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Souto da Carpalhosa

O Pão de Cerveja Ar-
tesanal com Massa Mãe 
da empresa Panidor foi, 
recentemente, premiado 
em Espanha como "Sabor 
do Ano 2019". Em comu-
nicado, a empresa sediada 
na União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carreira 
revela que "este produto re-
sulta de um longo processo 
de fermentação, que culmina 
na sua cozedura em forno 
de pedra, o que lhe confere 
uma textura e aroma verda-
deiramente artesanais."

A Panidor, criada em 
1994 e que emprega sen-
sivelmente 500 trabalha-
dores, integra atualmente 
o Grupo Panigest e foi re-
centemente premiada em 
Espanha. A produção da sua 
própria Massa Mãe permi-
tiu a criação do Pão com 
Cerveja e Massa Mãe que, 
segundo a empresa, aliou 
"(...) à milenar arte de pada-
ria a cerveja(...)" culminando, 
desta forma, num produto 
de qualidade testado pela 
empresa, de "(...) aroma 

intenso, côdea crocante e 
sabor distinto e autêntico" 
que se encontra disponível 
em todos os canais de dis-
tribuição. De referir, ainda, 
o prémio na categoria de 
top nouveauté para Pastel 
de Nata Premium Plus no 
passado mês de março em 
França. 

Para a Panidor os refe-
ridos prémios são de extre-
ma relevância, uma vez que 
comprovam a inovação e 
qualidade dos produtos da 
empresa que, desta forma, 
afirma a sua importância, 
não só no panorama nacio-
nal mas também no pano-
rama internacional, aliando 
largos anos de conhecimen-
to e experiencia na área da 
panificação à constante 

procura de inovação, tor-
nando-a assim pioneira na 
produção de produtos de 
pastelaria e panificação ul-
tracongelados. 

A União das Freguesias 
de Monte Redondo e Car-
reira congratula a empresa 
Panidor pelo sucesso, ino-
vação e crescimento alcan-
çados, e ressalta a impor-
tância da empresa na área 
geográfica da Freguesia de 
Monte Redondo e Carreira 
que contribui enormemente 
para o seu desenvolvimento 
económico-social.

 Fonte: 
Jornal de Leiria de 4 de 

abril de 2019
Foto: www.panidor.pt
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Educação

A alegria contagiante da 
Primavera fez-nos sair para 
o nosso jardim para sentir em 
pleno todo o seu esplendor. 

Brincámos, vimos as fo-
lhas verdes e macias a romper 
nos ramos, vimos e ouvimos 
as borboletas esvoaçantes e 
os passarinhos a anunciar a 

Primavera, plantámos flo-
res de mil cores nos nossos 
canteiros, fizemos semen-
teiras com muitas sementes 
diferentes. Levámos a Pri-
mavera para dentro da nos-
sa sala elaborando bonitas 
e originais flores e árvores, 
símbolos da estação.

Por tudo isto que nos 
proporcionaste, SEJAS 
BEM-VINDA PRIMAVERA!!!

 Casa da Criança 
Maria Rita Patrocínio 

Costa

A PRIMAVERA CHEGOU…
… e com ela trouxe o calor, as cores vivas das flores, o brotar das folhas verdes nos ramos das árvores, o chil-

rear dos pássaros atarefados a construir os seus ninhos…

VISITA À VALORLIS - 8.º ANO
No passado dia 4 de abril, 

as turmas A e B do 8.º ano 
rumaram até à Valorlis.

Aqui os alunos puderam 
conhecer o Aterro Sanitá-
rio e a Estação de Triagem 
de resíduos. 

Foram ainda apresenta-
dos ao Recycle BinGo; uma 
aplicação para telemóvel 
que é, provavelmente, o 
jogo mais amigo do planeta. 

Um jogo que, em cada ida 
ao Ecoponto, recompensa 
os participantes com Eco-
Moedas que podem ser tro-
cadas por ótimos prémios.

Com a ajuda de todos, 
a Valorlis transforma o lixo 
em eletricidade, corretivo 
para os solos e novos pro-
dutos reciclados.

 Mónica Gama

SUPORTE BÁSICO DE VIDA - 9.º ANO
As Técnicas de Saúde do 

Centro de Saúde Arnaldo 
Sampaio realizaram, nos dias 
1, 2 e 3 de abril, várias ses-
sões de Sensibilização e For-
mação de Suporte Básico de 
Vida (SBV), no âmbito do 
Projecto PES – Promoção 
e Educação para a Saúde.

A formação, destina-

da aos alunos do 9.º ano, 
na disciplina de Ciências 
Naturais, contou com uma 
apresentação teórica sobre 
o conceito de “cadeia de so-
brevivência” e a importância 
de todos os seus elos, por 
práticas de manobras de 
Suporte Básico de Vida, De-
sobstrução da Via Aérea e 

Posição Lateral de Segurança.
Estas formações são 

de uma enorme impor-
tância, pois afinal, “todos 
não somos muitos para 
salvar mais vidas”!

 
 Mónica Gama
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A CIÊNCIA NA NOSSA ESCOLA!

O projeto desenvolvido, 
no Colégio Dr. Luís Pereira 
da Costa, na 16.ª Edição do 
Prémio “Ciência na Escola”, 
foi o "Fungicultura e a Sus-
tentabilidade”, que fomenta 
a compreensão da estreita 
inter-relação entre Ciência, 
Tecnologia e Ambiente atra-
vés da sua aplicação prática, 
possibilitando, através da 
mobilização de saberes e 
competências, a realização 
pelos alunos de fungicul-
tura, que permitirá cultivar 
cogumelos em substratos 
como borras de café, palha, 
pellets ou troncos. O desen-
rolar do projeto irá consti-
tuir uma forma empreen-
dedora de sucesso, não só 
pelo desenvolvimento de 
aprendizagens de técnicas 
de fungicultura, mas, tam-
bém, pela possibilidade de 
proporcionarem ações de 
formação e workshops sobre 

produção de alimentos sau-
dáveis e sustentáveis utili-
zando substratos que seriam 
descartados como lixo. 

O projeto premiado sur-
giu com o objetivo de cativar 
o interesse dos alunos para 
a Ciência, relacionando-a 
com o quotidiano, graças às 
técnicas de fungicultura. As 
competências a desenvolver 
despertaram o interesse dos 
alunos, propondo ideias e 
substratos a usar nos tes-
tes. Será promovido o re-
curso aos conhecimentos 
científicos para a resolução 
de problemas diários. Criar 
autonomias no manusea-
mento de instrumentos 
laboratoriais e a regulação 
das condições ambientais do 
laboratório e a manipula-
ção de produtos químicos. 
Gerar um processo de exe-
quibilidade de competências 
manuais, visando a criação 

do sistema onde será colo-
cado o substrato. Sensibili-
zar para os problemas dos 
desperdícios e consumismo 
descontrolado e reconhecer 
o papel da Ciência no de-
senvolvimento sustentável, 
contribuindo para a conser-
vação do solo, incutindo 
nos alunos as vantagens 
da fungicultura em relação 
à agricultura tradicional e 
nos cogumelos como subs-
titutos da carne, permitindo 
reduzir os impactes ambien-
tais provocados pela pro-
dução pecuária, em grande 
escala, e sensibilizar para as 
vantagens dos cogumelos 
numa alimentação saudável 
e equilibrada.

O projeto “Fungicul-
tura e a Sustentabilidade” 
pode vir a constituir uma 
forma empreendedora de 

sucesso e de rentabilidade 
económica, que não passa 
apenas pela utilização dos 
fungos cultivados, mas tam-
bém pela possibilidade de 
se efetuarem formações e 
workshops  sobre fungicul-
tura, que seriam ministrados 
pelos próprios alunos, no 
âmbito dos quais dinami-
zariam também sessões de 
reflexão sobre as implica-
ções e a importância dos 
avanços científicos e tec-
nológicos para a sociedade 
e o ambiente.

Com este projeto cria-
tivo e inovador, espera-se a 
participação ativa dos alu-
nos na elaboração das ta-
refas, materiais e técnicas 
a desenvolver ao longo do 
projeto.

.
  Mónica Gama 

O projeto “Fungicultura e a Sustentabilidade” pode vir a constituir uma forma empreendedora de 
sucesso e de rentabilidade económica...

Educação
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Educação
COM A EMRC...DESCOBRIR E VIVER!

Educação

Os alunos de Educação 
Moral e Religiosa Católica do 
Colégio Dr. Luís Pereira da 
Costa, no final do 2.º período, 
foram desafiados a ver mais 
além através de diferentes 
atividades que lhes foram 
propostas, com o objetivo 
comum de estreitar laços 
entre eles e alargar conhe-
cimentos que vão para além 
do que se trabalha em sala 
de aula.

No dia 26 de março, os 
alunos do 5.º ano percorre-
rem “Os caminhos de Ma-
ria” numa visita de estudo 
ao Santuário de Fátima e 
espaços envolventes. Depois 
da visualização do filme de 
animação “O dia em que o 
sol bailou”, os alunos foram 
convidados a participar num 
breve momento de oração 
na Capelinha das Aparições, 
muito perto da imagem de 
Nossa Senhora de Fátima, à 
qual foi oferecido um ramo 
de flores. Ainda antes do 
almoço houve tempo para 
uma visita ao Núcleo Mu-
seológico da Casa das Can-
deias para fazer um jogo 
sobre o filme que tinham 
visualizado e para ver al-
guns objetos pessoais dos 
três pastorinhos. O almoço, 
em jeito de partilha, serviu 
para retemperar energias, 
havendo ainda tempo para 
algumas brincadeiras e uma 
ida às lojas do comércio local 
para a compra de algumas 
recordações. Da parte da 

tarde, e depois de uma breve 
visita à Basílica de Nossa Se-
nhora do Rosário para visitar 
os túmulos dos pastorinhos, 
os alunos visitaram as casas 
de Francisco e Jacinta e da 
Irª Lúcia em Aljustrel, tendo 
esta visita terminado com o 
lanche no local da segunda 
aparição do anjo.

No dia 28 de março, 
os alunos do 7.º ano lan-
çaram-se à descoberta do 
Budismo Moderno sobre 
o tema “Nos caminhos das 
religiões”. O palco principal 
desta visita de estudo seria 
o Centro do Budismo Mo-
derno para a Paz Mundial, na 
aldeia da Várzea, em Sintra. 
Logo à entrada, os alunos 
foram alertados para a co-
laboração e respeito das 
regras internas do templo, 
tais como evitar causar dano 
a animais, inclusive insetos, 
e comer somente alimentos 
vegetarianos. Neste espa-
ço de paz e tranquilidade, os 
alunos puderam aprender 
mais sobre esta religião e 
experimentar um momen-
to de meditação orientado 
pelo monge residente e pro-
fessor deste templo. Depois 
de um almoço partilhado 
no Parque de Merendas do 
Bom Jesus do Carvalhal, no 
Bombarral, os alunos fo-
ram convidados a explorar 
o maior jardim oriental da 
Europa, o impressionante 
Buddha Eden, nesta mes-
ma localidade. Esta visita 

proporcionou aos alunos a 
oportunidade de contextua-
lizar aprendizagens e alargar 
os horizontes culturais atra-
vés da vivência de experiên-
cias diferenciadas.

Por fim, no dia 3 de abril, 
chegou a vez dos alunos do 
6.º ano estarem presentes no 
X Encontro Interescolas do 2.º 
Ciclo de EMRC da Diocese de 
Leiria-Fátima “Viver.com”, na 
Vila de Porto de Mós. Depois 
de uma breve apresentação 

das escolas participantes na 
Escola Secundária desta vila, 
os alunos foram convidados, 
através de um pedipaper, a 
percorrer alguns locais his-
tóricos, no qual os alunos ti-
veram momentos de apren-
dizagem, de partilha e de 
convívio. O encontro deu-se 
por encerrado em ambiente 
de festa, com muita música e 
dança à mistura.

 Professor Marco Pereira
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Sarau de Ginástica
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Espaço Cidadão

Inauguração Oficial do Espaço Cidadão 
da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carreira

No dia 17 de abril de 2019, pelas 11h00, o Senhor Secretário de Estado adjunto e da Modernização 
Administrativa, Luís Goes Pinheiro, a Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, 
Maria do Céu Albuquerque e o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, 
estiveram presentes na inauguração oficial do Espaço Cidadão de Monte Redondo.

Raul Castro reiterou a 
importância da presença 
dos secretários de estado na 
inauguração deste espaço, 
representativa da proximi-
dade entre o governo local 
e nacional, numa perspeti-
va de trabalho conjunto em 
prol do desenvolvimento do 
país e de uma interligação 
entre todas as regiões, ideia 
defendida pela senhora Se-
cretária de Estado do De-
senvolvimento Regional que 
referiu que a sua presença 
em conjunto com o Secre-
tário de Estado Adjunto e 
da Modernização Adminis-
trativa é um sinal claro da 
preocupação do governo 
com todo o país e com a 
prestação de um melhor 
e mais próximo serviço às 
populações.

O Senhor Secretário de 
Estado Adjunto e da Moder-

nização Administrativa, Luís 
Goes Pinheiro, enfatizou o 
facto de a abertura deste 
Espaço permitir aos cida-
dãos tratarem de assuntos 

como a renovação da carta 
de condução, entre outros, 
sem terem de se deslocar à 
cidade de Leiria, tendo um 
atendimento mais perso-
nalizado.

O Espaço Cidadão fun-
ciona na sede da Junta de 
freguesia, local onde os 
munícipes podem aceder 
a diversos serviços digitais 
prestados pela Administra-
ção Pública. Os serviços dis-
poníveis no Espaço Cidadão 
são os da Autoridade para 
as Condições do Trabalho 
(ACT); da Direção Geral de 
Proteção Social aos Funcio-
nários e Agentes da Admi-
nistração Pública (ADSE); da 
Direção Geral do Livro dos 
Arquivos e das Bibliotecas 
(DG LAB); da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT); 

do Instituto de Habitação 
e da Reabilitação Urbana 
(IHRU); os serviços par-
tilhados do Ministério da 
Saúde, da Direção Geral 
do Consumidor (DGC), do 
Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) e do Ins-
tituto da Segurança Social 
(ISS), da Caixa Geral de 
Aposentações (CGA), do 
Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes (IMT), do 
Instituto do Emprego e For-
mação Profissional (IEFP), 
da Direcção-Geral do En-
sino Superior (DGES) e da 
Agência para a Moderniza-
ção Administrativa - Portal 
do Cidadão.

 Ana Carla Gomes



Reportagem

CAMINHEIROS
DA REGIÃO DE LEIRIA-FÁTIMA
LIMPAM TERRENO NAS SALINAS DA JUNQUEIRA NO ÂMBITO 
DO PROJETO OBSERVATÓRIO REGIONAL DA IV.ª (OBSIV) - UP!

No dia 30 de março, 
oito Caminheiros de vários 
agrupamentos da Região 
Leiria-Fátima estiveram em 
Monte Redondo a limpar 
o terreno que envolve o 
Clube de Caça e Pesca de 
Monte Redondo, nas Salinas 
da Junqueira, o qual se situa 
num terreno com muitos 
hectares e a necessitar de 
manutenção. Como a lim-
peza do terreno só podia 
ser feita durante o período 
da manhã, a Junta de Fre-
guesia sugeriu que a lim-
peza fosse feita à volta do 
Clube, uma vez que é um 
sítio com mais visibilidade 
e um local que deve ser 
mantido limpo, bem como 
por ser uma área que daria 
para conseguir terminar e 
não deixar o trabalho a meio. 

Como nos contou Inês 
Carreira, uma das jovens 
envolvidas no Projeto, o 
Observatório Regional da 
IV.ª (OBSIV) é um projeto 
que tem como principal 
objetivo ser uma ponte de 
comunicação e de ação dos 
Caminheiros e as necessida-

des de serviço existentes na 
Região Leiria-Fátima. 

Para cumprir este ob-
jetivo, o OBSIV realiza vá-
rias atividades de serviço 
anuais, duas de apenas um 
dia (UP!) e uma de um fim 
de semana (24 às cegas). 

Ao longo do ano, vão 
sendo também partilhadas 
várias iniciativas de serviço 
que possam surgir e que 
sejam comunicadas ao Ob-
servatório Regional. Com 
estas iniciativas é preten-
dido que os Caminheiros, 
individualmente e/ou em 
clãs/tribos, deem conti-
nuidade a estes serviços 
e/ou tenham presentes os 
vários tipos de serviço que 
podem realizar.

O OBSIV pretende ain-
da prestar Serviço junto das 
comunidades da Região de 
Leiria-Fátima; promover a 
interação entre Caminhei-
ros, Candidatos a Dirigente 
e Dirigentes de diferentes 
agrupamentos da Região 
e de outras Regiões/Nú-
cleos; cultivar o ideal do 
SERVIR em cada Cami-

nheiro, Candidato a Diri-
gente e Dirigente; sensi-
bilizar os Caminheiros para 
adquirirem um papel ativo 
na sociedade e desenvolver 
no Caminheiro o espírito de 
Caminheirismo na procura 
do Homem Novo. 

Céline Gaspar, presi-
dente da junta de fregue-
sia da União das Fregue-
sias de Monte Redondo e 
Carreira, salienta que "as 
intervenções na comuni-
dade por parte dos jovens 
demonstram um espírito de 
cidadania louvável. O facto 
de terem escolhido a nossa 

Freguesia para a sua iniciati-
va este ano merece o nosso 
agradecimento reforçado.

A escolha das Salinas da 
Junqueira tem um sentido 
simbólico pelo facto de pre-
vermos a abertura de con-
curso para a sua requalifi-
cação nos próximos meses.

No fundo, esta iniciativa 
assume-se como o ponta-
pé de saída para um futu-
ro próximo de dignificação 
deste património da nossa 
Freguesia.".

  Ana Carla Gomes
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Eleições Europeias 2019
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No próximo dia 26 de maio 
serão realizadas as Eleições 
Europeias 2019 onde serão 
eleitos os deputados para o 
Parlamento Europeu.

O Parlamento Europeu é um 
importante fórum de deba-
te político e de tomada de 
decisões a nível da União 

Europeia. Os deputados ao 
Parlamento Europeu são di-
retamente escolhidos pe-
los eleitores em todos os 
Estados-Membros por um 
período de cinco anos, para 
representar os interesses 
dos cidadãos no que res-
peita à elaboração de leis 
da UE e para se certificar 
de que as outras instituições 
da UE trabalham de forma 
democrática. O Parlamento 
Europeu elege o presidente 
da Comissão Europeia, no-
meia os comissários, aprova 
legislação para proteção da 

comunidade, representa os 
Estados-Membros no es-
trangeiro e delibera sobre 
petições. 
No presente ano, os elei-
tores elegem 21 eurode-
putados, ou seja, o mesmo 
número do que nas eleições 
de 2014. Nestas eleições os 
cidadãos encontrarão uma 
novidade: os cadernos elei-
torais, ao contrário do que 
acontecia anteriormente, 
estarão organizados por 
ordem alfabética, pelo que 
o número de leitor não será 
relevante na composição e 

organização das mesmas. 
Alertamos para o facto de 
continuar a votar no mesmo 
local, mas poder não ser na 
mesma mesa de voto. 
O seu voto é fundamental 
pois só desta forma partici-
par no processo democrá-
tico de forma consciente 
e informada, contribuindo 
para uma comunidade eu-
ropeia mais concisa, firme e 
justa. Diga não à abstenção, 
faça uso de um direito que 
lhe assiste e contribua para 
o desenvolvimento de uma 
Europa mais unida.

Como posso saber o meu local de voto?

Os eleitores em Portugal devem votar na assembleia de voto que corresponda à área da sua residência. 
Para saber onde votar, consulte a sua comissão recenseadora (Junta de Freguesia), 

este portal ou envie um SMS para 3838, escrevendo a mensagem RE <espaço> número de 
identificação civil <espaço> data de nascimento no formato AAAAMMDD.

Exemplo: RE 1234567 19820803
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Salinas da Junqueira

Candidatura ao PDR2020 financia projeto 
“Salinas da Junqueira: Preservar o passado, 
Pensar o presente, Construir o futuro” 

O projeto “ Salinas da 
Junqueira: Preservar o pas-
sado, Pensar o presente, 
Construir o Futuro" terá fi-
nanciamento da Operação 
10.2.1.6 Renovação de Al-
deias do PDR2020 de acor-
do com a decisão de aprova-
ção de 10 de abril.

A União das Freguesia de 
Monte Redondo e Carreira, 
em setembro de 2017, atra-
vés de um trabalho interno da 
equipa submeteu o projeto 
“Salinas da Junqueira: Pre-
servar o passado, Pensar o 
presente, Construir o Futu-
ro.” a esta operação e obteve 
aprovação para o financia-
mento de cerca 50% do valor 
do investimento.

Este projeto contempla 
não só uma intervenção fí-
sica na Casa dos Salineiros 

e na envolvente deste patri-
mónio natural, mas também 
uma operação na dinâmica 
do espaço com um plano de 
atuação para os próximos 
anos que permitirá contrariar 
a sazonalidade e incrementar 
a experiência turística que o 
público alvo pode ter nas Sa-
linas da Junqueira. 

O investimento total será 
de cerca de 212.000,00€ 
com um apoio desta medida 
de 91.082,92€ ao que se 
juntará o apoio financeiro 
do Município de Leiria para 
concretizar este projeto. 
Além dos financiamentos 
mencionados, a autarquia 
conta aliar-se à experiência 
do Centro de Interpretação 
Ambiental de Leiria para a 
implementação das políticas 
de dinamização futura deste 

espaço de Interpretação das 
Salinas da Junqueira. 

Os próximos passos são 
o terminus dos projetos de 
especialidade e o lançamento 
do concurso público para a 
execução da obra, pelo que 
a Junta de Freguesia conta 
que em 2020 possa ter a 
oportunidade de ver renascer 
as Salinas da Junqueira com 
toda a dignidade que merece. 

“Não podia, enquanto 
autarca, deixar de agrade-
cer todo o apoio da Câmara 
Municipal de Leiria no pro-
cesso, sobretudo, ao Senhor 
Presidente pela forma como 
colaborou no desenvolvimen-
to deste desafio. Além disso, 
não podia deixar de felicitar e 
agradecer o empenho e de-
dicação das nossas colabora-
doras Natália Ferreira e Marta 
Rodrigues por toda o sacri-
fício que manifestaram no 
desenvolvimento do projeto, 
bem como a disponibilidade e 
colaboração do Eng. Renato 
Silva, membro da Assembleia 
de Freguesia da União das 
Freguesias de Monte Redon-
do e Carreira. Não estranhem 
estes agradecimentos, mas 
de facto foi uma candidatura 

completamente feita interna-
mente, sem qualquer recurso 
a empresas exteriores e só o 
envolvimento total da equipa 
executiva e administrativa tor-
nou isto possível, pelo que não 
podia deixar de registar isto 
para memória futura.” refe-
riu Céline Gaspar, na Sessão 
Ordinária da Assembleia Mu-
nicipal de Leiria a 15 de abril.

A somar a este empenho 
individual da equipa, a Presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Monte Redondo e Car-
reira deixou também uma 
palavra de reconhecimento 
a todas as associações locais, 
a todas as empresas e agri-
cultores locais que valoriza-
ram o projeto com os seus 
contributos, ao Turismo do 
Centro, ao CEPAE, ao Ins-
tituto Politécnico de Leiria, 
à Universidade de Aveiro e 
à Universidade Lusófona. 
“Por estarem ao nosso lado 
desde o primeiro momento, 
comprometendo-se a se-
rem parceiros deste projeto 
que permitirá Preservar o 
passado, Pensar o presen-
te e Construir o Futuro das 
Salinas da Junqueira”, men-
cionou. 

Candidatura ao PDR2020 financia projeto “Salinas da 
Junqueira: Preservar o passado, Pensar o presente, 
Construir o futuro”  

O projeto “ Salinas da 
Junqueira: Preservar o 
passado, Pensar o 
presente, Construir o 
Futuro" terá financiamento 
da Operação 10.2.1.6 
Renovação de Aldeias do 
PDR2020 de acordo com a 
decisão de aprovação de 
10 de abril. 

A União das Freguesia de Monte Redondo e Carreira, em setembro 
de 2017, através de um trabalho interno da equipa submeteu o 
projeto “Salinas da Junqueira: Preservar o passado, Pensar o 
presente, Construir o Futuro.” a esta operação e obteve aprovação 
para o financiamento de cerca 50% do valor do investimento. 

Este projeto contempla não 
só uma intervenção física na 
Casa dos Salineiros e na 
envolvente deste património 
natural, mas também uma 
operação na dinâmica do 
espaço com um plano de 
atuação para os próximos 
anos que permitirá contrariar 

a sazonalidade e incrementar a experiência turística que o público 
alvo pode ter nas Salinas da Junqueira.  

Candidatura ao PDR2020 financia projeto “Salinas da 
Junqueira: Preservar o passado, Pensar o presente, 
Construir o futuro”  

O projeto “ Salinas da 
Junqueira: Preservar o 
passado, Pensar o 
presente, Construir o 
Futuro" terá financiamento 
da Operação 10.2.1.6 
Renovação de Aldeias do 
PDR2020 de acordo com a 
decisão de aprovação de 
10 de abril. 

A União das Freguesia de Monte Redondo e Carreira, em setembro 
de 2017, através de um trabalho interno da equipa submeteu o 
projeto “Salinas da Junqueira: Preservar o passado, Pensar o 
presente, Construir o Futuro.” a esta operação e obteve aprovação 
para o financiamento de cerca 50% do valor do investimento. 

Este projeto contempla não 
só uma intervenção física na 
Casa dos Salineiros e na 
envolvente deste património 
natural, mas também uma 
operação na dinâmica do 
espaço com um plano de 
atuação para os próximos 
anos que permitirá contrariar 

a sazonalidade e incrementar a experiência turística que o público 
alvo pode ter nas Salinas da Junqueira.  

O investimento total será de cerca de 212.000,00€ com um apoio 
desta medida de 91.082,92€ ao que se juntará o apoio financeiro do 
Município de Leiria para concretizar este projeto. Além dos 
financiamentos mencionados, a autarquia conta aliar-se à 
experiência do Centro de Interpretação Ambiental de Leiria para a 
implementação das políticas de dinamização futura deste espaço de 
Interpretação das Salinas da Junqueira.  

 

Os próximos passos são o terminus dos projetos de especialidade e o 
lançamento do concurso público para a execução da obra, pelo que a 
Junta de Freguesia conta que em 2020 possa ter a oportunidade de 
ver renascer as Salinas da Junqueira com toda a dignidade que 
merece.  

“Não podia, enquanto autarca, deixar de agradecer todo o apoio da 
Câmara Municipal de Leiria no processo, sobretudo, ao Senhor 
Presidente pela forma como colaborou no desenvolvimento deste 
desafio. Além disso, não podia deixar de felicitar e agradecer o 
empenho e dedicação das nossas colaboradoras Natália Ferreira e 
Marta Rodrigues por toda o sacrifício que manifestaram no 
desenvolvimento do projeto, bem como a disponibilidade e 
colaboração do Eng. Renato Silva, membro da Assembleia de 
Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira. 
Não estranhem estes agradecimentos, mas de facto foi uma 
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Notícias

Farmácia Sol

O primeiro será no dia 3 de maio, a Feira 
da Saúde, onde será possível a realização de 
teste de colesterol, glicémia, tensão arterial e 
determinação do risco cardiovascular. Neste 
evento estarão presentes também profissionais 
de saúde que irão realizar rastreios de podo-
logia, pé diabético, dermofarmácia e nutrição. 
Haverá, ainda, jogos para crianças, palestras e 
muitas outras surpresas!

A Farmácia Sol, em conjunto com a Asso-
ciação Os Defensores organizará também uma 
Caminhada no dia 5 de maio às 10h, e dará 
a oportunidade aos participantes de ajudarem 
algumas instituições como a Casa Esperanza 
e a Cercilei. 

As inscrições para a caminhada podem ser 
feitas na:

-  Farmácia Sol
- Café S.Cristovão
- Papelaria Juvenil
-Pastelaria Mimo Doce 
- Junta Freguesia Monte Redondo e Carreira. 

A Farmácia Sol, no mês de maio, irá realizar dois projetos 
direcionados para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. 



Património
Renova Museu

Para abrir o ciclo de 
formação do projeto “Re-
nova Museu: Revitalização 
de um museu por meio de 
ações educativas” (Proje-
to Premiado na IX Edição 
do Prémio Ibermuseus de 
Educação), contámos com 
a presença dos Professores 
Doutores Mário Moutinho, 
Reitor da Universidade Lu-
sófona de Humanidades 
e Tecnologias, e Judite 
Primo, titular da Cátedra 
UNESCO-ULHT Educação, 
Cidadania e Diversidade 
Cultural, como ministrantes 
do workshop “Memórias, 
Museus e Cidadania”, se-
guido da formação “Como 

fazer uma exposição” que foi 
ministrada pela Professora 
Doutora Maria das Graças 
Teixeira, pós doutoranda 
UFBA/ULHT, que decorreu 
no Museu do Casal de Mon-
te Redondo (MCMR). 

Na primeira semana 
de abril, conforme combi-
nado com as Associações 
e Instituições envolvidas, 
a equipa do projeto fez a 
recolha do material sele-
cionado para ser traba-
lhado no workshop “Como 
fazer exposições” que será 
a base para a construção 
colaborativa da exposição 
a ser inaugurada no dia 08 
de junho. 

No decorrer dos meses 
de abril a junho serão rea-
lizados workshops para os 
representantes das asso-
ciações e instituições edu-
cativas, culturais, recreati-
vas e de interação social, 
moradores da região e 
equipas de pequenas co-
leções da União das Fre-
guesias de Monte Redondo 
e Carreira e Freguesia da 
Bajouca. A equipa res-
ponsável é composta pelo 
Articulador do Museu do 
Casal de Monte Redondo, 
Sr. João Moital e alunos 
e professores do Douto-
ramento e Mestrado em 
Museologia da Universidade 

Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias – ULHT.

Os participantes terão 
oportunidade de trocar ex-
periências e conhecimentos 
técnicos na área da gestão 
museológica e organização 
e conservação de coleções 
Museológicas que podem 
fomentar a elaboração e 
desenvolvimento de pro-
jetos e planos de trabalhos 
em suas instituições.

 Museu do Casal de 
Monte Redondo

FORMAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO MUSEU
DO CASAL DE MONTE REDONDO

RENOVA MUSEU 

REVITALIZAÇÃO DE UM MUSEU 
POR MEIO DE AÇÕES EDUCATIVAS 

PATROCINADOR REALIZAÇÃO APOIO 

PROJETO PREMIADO NA IX EDIÇÃO DO PRÊMIO IBERMUSEUS DE EDUCAÇÃO 

m o n t e r e d o n d o p r o j @ g m a i l . c o m 

MUSEU DO CASAL DE MONTE REDONDO 

As próximas ações do projeto RENOVA MUSEU, são uma série de Workshops a realizar-se no Museu, 

ministrados pelo Reitor, Professores, Doutores e Doutorandos do Departamento de Museologia – ULHT. 

EXPOSIÇÃO COLABORATIVA 

Abertura 

08 de junho de 2019, às 16h00. 

REUNIÃO GERAL  

das Instituições das Freguesias de 

Bajouca, Carreira, Lavegadas, 

Monte Redondo e Sismaria 

08 de junho de 2019, às 18h00.  

RENOVA MUSEU 
R E V I TA L I Z A Ç Ã O D E U M M U S E U 
POR MEIO DE AÇÕES EDUCATIVAS 
Projeto Premiado na IX Edição do Prêmio Ibermuseus de Educação 

1 Memórias, Museus e Cidadania 07 de abril, às 15h00  

2 Como fazer uma exposição  07 de abril, às 16h00  

3 Como organizar ações de acessibilidade e segurança urbana  28 de abril, às 16h00  

4 Como preservar e conservar fotos, documentos e outros objetos  19 de maio, às 16h00  

5 Como registrar e organizar documentos institucionais  19 de maio, às 18h00  

6 Como planear um museu e outras instituições  09 de junho, às 16h00  

W O R K S H O P S  

Todas as atividades são abertas ao público, gratuitas e SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL! 

INCREVA-SE pelo link: h"ps://forms.gle/nthba2dUzuw9zsC6. 

Ou pelos contatos:  

monteredondoproj@gmail.com	  |	  +351	  967	  093	  597	  .  

MONTE REDONDO E CARREIRA - ONDE A VIDA ACONTECE12



O QUE ESTAMOS A FAZER ÀS NOSSAS CRIANÇAS?
ANSIEDADE NA ESCOLA PRIMÁRIA!

Psicologia

Quando lerem este artigo já terão tido acesso às ava-
liações do segundo período dos vossos filhos/filhas. Quer 
os resultados tenham sido bons ou menos bons é impor-
tante que leiam com muita atenção este artigo.

Cada vez mais e, por vezes, sem nos apercebermos es-
tamos a criar uma pressão muito grande nas nossas crian-
ças, oiço queixas de pais e eu própria (como mãe) sinto essa 
dificuldade. Li este testemunho de uma mãe na internet e 
identifiquei-me tanto que tomei a liberdade de pedir au-
torização à autora para o partilhar com todos os pais, cui-
dadores e educadores que nos seguem todos os meses.

“A caminho da escola…
- Mãe, só espero que não seja hoje o teste de Portu-

guês… A professora disse que ia ser esta semana.
- Estás preocupada com o teste?
- Estou, mãe…
- Eu não estou preocupada, mas entendo que fiques 

um pouco ansiosa. Eu também ficava um pouco quando 
andava na escola.

- Tenho medo de não saber. De não acertar em tudo.
- Compreendo, mas deixa-me que te diga uma coi-

sa: não precisas de ter medo, porque os testes não são 
assim tão importantes. O resultado que vais ter não me 
preocupa. Só conta para perceberes o que já conseguiste 
aprender e onde podes melhorar. Para mim, o mais im-
portante, é que gostes de aprender, que te divirtas, que 
mantenhas a curiosidade e o brilho nos olhos. E não es-
tou preocupada se vais dar erros. Acho até muito normal 
que erres. E se isso acontecer não te deves sentir mal. Os 
erros fazem parte da aprendizagem. 

- Mas eu quero ter nota máxima.
- Estou a ver... Porque é tão importante para ti ter nota 

máxima?
- A mãe de uma amiga minha dá-lhe um presente 

sempre que ela consegue ter nota máxima.
- Mas sabes que eu não te vou dar nenhum presente 

por teres nota máxima, não sabes? 
- Sei…
- Fico contente que te esforces, porque gostas de 

aprender mais, porque te queres superar e descobrir novas 
coisas e novas capacidades. E não porque achas que po-
des ser compensada com um qualquer presente. O melhor 
presente que ganhas é tudo aquilo que aprendes, mesmo 
quando não tens nota máxima. 

- Sim, eu gosto de aprender.

- E isso é que conta. E sabes que mais? Eu amo-te, não 
importa se tens nota máxima ou não. Amo-te porque és 
mais importante que qualquer resultado que possas ter 
na escola ou em qualquer outro sítio. Amo-te só por 
quem és e não pelo que fazes. Só quero que sejas feliz 
sendo quem és.

- Obrigado, mãe!
- Agora descontrai. Vai correr bem. E se no momento te 

sentires muito aflita, aperta a pulseira da mãe e respira fundo 
três vezes e depois faz o que tens a fazer. Confia em ti, porque 
eu sei que tu és capaz.

Ela só tem 6 anos e fico preocupada quando a vejo nes-
ta ansiedade por causa de um teste de 1º ciclo. Pouco mais 
posso fazer do que retirar-lhe um pouco deste peso que nem 
sei de onde lhe vem. 

O que vejo é que há cada vez mais crianças a sentir 
esta ansiedade, pressionadas pelas expectativas, compensa-
ções materiais/externas e pela competição que se enraizou na 
sociedade e se manifesta também nas nossas casas e escolas. 

A nota é hoje um fim em si mesmo e não um meio, 
uma ferramenta para balizar oportunidades de melhoria 
ou vislumbrar talentos e capacidades a promover em cada 
criança/ser humano. O resultado sobrepõe-se hoje ao valor 
individual, único e inabalável que cada uma destas crianças 
tem e adoece-as pouco a pouco.”

   Retirado do blogue - Emoções à flor da 
Mente no dia 3 de abril às 10:16 · 

Carla Pinhal, Psicóloga
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Coaching

Já alguma vez parou para 
responder a esta questão? E 
quando responde à questão 
responde com nome, profis-
são, idade ou com caracterís-
ticas suas, únicas e especiais?

A maioria de nós sente 
uma enorme dificuldade em 
responder a esta questão. 
Somos desde cedo defini-
dos pela nossa afiliação, pela 
escolaridade que comple-
tamos, pelo curso que es-
colhemos, pelo estado civil 
que temos, pela cidade onde 
vivemos, pela idade… Vivemos 
muito voltados para fora, 
para o fazer e poucas ve-
zes refletimos sobre quem 
somos verdadeiramente, o 
que nos faz felizes, qual 
o nosso propósito. E em 
determinados momentos 
da vida responder à questão 
quem sou eu afinal, pode ser 

a solução para vários senti-
mentos como desmotiva-
ção profissional, sentido 
de “desnorteio” pessoal e 
até depressão.

A verdade é que a res-
posta em si pode parecer 
difícil de dar, mas não é 
assim tanto. 

Há uma história que gos-
taria de partilhar convosco. 
Uma senhora adorava a sua 
família desde que casou que 
viveu para o marido, a casa, os 
filhos, para agradar a toda a 
gente com a casa arrumada e 
limpa, com comida feita a ho-
ras, com roupas organizadas 
e no meio disto tudo ser uma 
boa profissional, agradar às 
chefias. Contudo, em deter-
minado momento, os filhos 
saem de casa, o marido pede 
o divórcio e ela fica desem-
pregada. A senhora entrou 

em depressão. Tudo aquilo 
que ela “era” deixou de exis-
tir. Os filhos já não precisa-
vam que limpasse, cozinhasse 
para eles e o marido também 
não, já não tinha um chefe a 
quem agradar. O mundo da-
quela senhora desabou. 

A verdade é que ela 
tinha passado tanto tem-
po da sua vida a agradar 
aos outros que não sabia 
sequer o que ela gosta-
va, o que a fazia sentir 
feliz, quanto mais quem 
era ela para além de ser 
mãe, esposa e uma téc-
nica administrativa?

Foi importante para esta 
senhora encontrar-se a si 
própria, para além dos papéis 
que outrora desempenhara 
tão eficaz e exaustivamente. 

E o primeiro passo foi 
passar a reparar do que 
gostava, de sentir no seu 
corpo o gosto/não gosto, 
o faz-me sentir bem ou nem 
por isso. E assim aos poucos 
começou a conhecer-se e a 
descobrir quem era. 

Quantos de nós andamos 
tão a mil, que nem paramos 
para reparar nas pequenas 
coisas que gostamos e nos fa-
zem sentir bem e pelo contrá-
rio naquelas que não gostamos 
e como tal devemos evitar?

Quantas vezes vivemos 
tão voltados a agradar e “ser-
vir” os outros e nos esquece-
mos de nós próprios? De nos 
cuidarmos, de dar ao nosso 
corpo e alma aquilo que nos 
faz sentir mesmo bem?

Para respondermos 
à questão quem sou eu, 
não precisamos de gran-
des feitos, artimanhas ou 
elaborações. Prestarmos 
atenção a quem somos, 
passa por exemplo por 
conseguirmos afirmar o 
que gostamos e nos faz 
sentir bem sem medos. 

Experimente a fazer uma 
lista de bem-estar geral com 
pequenas coisas que pode 
fazer sozinho e lhe custem 
pouco ou nenhum dinheiro 
e veja como isso pode dizer 
tanto acerca de si. 

Nessa lista pode incluir 
tudo: comer uma laranja su-
marenta, sentir o frio da ma-
nhã na cara, o cheiro do café 
acabado de fazer, molhar os 
pés no mar, sentir o sol quente 
no corpo, ler um livro numa 
esplanada. Explore os seus 
sentidos pois eles são uma 
ótima bússola.

 Mónica Duarte 
Ferreira

Coach

QUEM SOU EU AFINAL?
A verdade é que a resposta em si pode parecer difícil de dar, mas não é assim tanto. 



Nutrição

Neste mês de Abril comemorou-se o Dia Mundial 
da Saúde. A alimentação tem um impacto significativo na 
forma como nos sentimos e no nosso estado de saúde, os 
hábitos alimentares inadequados e a falta de atividade física 
são dois dos principais factores de risco para o apareci-
mento de doenças muito presentes na nossa população, 
como a obesidade, diabetes, as doenças cardiovasculares 
e até alguns tipos de cancro. 

Ao contrário do que se pensa, uma alimentação saudável 
não tem de ser restritiva ou aborrecida, pelo contrário, 

deverá ser variada! 
Para melhorar hábitos alimentares é necessário adotar 

práticas saudáveis e simples no dia-a-dia, tais como: 
1 - Tomar sempre o pequeno-almoço. Começar o dia 

com um pequeno-almoço completo e equilibrado, consu-
mindo leite ou derivados com baixo teor de gordura, pão 
(preferencialmente de mistura/escuro/de cereais integrais) 
e uma peça de fruta fresca; 

2 - Evitar estar muitas horas sem comer, fazendo entre 
5 a 6 refeições por dia. Passar muito tempo sem comer 
poderá fazer com que o apetite nas refeições principais 
esteja muito aumentado levando a comer em maiores 
quantidades; 

3 - Ter atenção ao consumo de sal, que deve ser reduzi-
do. Utilizar as ervas aromáticas e especiarias para temperar 
os alimentos. Não adicionar sal fino ao prato já confecio-
nado nem levar o saleiro para a mesa e evitar alimentos 
muito salgados (produtos de charcutaria e salsicharia, al-
guns queijos, caldos, molhos pré-preparados, fast-food); 

4 - Limitar a ingestão de açúcar, não adicionando ao 
leite, ao café ou ao chá e evitar produtos muito açucara-
dos (bolos, sobremesas, guloseimas, chocolates, gelados, 
algumas bolachas, refrigerantes); 

5 - Ter atenção ao consumo de gordura, reduzindo a 
quantidade usada para cozinhar ou temperar e evitar: mar-
garina, banha, manteiga, natas, maionese, enchidos, carnes 
com muita gordura, molhos pré-preparados, fritos. Utilizar 
o azeite como gordura preferencial, tanto para temperar 
como para cozinhar; 

6 - Consumir diariamente legumes e fruta. É importante 
comer os hortícolas na sopa (ao almoço e ao jantar) e servir 
como acompanhamento do prato, variando. A fruta deve 
ser sempre a primeira opção quando se fala em sobremesa; 

7 - Preferir o peixe e as carnes magras (frango, peru, 
coelho), diminuir o consumo de carnes vermelhas (vaca, 
porco) e retirar sempre as peles e a gordura visível; 

8 - Beber água ao longo de todo o dia, é essencial 
para a manutenção de um bom estado de saúde. Os chás, 
infusões ou águas aromatizadas poderão ser boas opções, 
desde que não seja adicionado açúcar; 

9 - Na confecção, preferir métodos de culinária simples 
e saudáveis, como os estufados, cozidos e grelhados;

10 - Comer devagar, aproveitar a refeição e ter atenção 
ao momento em que já se está saciado. 

Todos os alimentos podem estar integrados na nossa 
alimentação, no entanto, existem alguns em que a frequên-
cia de consumo deverá ser menor. O importante é mesmo 
não exagerar! Lembre-se que a saúde é uma questão de 
atitude, depende muito das nossas escolhas. 

 
 Alexandra Figueiredo

(Nutricionista Estagiária-2638NE)

RECOMENDAÇÕES
PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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Sugestões de Leitura

 A mulher que correu atrás do vento
de João Tordo

No mês em que se celebra o Dia da Mulher, apresen-
tamos o novo livro de João Tordo, "A mulher que correu 
atrás do vento", que conta a história de quatro mulheres – 
Lisbeth, Graça, Beatriz e Lia – que atravessam um século 
de História e três países, unidas por uma poderosa história 
de amor e de perda:

1892, Baviera. Lisbeth Lorentz, uma professora de 
piano, apaixona-se por um aluno de 13 anos que sofre 
de autismo. Ao descobrir que ele é um prodígio, instiga-o 
a compor um concerto durante as aulas e, um dia, sem 
explicação, fá-lo desaparecer.

1991, Lisboa. Beatriz, uma estudante universitária — que 
sonha com o toque das mãos da mãe falecida — envolve-
-se com o autor d’A História do Silêncio, um romance sobre 
Lisbeth Lorentz. Ao mesmo tempo, enquanto voluntária num 
abrigo para mendigos, Beatriz conhece Lia, uma jovem ado-
lescente com um passado incógnito e um presente destruído.

1973, Londres. Graça Boyard, portuguesa, dá à luz a pri-
meira e única filha. Fugida de Lisboa durante as cheias de 
1967, para escapar à tirania do pai e à mordaça da ditadura, 
regressa à capital após a Revolução, tornando-se uma actriz 
de renome — e abandonando a filha ainda criança.

2015, Lisboa. No consul-
tório de uma terapeuta, Lia 
Boyard desfia a sua história, dos 
anos de mendicidade ao mo-
mento em que decide procurar 
a mãe. É aqui que começam a 
unir-se as pontas de um ro-
mance a várias vozes: a história 
de quatro mulheres - Lisbeth, 
Graça, Beatriz e Lia - que atra-
vessam um século de História 
e diferentes geografias, unidas 
por uma força que transcende 
a própria vida.

Um livro sobre o poder do amor e o vazio da perda, sobre 
a amizade que nasce das circunstâncias mais improváveis e o 
terrível poder da confissão. E, quase no final, uma revelação 
chocante, a reviravolta que faz deste romance de João Tordo 
uma narrativa magnética.
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