através do número de telefone 244881033, a qual deve ser 
feita com, pelo menos, duas horas de antecedência, entre as 9h 
e as 13h, face ao horário pretendido para a viagem. Na hora 
confirmada com o passageiro, o transporte desloca-se à para-
gem pré-determinada. Cada Junta de Freguesia definiu um 
circuito, com paragens pré-definidas, permitindo a ligação ao 
centro de cada freguesia. Todas as paragens estão devidamente 
sinalizadas e têm o respetivo horário afixado. O valor de cada 
viagem, independentemente do destino escolhido dentro dos 
percursos disponíveis é de 1,50€.

EXEMPLO:A Senhora Aurora mora na Carreira e não tem 
transporte próprio. Hoje é quinta-feira e o relógio está a mar-
car 10h30. A Senhora Aurora decide que quer ir ao Posto de 
Correios, sediado nas instalações da sede da Freguesia, amanhã, 
sexta-feira, pagar a fatura da água. Como o TRIBUS funciona 
às terças e sextas feiras, a Senhora Aurora telefona para o nú-
mero 244 881 033 (custo de uma chamada local) e indica à 
operadora que amanhã quer utilizar o TRIBUS às 9h28, hora 
marcada paraa paragem 13. Além disso,informa que quer re-
gressarà sua localidade às 11h15na paragem 29 frente àIgreja da 
Vila de MonteRedondo. Feito este procedimento, o TRIBUS-
passará na hora marcada naparagem 13 com direção àVila e na 
paragem 29 para a Senhora Aurora regressar à Carreira.

Durante os dois primeiros meses os cidadãos puderam usufruir 
de uma viagem gratuita através de um voucher, válido até 31 
de julho de 2017. A criação deste voucher baseou-se na oferta 
de uma experiência no transporte a pedido, fomentando a sua 
utilizaçã, bem como o conhecimento do seu funcionamento.
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Às quartas-feiras
Exceto feriados

Tribus: mais que um transporte, uma experiência

Para além do habitual funcionamen-
to do Tribus, este transporte possibi-
litou ainda, às crianças do programa 
“Férias Divertidas” da União das Fre-
guesias de Monte Redondo e Carrei-
ra, de forma mais agilizada e divertida, 
várias viagens à Praia do Pedrogão du-
rante as férias de verão

O TRIBUS, apesar de criado para reali-
zar o transporte de pessoas entre as três 
Freguesias do Norte do Concelho, efe-
tuou, a 3 de agosto, um transporte mui-
to especial, em parceria com o Mu-
seum Festum. O TRIBUS teve o prazer 
de acolher a “Farra Fanfarra”, um gru-
po musical suigéneres, que realizou um 

percurso animado por vários locais do 
Concelho, dando a conhecer não só o 
evento organizado pelo Museu do Ca-
sal de Monte Redondo, mas também 
este meio de transporte. O referido ro-
teiro incluiu uma paragem na Praia de 
Pedrogão e na Praça Rodrigues Lobo 
em Leiria.

“Este é um transporte que foi criado 
a pensar nas pessoas. Temos consciên-
cia que a existência dele não resol-
ve rodos os problemas de mobilidade, 
mas com certeza melhorou algumas 
dessas questões, especialmente quan-
do falamos da população mais enve-
lhecida e que habita em lugares das 

Freguesias mais longínquos. É para 
nós, com toda a certeza, uma honra 
ouvir frases como “Assim já pude vol-
tar a ver o mar”. A vida é feita de pes-
soas e de locais…E o que seria de tu-
do isso se não existisse uma forma de 
ligação entre eles?” afirmou a Presi-
dente da Junta da União das Fregue-

sias de Monte Redondo e Carreira, 
Céline Gaspar. 

Venha… 
o TRIBUS espera por si!
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Ler pequenas histórias aos 
nossos filhos é até hoje um 
dos momentos do dia mais 
aguardados e acarinhados e 
que vai além desse prazer da 
partilha do momento. Gra-
ças às histórias de contos de 
fadas as crianças vivem ex-
periências que as ajudam a 
crescer.
De onde vieram os contos 
de fadas? Passaram monta-
nhas, atravessaram rios e ma-
res, passaram de boca em bo-
ca em muitas gerações. Estão 
na memória de todos nós, 
encontramos as mesmas ver-
sões em todo o mundo.
Transmitem cultura e sabe-
doria. 
Nós como educadores de-
vemos manter este hábito, 
principalmente na nossa so-
ciedade que é muito ligada às 
novas tecnologias de infor-
mação. Todas as crianças des-
de que nascem são “expos-
tas” aos telemóveis de última 
geração, tablets, computado-
res, assistem à televisão por 
mais tempo que o devido e 
assistindo a programas que 
não são adequados ao seu ní-
vel etário... 
Neste panorama atual, os 
contos representam os nos-
sos aliados ao manter os as-
petos positivos da vida atra-
vés de risos, lágrimas e finais 
felizes e infelizes. Estimulam 
a imaginação dos nossos fi-
lhos e ajudam ao seu desen-
volvimento. Nos contos fala-
mos de assuntos essenciais da 
vida e da morte, de desejos, 
proibições, sentimentos vio-
lentos e contradições.

O eco do seu mun-
do interior

Não existem sereias? Isso é o 
menos importante. Um dos 
prazeres dos contos é a eli-
minação entre o possível e 
o impossível. Guiados pela 
frase “Era uma vez...”crian-
ças e adultos soltam as amar-
ras e embarcam no imaginá-
rio, noutro tempo, e seguem 
personagens que no fim da 
história nos parecem fami-
liares. Este deve ser um mo-
mento de partilha de emo-
ções entre pais e filhos. 

De acordo com estudos efe-
tuadosé defendida a ideia de 
que as crianças percebem in-
tuitivamente que, ainda que 
não sejam reais, as histórias 
são verdadeiras, as persona-
gens não existem na realida-
de mas estão presentes como 
uma experiência interior.

As crianças envolvem-se 
mais facilmente neste mundo 
imaginário porque estão mais 
perto dele que os adultos: to-
dos os dias inventam histó-
rias em que eles próprios são 
os heróis, dão voz a objetos, 
a animais, ao sol e à lua. Um 
lobo pode falar com um dos 
porquinhos, a coruja fala com 
a árvore... Para as crianças na-
da disto é estranho, pelo con-
trário, fascina-as.

Os adultos encontram nos 
contos um eco do seu mun-
do interior, dos seus sonhos. 
É fácil deixar-se levar pela 
narração, pelo facto das aven-
turas fantásticas e das intri-
gas os cativarem. Todos se re-
veem nos contos e cada um 
de nós pode encontrar o que 
quer e necessita de acordo 
com as suas preocupações.

As personagens são descri-
tas pormenorizadamente, 
podemos entrar na sua pe-
le e viver as suas experiên-
cias, podemos ser o bem e o 
mal. É uma forma de trans-
gredir e de ter a liberdade 
de ser agressivo mas saben-
do que nada de mal aconte-
ce porque é tudo “a fingir”. 
Porque no fim o “mau” é 
castigado e o “bom” é pre-
miado, assim esta “violên-
cia” contida nos contos tem 
um sentido positivo de re-
paração.
O símbolo de ser devorado 
pelo lobo, por exemplo, per-
mite aos mais jovens brin-
car com este medo através 
das suas fantasias. As crian-
ças maiores encontram al-
gumas respostas às suas per-
guntas sobre a morte, a partir 
dos 7/8 anos, este é um as-
sunto que as preocupa muito, 
na medida em que se aper-
cebem que nem eles nem 
os seus pais e familiares são 

imortais. Têm mais consciên-
cia da violência e dos peri-
gos próprios da vida. Poder 
“brincar” com estas ideias na 
sua imaginação é libertador.

Os superpoderes

A bruxa feia e má que assusta 
e impressiona os mais peque-
nos, faz rir os mais crescidos. 
As bruxas e as fadas (repre-
sentando a bondade) com-
petem com o desejo que as 
crianças têm de ter superpo-
deres, estimulando ao mes-
mo tempo a sua necessidade 
de compreender o que pare-
ce misterioso.
São personagens com várias 
faces, capazes do melhor e do 
pior. Um pouco como todos 
nós, os pais ou cuidadores são 
como as fadas: ternos, com-
panheiros; mas também co-
mo as bruxas quando não fa-
zem as vontades ou castigam. 

A vingança dos 
mais fracos

Polegarzinho está mui-
to longe de ser um exem-
plo de um herói. É peque-
nino e o mais novo de uma 
família de sete filhos, mas 
consegue defender-se dos 
maiores, ou seja, representa 
a vingança dos mais fracos 
contra os mais fortes. Pa-
ra as crianças que estão far-
tas de se sentirem pequenas 
e dependentes dos adul-
tos, Polegarzinho represen-
ta um modelo.
No momento da partida 
após uma desgraça, o equi-

líbrio da vida altera-se: te-
mos o Polegarzinho perdi-
do, abandonado pelos pais 
num bosque sombrio e à 
mercê de um ogre. Ele te-
rá que ultrapassar uma série 
de obstáculos para restabele-
cer o equilíbrio na sua vida. 
Os seus sofrimentos simbo-
lizam os combates quotidia-
nos contra os pesadelos e os 
fantasmas que a criança po-
de ganhar. É bom ter medo 
quando não ariscamos nada, 
e é útil quando percebemos 
o que nos faz “tremer”. Es-
ta parece uma passagem di-
fícil mas necessária para per-
tencer à idade adulta.

Deste modo os contos de 
fadas indicam, de forma 
simbólica, o caminho a se-
guir para sermos “grandes”, 
ajudados por uma constru-
ção onde tudo está relacio-
nado, onde as sequencias es-
tão encadeadas para organi-
zar a desordem do pensa-
mento e ajudar a dominar 
os sentimentos.

Um momento maravilhoso
Não reservem a leitura de 
contos apenas para os mais 
pequenos. É verdade que os 
mais crescidos já sabem ler 
sozinhos, mas não há razão 
para os privar desse prazer 
compartilhado cheio de afe-
to e cumplicidade.

Carla Pinhal
Psicóloga

Como a leitura influencia as crianças
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Com a abertura da UCSP Norte, em Monte Redondo, no início de 2016, passou a ser possível oferecer um ser-
viço de saúde mais completo, alargado e personalizado aos utentes das extensões de saúde de Monte Redondo 
e Carreira, Bajouca, Coimbrão e Monte Real e Carvide. 

Uma Unidade de Cuidados 
Saúde Personalizados (UCSP) 
garante a acessibilidade, a con-
tinuidade e a globalidade dos 
cuidados de saúde (Decreto-
-Lei nº 28/2008 de 22 de Fe-
vereiro, art.º 10º). Como refe-
re a Dra. Ana Paula Fonseca, 
Coordenadora da UCSP 
Norte, “uma UCSP implica 
um maior grau de organização 
relativamente ao modelo anterior. 
Os profissionais trabalham em 
equipa e têm objetivos comuns, o 
que se traduz num maior grau 
de satisfação profissional e uma 
melhoria dos cuidados prestados 
aos utentes.”
Segundo a Dra. Ana Pau-
la Fonseca, a UCSP Norte 
é composta por uma equipa 
de 8 médicos, 8 enfermeiras, 
5 assistentes técnicas e 1 as-
sistente operacional e abran-
ge 15.008 utentes inscritos, 
sendo 13.672 frequentado-
res. Na sede da Unidade en-
contram-se 3 médicos, dan-
do resposta aos 3 ficheiros 
de utentes existentes, e nos 
restantes três polos de saúde 
exercem 5 médicos (Coim-
brão, Bajouca e Monte Real 
e Carvide). Um dos médi-
cos em funções na sede en-
contra-se numa situação 
provisória, pelo que a sua 
colocação não é definitiva.

A UCSP Norte oferece vá-
rios serviços, adequados às 
diferentes necessidades dos 
utentes: consultas progra-
madas (diabetes, hiperten-
são, saúde de adultos, saúde 

infantil, saúde materna, pla-
neamento familiar, hipo-
coagulados, cessação tabá-
gica, domicílios), consultas 
não programadas (consulta 
aberta e consulta de inter-
substituição),   consultas de 
enfermagem e renovação 
de receituário. “Cada con-
sulta tem o seu propósito e as 
assistentes técnicas estão habili-
tadas para fazer o devido enca-
minhamento”, afirma a Dra. 
Ana Paula Fonseca. Quan-
to à marcação de consultas, 
a Coordenadora da UCSP 
Norte esclarece que estas 
poderão ser realizadas de 
forma presencial, por tele-
fone ou pela internet atra-
vés do “eAgenda”, dispo-
nibilizado no portal do 
Serviço Nacional de Saúde. 
No entanto, face à carência 
de assistentes técnicas,  po-
de haver alguns constrangi-
mentos no atendimento te-
lefónico.
A questão dos recursos huma-
nos nas Unidades de Saúde 
da Região tem sido um tema 
muito discutido. Questiona-
da, a Coordenadora explica 

que, atualmente, a maior di-
ficuldade da UCSP Norte é 
a falta de assistentes técni-
cas para o cumprimento do 
horário 8h-20h. A rotativi-
dade que este horário obri-
ga significa a indispensabili-
dade de integração de mais 
técnicos. Esta necessidade 
poderá vir a ser colmatada, 
em breve, com a regulari-
zação de vínculos precários 
prevista pelo Governo.  
Ao contrário do que mui-
tos utentes poderão pensar, 
a UCSP Norte não pos-
sui urgência médica. Exis-
tem consultas não progra-
madas, que são consultas 
agendadas no próprio dia 
para a resolução de situa-
ções agudas, tal como an-
teriormente existia. “Nessas 
situações, o utente deve procu-
rar preferencialmente as consul-
tas de agudos (consulta aberta) 
do próprio médico de famí-
lia”, salienta a Coordena-
dora. Cada médico tem um 
horário específico para es-
sas consultas, que se en-
contra devidamente afixa-
do na UCSP. Nos períodos 
de  ausência do médico de 
família,oucaso se encontre 
esgotada a sua capacidade 
de resposta, o utente dispõe 
ainda da consulta de inter-
substituição que decorre 
entre as 17H00 e as 20H00.

Questionada sobre a possi-
bilidade desta unidade pro-
gredir para uma Unidade 
de Saúde Familiar, a Coor-
denadora Dra. Ana Pau-
la Fonseca, explica que “a 
USF implica um maior ní-
vel organizacional. Para a sua 
transição é necessário que o 
quadro de profissionais esteja 
completo e também uma maior 
estabilidade da equipa, essen-
cial para a sua organização”. 
Não sendo uma competência 

direta da Junta de Freguesia, 
a autarquia tem tido um pa-
pel importante na manuten-
ção corrente do edifício da 
Unidade de Saúde, estando 
presente em todos os mo-
mentos necessários para a re-
solução de problemas. Além 
disso, durante dois anos e 
meio garantiu a existên-
cia de um médico integra-
do nesta unidade de saúde 
ao abrigo de um protocolo 
entre o Governo Cubano e 
o Governo Português atra-
vés da comparticipação na 
habitação deste profissional. 
“Consideramos fundamen-
tal estar ao lado das pessoas e 
a saúde é, para nós, uma das 
áreas com especial atenção, uma 
vez que é algo essencial para 
cada um dos cidadãos. Apesar 
de todas as limitações legais e 
de circunstância que nos impe-
dem de atuar diretamente na 
resolução de questões relacio-
nadas com os recursos huma-
nos, temos sempre estado aten-
tos e disponíveis para colaborar 
e garantir a melhor assistência 
à população.”, afirmou Cé-
line Gaspar, Presidente da 
Junta da União das Fregue-
sias de Monte Redondo e 
Carreira. 

DRA. ANA PAULA 
FONSECA

Coordenadora da 
UCsp norte

• Realizou o Mestrado Integrado 
em Medicina pela Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universi-
dade da Beira Interior;

• Realizou a Formação Específi-
ca de Medicina Geral e Familiar 
na USF Cruz de Celas;

• Trabalha como Médica Assis-
tente de Medicina Geral e Fa-
miliar na UCSP Norte desde 
2016, onde exerce funções de 
Coordenadora desde 2017.

enFerMeIra 
CLÁUdIa santos

responsÁveL de 
enFerMageM da UCsp norte

• Licenciatura em Enfermagem na 
Escola de Enfermagem de Leiria;

• Pós-Graduação em Tratamen-
to de Feridas e Viabilidade Te-
cidular na Universidade Cató-
lica de Lisboa;

• Pós-Licenciatura de Especia-
lização em Enfermagem Co-
munitária na Escola de Saúde 
de Santarém;

• Iniciou funções em Agosto 
de 2000 no Centro de Saúde 
da Batalha e é responsável de de 
enfermagem na UCSP Norte 
desde Janeiro de 2016. 
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A Os Livros 
que 

devoraram 
o meu pai 

de 
Afonso Cruz

Vivaldo Bonfim é um escri-
turário entediado que leva 
romances e novelas para a re-
partição de finanças onde está 
empregado. Um dia, enquan-
to finge trabalhar, perde-se 
na leitura e desaparece deste 
mundo. Esta é a sua verdadei-
ra história — contada na pri-
meira pessoa pelo filho, Elias 
Bonfim, que irá à procura do 
seu pai, percorrendo clássicos 
da literatura cheios de assas-

sinos, paixões devastadoras, 
feras e outros perigos feitos 
de letras. É uma obra que nos 
transporta para o mundo dos 
clássicos, one nos perdemos 
nas intrincadas redes das his-
tórias de Dostoievsky, Dante 
e Setenson, entre outros.
 De fácil leitura, é uma obra 
que pode ser lida por todas as 
idades. 
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Além de escritor,  Afonso 
Cruz é também ilustrador, 
cineasta e músico da banda 
The Soaked Lamb. Nasceu 
em 1971, na Figueira da Foz, 
e viria a frequentar mais tarde 
a Escola António Arroio, em 
Lisboa, e a Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa, assim 
como o Instituto Superior de 
Artes Plásticas da da Madeira 
e mais de cinquenta países de 

todo o mundo. Já conquis-
tou vários prémios: Grande 
Prémio de Conto Camilo 
Castelo Branco 2010, Prémio 
Literário Maria Rosa Colaço 
2009, Prémio da União Eu-
ropeia para a Literatura 2012, 
Prémio Autores 2011 SPA/
RTP; Menção Especial do 
Prémio Nacional de Ilustra-
ção 2011, Lista de Honra do 
IBBY – Internacional Board 

on Books for Young Peo-
ple, Prémio Ler/Booktailors 
– Melhor Ilustração Origi-
nal, Melhor Livro do Ano da 
Time Out 2012 e foi finalista 
dos prémios Fernando Na-
mora e Grande Prémio de 
Romance e Novela APE e 
conquistou o Prémio Autores 
para Melhor Ficção Narrativa, 
atribuído pela SPA em 2014..

Ana Carla Gomes


