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A Fesmonte – Feira de Gastrono-
mia e Atividades Económicas 
decorrerá de 11 a 15 de setem-
bro no Largo da Feira na Vila de 
Monte Redondo, concelho de Lei-
ria. Esta feira, que tem agora con-
tornos relevantes na região, é uma 
iniciativa da Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Monte 
Redondo e tem como principal 
objetivo promover as associações 
da freguesia, os sabores e o tecido 
empresarial da região. 
Com uma estrutura idêntica à 
de edições anteriores, a Junta de 
Freguesia este ano resolveu apos- 
tar num evento com objetivos 
ambiciosos. Face ao estatuto de 
relevo que a Fesmonte conquis-
tou, consideramos fundamental 
valorizar ainda mais os fatores de 
atratividade do certame, intro-
duzindo na programação novi-
dades capazes de atrair ainda 
mais público, sem, claro está, des-
virtuar a sua identidade. 
O que se pretende é, como sem-
pre, levar ainda mais longe um 
evento que é, indiscutivelmente, 
o maior da zona norte do concelho 
de Leiria neste género de real-
izações, tirando o melhor partido 
das potencialidades de todas as 
suas valências, designadamente a 
feira de atividades económicas, as 
grandes manifestações de cultura 
popular e o cartaz de espetáculos, 
que será de novo de grande quali-
dade, com artistas nacionais. 
A Fesmonte 2014 é composta por 
70 expositores, ocupados por em-
presas da freguesia, do concelho 
e da região, associações e outras 
instituições que consideram este 
certame uma mais-valia para o 
desenvolvimento das suas ativi-
dades. 
Assim, ao longo de cinco dias os 
visitantes da Fesmonte podem 
participar num leque de ativi-
dades de cariz cultural e recreati-
vo, apreciar os mais típicos pratos 
da região e ainda conhecerem 
melhor o trabalho desenvolvido 
pelas instituições da terra.
Aproveito este espaço para valori-

zar todo o trabalho desenvolvido 
pelos colaboradores da junta de 
freguesia, nomeadamente fun-
cionários e, também, todos aque-
les que se voluntariaram para pro-
mover o certame. Sem o esforço 
e empenho de todos não seria 
possível organizarmos uma Feira 
com esta dimensão. Sem dúvi-
da que o capital humano é neste 
tipo de evento fundamental e não 
poderíamos deixar de agradecer 
a todos toda a disponibilidade 
demonstrada para fazer acontecer 
este evento feito por pessoas para 
pessoas. 
Desafiamos todos os visitantes 
a provar a nossa gastronomia, 
a tomar nota das atividades 
económicas existentes na região 
e descontrair enquanto assistem 
aos momentos culturais que 
preparámos para todos aqueles 
que decidam visitar-nos. 
Acima de tudo queremos que des-
frutem da Fesmonte 2014, evento 
que foi pensado para todos, des-
de os mais novos, até aos que tem 
uma vivência mais longa. 
Queremos, ainda, pedir a com-
preensão de todos os moradores 
da envolvência do recinto do 
evento. Sabemos que são cinco 
dias em que o movimento e o 
ruído serão maiores e como tal 
poderá, de certa forma, causar al-
gum incómodo. Este evento é im-
portante para o desenvolvimento 
da Freguesia e apenas se realiza 
de dois em dois anos, pelo que, 
desde já, pedimos desculpa por 
qualquer incómodo que poderá 
advir do desenvolvimento do cer-
tame e esperamos que todos pos-
sam usufruir desta atividade de 
lazer que vem, ao mesmo tempo, 
dar-nos ânimo para enfrentar as 
dificuldades da rotina diária. 
Contamos com todos para que o 
evento seja um sucesso e permi-
ta colocar a União das Freguesias 
de Monte Redondo e Carreira no 
mapa dos grandes eventos nacio-
nais. Caminhar nesta direção de-
pende de todos nós. 

A presidente - Céline Gaspar
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Após a conclusão das obras 
atualmente em curso, no final 
de 2014, a Águas do Mondego 
vai abastecer água de qualidade 
e quantidade ao município de 
Leiria. 

O abastecimento ao concelho de 
Leiria representa um investimen-
to total de cerca de 31 milhões 
de euros, e permitirá servir mais 
de 135 mil pessoas de todo 
o Município. Neste momento, 
está em curso a empreitada de 
“Execução da ETA do Paúl (Fase 
1), da torre de pressão e respetiva 
ligação à conduta de abastecimen-
to ao Setor Norte; equipamento 
e condutas de interligação entre 
os furos L6, L7 e L10 e a torre de 
pressão; execução do reservatório 
e estação elevatória de Amor”, 
que representa um investimento 
de cerca de 3 milhões de euros.
Estas obras realizam-se nos con-
celhos de Leiria e Pombal e têm 
como objetivo permitir o reforço 
do abastecimento de água ao con-
celho de Leiria. Esta empreita-
da inclui a construção de três (3) 
furos de captação de água para 
consumo humano (L6, L7 e L10), 
de uma torre de pressão (com ca-
pacidade de 300 m3) e de uma es-
tação de tratamento de água (ETA 
do Paúl, na União das Freguesia 
de Monte Redondo e Carreira), 
de um reservatório e estação el-
evatória, e cerca de 6,3 km de 
condutas adutoras, com diâmetros 
que variam entre os 280 e 710mm. 
Até ao final de 2014, a Águas do 
Mondego prevê concluir esta em-
preitada, que garantirá água de 
qualidade quantidade ao mu-
nicípio de Leiria.

Investimentos já realizados
O abastecimento de água 
a Leiria começou em 2007 e já 
foram investidos cerca de 26 
milhões de euros. Nesse ano, 
a Águas do Mondego conclu-
iu a empreitada de “Reforço do 
Abastecimento de Água à Cidade 
de Leiria a partir das Captações 
de Amor”, que permitiu abaste-
cer 1/3 das necessidades do mu-
nicípio de Leiria, a partir das cap-
tações de Amor. Esta obra incluiu 
a construção da estação elevatória 
de Porto Figueira, de três furos 
de captação, com capacidade 
até 12.500m3/ dia e de 13 km de

condutas adutoras. 
Os três pontos de entrega são: 
Casal dos Claros, Sampão e Santo 
António.
O investimento da obra rondou 
os 5 milhões de euros, cofinan-
ciados pelo Fundo de Coesão da 
União Europeia.

Em 2012, foram também concluí-
das as duas empreitadas do “Sistema 
Adutor da Mata do Urso - Setor Sul 
e Setor Norte”. 

A empreitada do “Sistema Adutor da 
Mata do Urso  - Setor Sul”, represen-
tou um investimento de perto 
5,5 milhões de euros e incluiu a 
construção de 11,7 km de condutas 
adutoras, com diâmetros compreendi-
dos entre os 600mm e os 355mm, nas 
freguesias de Leiria, Marrazes e Boa 
Vista; um reservatório na Mata dos 
Marrazes, com capacidade de

6.000 m3; uma estação elevatória na 
Gândara, na freguesia de Marrazes; 
e um reservatório na Barosa, com 
capacidade de 1.000 m3, na freguesia 
da Barosa.
Já o “Sistema Adutor da Mata 
do Urso - Setor Norte” represen-
tou um investimento de cerca de 
15 milhões de euros e incluiu 
a construção, nas freguesias de 
Monte Redondo e Carreira, Souto 
da Carpalhosa e Ortigosa, de per-
to de 18 km de condutas adutoras, 
com diâmetros compreendidos 
entre os 700mm e os 600mm, de 
um reservatório no Paúl/ Mon-
te Redondo, com capacidade de 
3.000 m3; uma estação elevatória 
no Paúl/ Monte Redondo; e na 
freguesia de Souto da Carpalhosa e 
Ortigosa, um reservatório em Ar-
roteia/Lavegadas, com capaci-
dade de 5.000 m3.

Com a conclusão das obras, 
no final de 2014, prevê-se o 
abastecimento a todo o con-
celho de Leiria com água em 
quantidade e qualidade.

Águas do Mondego abastece Leiria no final do ano
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ENTREVISTA

CÉLINE GASPAR - PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
MONTE REDONDO E CARREIRA

Notícias: Para dar a conhecer aos 
nossos leitores os bastidores e a or-
ganização da Fesmonte entrevistá-
mos a senhora Presidente da União 
das Freguesias de Monte Redondo 
e Carreira, Céline Gaspar, o rosto 
deste grande evento.

N: A Fesmonte é um dos eventos 
que mais importância tem para a 
União das Freguesias?
A Fesmonte é um evento de grande 
relevo para a União das Freguesias, 
no sentido em que permite uma par-
ticipação conjunta de todas as asso-
ciações da freguesia e que reforça a 
união de todos rumo a um só objeti-
vo: o convívio entre pessoas em prol 
do desenvolvimento do associativis-
mo da freguesia, proporcionando à 
população da região um momento 
de convívio e de rutura da rotina por 
forma a descontrair e estar com os 
amigos e familiares num ambiente 
de festa.

N: Como surgiu a ideia de criar a 
Fesmonte?
A primeira edição da Fesmonte sur-
giu em 1998 com o objetivo de criar 
uma oportunidade de angariar fun-
dos para as associações da extinta 
freguesia de Monte Redondo através 
do trabalho direto de cada uma e 
através da exploração de um espaço 
num evento com alguma envergadu-
ra cultural e de animação. Após a 
primeira edição, a Junta de Fregue-
sia optou por manter o evento num 
caráter mais local e não investiu no 
sentido de criar um evento que divul-
gasse a freguesia “além-fronteiras”.  

O nome Fesmonte acabou por ficar 
um pouco esquecido e apenas em 
2010 se retomou esta marca e o ob-
jetivo de dimensionar a Fesmonte 
àquilo que foi a pretensão dos fun-
dadores deste evento. 

N: Considera que a Fesmonte é já 
um «cartão de visita» da Freguesia?
Sem dúvida que a Fesmonte, pela 
dimensão que tem tido, é cada vez 
mais uma referência no mapa das 
Feiras de Gastronomia e Atividades 
Económicas da região. O nome 
Fesmonte começa agora a ser ime-
diatamente reconhecido por um 
grande número de pessoas dentro 
e fora da freguesia, o que acaba por 
ser positivo, uma vez que o objetivo 
do executivo na organização deste 
evento é, sem dúvida, esse.
Queremos que a Fesmonte seja uma 
referência na zona centro, tal como 
é a Feira de Maio, por exemplo, ou 
quem sabe uma referência ainda 
superior – tal como a Expofacic em 
Cantanhede. 
Esta pretensão, apesar de ambiciosa, 
é possível, desde que todos nós nos 
unamos e trabalhemos em prol deste 
reconhecimento.

N: Quantas pessoas participam 
neste evento, ao nível da organi-
zação? 
Na organização deste evento, temos 
cerca de duas dezenas de pessoas 
que realizam contatos com empresas 
com o intuito de estas serem nossas 
parceiras. Este trabalho é fundamen-
tal e o apoio do tecido empresarial é, 
sem margem para dúvida, essencial 
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para fazer acontecer a Fesmonte. 
Aproveito para agradecer a to-
das as empresas que prontamente 
se disponibilizaram para estar pre-
sentes, não só com um stand de di-
vulgação da sua atividade, mas tam-
bém todas aquelas que patrocinam o 
evento. Durante o evento prevemos 
que o staff, incluindo o pessoal das 
associações, perfaça um total de cer-
ca de 300 pessoas. 

N: E quanto a visitantes, tem uma 
previsão?
Há dois anos a visitação da Feira 
superou as nossas expetativas e con-
támos com a presença de cerca de 30 
mil pessoas. Este ano, com um cartaz 
ambicioso e de qualidade e uma forte 
aposta em termos de comunicação 
do evento através de publicidade 
criativa, designadamente nas caixas 
Multibanco nos distritos de Coimbra 
e Leiria, a caracterização de viaturas 
promocionais, que estão a divulgar 
o evento em todas as festas de verão 
da região, e a celebração de parce-
rias com o Jornal de Leiria, o Teatro 
José Lúcio da Silva,  Cinema City  e 
o LeiriaShoping, contamos chegar 
mais longe e ter a presença de cerca 
de 40 mil visitantes ao longo dos 5 
dias de evento. 

N: Qual tem sido a estratégia da 
autarquia para atrair pessoas da 
região?
A autarquia tem tentado, ao longo 
dos anos apostar numa forte co-
municação. A partir do momen-

to que se pensou num evento de 
maior dimensão,  compreendemos 
que o sucesso depende fundamen-
talmente da divulgação que se faça. 
As pessoas só poderão participar se 
tiverem conhecimento e como tal 
consideramos essencial trabalhar 
arduamente na divulgação através 
da promoção do evento em vários 
meios de comunicação. A cria-
tividade é fundamental na orga-
nização deste tipo de eventos e tem 
sido esse o rumo que temos levado 
ao longo das três ultimas edições.

N: Como tem sentido a evolução 
deste evento nos últimos anos, 
sobretudo desde que assumiu a 
presidência da autarquia?
Temos um evento totalmente difer-
ente daquele que organizámos em 
2010. Nesse primeiro evento tínha-
mos assumido a autarquia há muito 
pouco tempo e o timing de decisão 
foi curto e não nos permitiu organi-
zar um evento que pudesse tornar-se 
uma referência no mapa de Feiras da 
região. Posteriormente, considerá-
mos que a dimensão da Freguesia 
merecia, sem dúvida, um evento com 
reconhecimento regional e apostá-
mos numa organização com mais 
tempo e numa envolvência superior. 
Este ano, e até porque somos a sexta 
maior freguesia do Concelho de Lei-
ria, considerámos que o nome Fes-
monte já tem relevância e apostámos 
numa animação forte que pudesse 
atrair a atenção das empresas da 
região e, consequentemente, a visita 

de milhares de pessoas.  
N: O investimento feito por parte 
da autarquia tem aumentado ou 
estabilizado?
O investimento da autarquia tem 
sido proporcional à ambição do 
evento e daquilo que consideramos 
ser fundamental que é o aumento 
da visitação da feira e consequente-
mente o reconhecimento do nome 
Fesmonte a nível regional. Há dois 
anos, o investimento efetivo da au-
tarquia não ultrapassou os 12 mil 
euros e este ano pretendemos que 
se mantenha no mesmo nível e foi 
por isso que nesta edição optámos 
por cobrar uma entrada aos maiores 
de 12 anos. Os bilhetes diários terão 
um custo de 1 euro, podendo os visi-
tantes optar pelo bilhete geral (5 dias) 
por 4 euros. Acaba por ser apenas 
um valor simbólico e que dá algum 
conforto orçamental para quem or-
ganiza. 
 
N: Quais são as principais atrações 
que os visitantes podem conhecer 
ao visitar a União de Freguesias?
A Fesmonte contará com a presença 
de 70 expositores de diversas áreas 
de atividade. Além disso, teremos 
11 tasquinhas de petiscos e 3 restau-
rantes. Teremos, também, um espaço 
dedicado às crianças e um insuflável. 
Estarão presentes, também, os Cava-
leiros do Oeste que proporcionarão 
aos visitantes a possibilidade de mon-
tar a cavalo num picadeiro montado 
para o efeito. À parte de todas estas 
atividades, temos um cartaz cultural 

riquíssimo com a presença de grupos 
com relevância nacional e interna-
cional. 

N: Quais são as associações que 
participam na Fesmonte?
Teremos a participação ativa de mais 
de 70% do tecido associativo da freg-
uesia, o que é, sem dúvida, excelente 
para enriquecer o evento, nomea-
damente ao nível da Gastronomia. 
Estarão presentes nas tasquinhas da 
Fesmonte a Associação Ecológica 
“Os Defensores”, a Associação Cultur-
al, Desportiva, Recreativa e Coopera-
tiva da Sismaria, a Filarmónica Nossa 
Senhora da Piedade, o Grupo Cul-
tural e Recreativo “Os Magníficos”, 
Grupo Desportivo Carreirense, Mo-
tor-Clube, Rancho Folclórico “Rosas 
da Alegria” e os Tunning Brothers. 
Contamos, ainda, com a partici-
pação da Comissão da Igreja da Car-
reira, da Comissão de Festas da Festa 
da Nossa Senhora da Piedade 2015 e 
uma Comissão de Remodelação da 
Capela Antiga do Casal Novo. Com 
um stand institucional estarão pre-
sentes as associações CENSOCAR – 
Associação de Desenvolvimento da 
Freguesia da Carreira, a Conferên-
cia São Vicente Paulo e o Rancho 
Folclórico “Rosas do Lis”. Esta par-
ticipação representa, também, uma 
presença massiva de quase todos os 
lugares da Freguesia. 

Ana Carla Gomes
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CATRAIA DAVID ANTUNES & THE 
MIDNIGHT BAND + VANESSA SILVA DEOLINDA

DJ CHRISTIAN F

DJ EURICO LISBOA

No início de 2013, cinco músicos da Zona 
Centro de Portugal – Leiria e Pombal, decidi-
ram juntar-se à volta de uma ideia. Motivou-os 
a vontade de criar canções claramente Portu-
guesas, enraizadas na tradição, mas cultivadas 
pelas suas próprias mãos.
As matérias primas foram escolhidas: o Fado, a 
Guitarra Portuguesa, os Tambores, as Marchas 
Populares, a melancolia do Sul de Portugal, 
os ritmos da Tradição Folclórica e o tempêro 
de toda a Lusofonia.
Os cinco operários aplicaram as suas ferra-
mentas favoritas: os instrumentos, as palavras 
em Português, as melodias e as harmonias.
O plano foi o que a imaginação ditou.
Nasceu então a “Catraia”. E ela de repente, 
ganhou vida própria!
- É uma rapariga! - gritou-se na oficina, como 
se fosse na maternidade.
Todos acarinharam a “Catraia” e como ver-
dadeiros pais dedicaram-lhe o que de melhor 
tinham. Ela cresceu num instante! E logo se 
percebeu que tinha herdado imensas 
características dos seus criadores. Ela gosta 
de festa, de dançar, de rir, de improvisar e de 
estar com os melhores amigos mas também 
é rebelde e voluntariosa, apaixona-se e desi-
lude-se, é generosa e caprichosa. Guarda a 
memória das tradições, mas é moderna e gos-
ta do som, do palco e da imagem.
Sabe inúmeras cantigas! E só pensa em inter-
pretá-las para todos os que as quiserem ouvir!
Inês Bernardo(Voz),Adelino Oliveira(Contra-
baixo), Ricardo Silva(Guitarra Portuguesa), 
Rui Amado (Guitarra Clássica), João Maneta 
(Percussões)
A não perder dia 11, quinta-feira, às 22h00.

A banda que se afirmou no panorama musi-
cal nacional, nas quintas-feiras do programa 
de televisão “5 para a meia-noite” da RTP  
juntamente com Vanessa Silva, cantora, com-
positora e actriz portuguesa, saltam da tele-
visão para os palcos.
Com o novo single “Não te quero Mais”, David 
Antunes e Vanessa Silva prometem um emo-
cionante espetáculo e dão um novo passo para 
deixar a sua marca na música portuguesa.
A noite de sexta-feira, dia 12, é definitiva-
mente uma noite a não perder.

Mundo Pequenino.
Será possível? Da última vez que trouxeram 
novidades – eles e não ela, a personalidade
criada para os resguardar – cantavam a desdita 
de uma vida amachucada pela insensibilidade 
e pela burocracia, pelo vocabulário dos 
pragmáticos e pela conta dos “merceeiros”. 
Em momento agitado, Portugal precisava 
daquele hino, ‘Parva Que Sou’, tão oportuno 
(lembram-se de quantas vezes o cantaram, 
fossem professores ou alunos ou professores 
e alunos?) quanto honesto e desprendido: se 
tivessem querido cavalgar a onda que lhes 
foi montada à porta de casa, os Deolinda 
seriam hoje figuras de comício e não 
músicos de corpo inteiro, também capazes 
de desafiar consciências, uma das missões 
que se atribuem nesta hora de regresso. (...) 
A ironia urbana é uma arma de arremesso 
dos Deolinda desde que ainda gatinhavam. 
O que torna mais fascinante a capacidade 
de renovação de reportório, tão sensível na 
indisfarçável sensualidade de ‘Doidos’, no 
enredo camuflado de ‘Não Ouviste Nada’ (...)
Os Deolinda são, na nossa capela de egos e 
cegos, uma vitamina e uma revolução. Façam-
nos sorrir, chorar, sonhar, pensar, lutar ou 
apenas recomeçar tudo, façam o que fizerem, 
fazem-no com tanto sentimento que nos 
põem em sentido. Figurado, claro, que aqui as 
artes nunca são marciais. Último aviso que vos 
deixo: dentro de ‘Mundo Pequenino’, há um
insuspeito e infinito universo. Onde cabemos 
todos, com conforto e inquietação.

Com mais de 10 anos agarrado à sua paixão, 
a música, Christian F foi crescendo e com 
ele conquistando merecido reconhecimen-
to  como as nomeações no “Porugalnight 
Awards“, “DJ Revelação“ em 2004 e melhor 
“DJ Residente” nos anos de 2005 e 2007.
Christian F tem atuado nas melhores casas 
e eventos nacionais contando também com 
reconhecimento internacional como Espanha, 
Alememanha, Suiça, Áustria e Angola.
Para dançar no dia 12, nasexta-feira, na tenda 
eletrónica da Fesmonte.

O DJ Eurico Lisboa vai continuar a noite em 
grande apartir das 00h00 do dia 11.

JOÃO GOBERN (Fevereiro de 2013)
Fotografia:

Gonçalo F. Santos
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Chegámos ao fim do primeiro mês 
e meio de férias e podemos 
dizer que as férias estão a ser 
um sucesso. As crianças que es-
tiveram connosco neste período 
adoraram as atividades que foram 
realizadas e temos a certeza de que 
se divertiram imenso.
Para além das atividades que 
referimos no artigo publicado na 

edição anterior do nosso jornal, 
as nossas crianças tiveram ainda 
a oportunidade de ir novamente à 
piscina dos Bombeiros de Monte Re-
dondo, à praia de Mira e à Quinta 
Pé d’ Lama. Foram, sem dúvida, 
umas férias em grande para aqueles 
que findo o mês deixaram o nosso 
recinto escolar.
Este mês terminou com uma festa 

com várias atividades e com a par-
ticipação fantástica da Escola de 
Dança Staccato, a quem desde já 
agradecemos a disponibilidade.
Resta-nos desejar a continuação de 
umas boas férias para aqueles que
nos deixaram no final de Julho e 
prometer aqueles que iniciaram 
agora muita diversão.

“As crianças que 
estiveram connosco 

adoraram as atividades 
realizadas” 

Complemento de Apoio à Familia – Férias Divertidas

CAF – Centro Escolar
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FRANCISCO MENEZES ANTÓNIO ZAMBUJO DJ MASSIVEDRUM

DJ DIOGO MENASSO

DJ MIGUEL CHAGAS

DJ ANDRÉ L.

Francisco Menezes nasceu no Porto, a 8 de 
Outubro de 1973.
Humorista e apresentador, ele canta, dança,  
apresenta, representa. Francisco Menezes é o 
verdadeiro entertainer. Quando pisa um palco 
o objectivo é arrebatar quem o vê.
Começou a dar nas vistas em espectáculos de 
“stand up comedy” mas a sua personalidade 
criativa e irrequieta depressa o empurarram 
para novos projectos.
Incapaz de recusar novos desafios, Francisco 
Menezes tem dado provas irrefutáveis do tal-
ento, versatilidade e capacidades camaleóni-
cas que, combinadas com uma capacidade 
vocal irrepreensível, fazem dele um artista 
completo.
Prova de tudo isto é o sucesso obtido em pro-
gramas de entretenimento televisivo como o 
“Levanta-te e ri“(SIC), e recentemente, vence-
dor de “A tua cara não me é estranha“(TVI).
Vamos poder assistir por certo a um grande 
espetáculo no domingo, dia 14, às 21h30.

Cresceu a ouvir o cante alentejano. A harmo-
nia das vozes, a cadência das frases e o tempo 
de cada andamento, foram para sempre uma 
influência. 
Nascido em Beja, em 1975, António Zambu-
jo começou a estudar clarinete com 8 anos, 
estreando-se no Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo. 
Com o curso de clarinete na bagagem, ruma 
a Lisboa, onde Mário Pacheco, intérprete e 
compositor de guitarra portuguesa lhe abre a 
porta do conhecido Clube do Fado, no bairro 
de Alfama, onde passou a tocar. 
Em 2002 edita o seu primeiro trabalho “O 
Mesmo Fado”, onde as influências musicais do 
Alentejo são marcantes, que recebe o prémio 
de “Melhor Nova Voz do Fado”, já atribuído 
pela Rádio Nova FM a intérpretes como Mari-
za, Camané ou Mafalda Arnauth. 
Do Alentejo para o Mundo, a obra de António 
Zambujo foi elogiada nos quatro cantos do 
globo, louvada, por exemplo, no Brasil (com 
apoiantes tão ilustres quanto Caetano Veloso 
ou Jô Soares) ou nos Estados Unidos (onde 
contou com rasgados aplausos do incon-
tornável The New York Times). 
A viagem de «Quinto» pelos palcos começou 
pouco depois da sua edição – e, nem um mês 
após o lançamento do disco, António Zam-
bujo já conquistava o Grande Auditório da 
Gulbenkian, sendo mesmo obrigado a actuar 
numa segunda noite, depois de ter esgotado a 
primeira data. (...) António Zambujo continua 
a percorrer as salas de espectáculo um pouco 
por todo o mundo. 
António Zambujo irá atuar dia 15, segun-
da-feira, pelas 21h30.

Ricardo Rodrigues é o nome por trás de 
MASSIVEDRUM, um nome que já não pas-
sa despercebido mesmo aos menos atentos. É 
um nome que consta repetidamente nas play-
lists de rádios de musica de dança, em com-
pilações nacionais e nas malas de muitos DJ’s, 
nacionais e internacionais.
Dia 13, sábado, apartir das 00h00.

Diogo Fernandes, mais conhecido por 
Diogo Menasso, é um talentoso DJs nacio-
nal que tem vindo a tocar regularmente por 
diversos bares, clubes e eventos, conquistan-
do assim um crescente número de fãs do seu 
trabalho.
Como produtor, conta já com cerca de 100 
lançamentos em conceituadas editoras 
nacionais e internacional.
Atua no dia 14, domingo.

Uma festa como esta merece noites à altura e 
cabe ao nosso DJ residente contagiar-nos de 
animação durante os cinco dias. Estão todos 
convidados!

É o Dj 94 FM o primeiro DJ a dar as boas vin-
das a uma noite que se espera longa.
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Todos precisam sonhar, viver 
momentos de encanto e magia, 
momentos em que se soltam as 
emoções e se tornam insignifi-
cantes as preocupações do dia a 
dia.
Todos ficam, no entanto, rapidmente 
aprisionados a partir da altura em 
que a relação se estabiliza e ganha 
contornos de instituição. Gostam 
de namorar, mas casam e pronto

pronto lá se vai o namoro.
Cada um por si lamenta que assim 
seja, mas nenhum dos dois faz nada 
para modificar o estado das coisas 
na triste rotina do quotidiano.
Com a chegada do primeiro filho, 
das noites mal dormidas e da difi-
culdade em encontrar quem fique 
com o bebé, o hábito de sair ao 
sábado, desapareceu e passados 
10 anos, três filhos crescidos, uma

empregada, os jantares sociais, 
os sogros, as idas à aldeia……… 
nunca, nunca mais arranjaram 
tempo para ir dançar, escrever um 
poema e nunca mais disseram um 
ao outro quanto gostam dele.
Vamos lá namorar, passear de 
mão dada e não esquecer os 
pequeninos gestos que mantêm 
acesa a chama. mão dada e não 
esquecer os pequeninos gestos 
que mantêm acesa a chama.
A rotina do dia a dia não pode 
prejudicar o namoro e

que mantêm acesa a chama.
A rotina do dia a dia não pode 
prejudicar o namoro e viver a dois 
em plena harmonia, já é, por si 
só, um namoro constante feito de 
partilha e cumplicidade.

Dra. Emília Pinto

Namorar...É preciso 
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Animação – A animação da Fes-
monte 2014 é a grande aposta da 
organização. Pretende-se que esta 
seja a atitude constante deste cer-
tame. Há várias atrações durante 
cinco dias que proporcionarão a 
todos momentos inesquecíveis. 

Bilhete – Este ano a organi-
zação decidiu colocar um preço 
social para o evento: 1 euro por 
dia. Caso os visitantes pretendam 
visitar a Fesmonte todos os dias 
podem optar por comprar o bilhete 
geral por apenas 4 euros. Um 
preço simbólico para um cartaz 
de excelente qualidade. Os locais 
de venda são inúmeros: Teatro 
José Lúcio, Cinema City, Junta de 
Freguesia e vários cafés da fregue-
sia. Crianças até aos 12 anos têm 
entrada gratuita.

Cavalos – Ao longo dos cinco 
dias da Fesmonte os mais novos 
e graúdos poderão beneficiar de 
um passeio a cavalo no picadeiro 
criado para o efeito. Por apenas 3 
euros poderão experienciar uma 
relação próxima com este an-
imal que faz as delícias de todos. 
A organização deste espaço ficará 
a cargo da Associação de Cava-
leiros do Oeste.
 
Diversidade – A Fesmonte 
significa diversidade: diversidade 
de espetáculos, atividades, e 
gastronomia. 

Exposição – Estarão presentes 
na Fesmonte 2014 cerca de 70 ex-
positores de diversos sectores. 

Fesmonte - O maior certame 
da zona norte do concelho de 
Leiria. 

Gastronomia – Haverá sabores 
para todos os gostos. A gastrono-
mia estará a cargo das associações 
da Freguesia, a dificuldade será 
em escolher. O melhor é não 
escolher e visitar todas as tasquinhas 
de petiscos e restaurantes.

Horário – Dia 11 de setembro 
a Feira será inaugurada às 18h e 
terminará às 06h; 12 de setembro 
das 17h às 06h; Dia 13 de setem-
bro das 15h às 06h; Dia 14 de 
setembro das 9h às 06h; Dia 15 
de setembro das 17h às 06h. As 
bilheteiras funcionarão todos os 
dias das 15h às 02h. Os expositores 

encerrarão os stands a partir da 
00h00 durante a semana e à 1h 
durante o fim-de-semana. 

Inovação – A organização da Fes-
monte 2014 quis este ano apresen-
tar novidades no seu programa e 
os visitantes poderão usufruir não 
só de uma diversidade de exposi-
tores e gastronimia, mas também 
descontrair na Tenda Eletrónica 
que funcionará “after hours”. 

Juventude – A Fesmonte é um 
evento para todas as idades, mas 
os mais jovens poderão manter a 
tradição existente de utilizar este 
certame como forma de se jun-
tarem e descontrair com os seus 
amigos e familiares. 

Luz – Luz e cor serão uma 
constante neste evento magnífico. 
Visite-nos.

Música - Este ano contamos com 
a presença de artistas extraor-
dinários. Um cartaz ambicioso e 
que proporcionará aos visitantes 
momentos inesquecíveis. 

Noite – A Fesmonte convida os 
visitantes a permanecer no recin-
to noite dentro. Motivos de ani-
mação não faltarão. Vamos juntos 
ver o nascer do sol?

Organização – A Fesmonte con-
tará com mais de 300 pessoas a 
colaborar diariamente para que 
tudo corra com o maior sucesso 
possível. 

Palcos – A Fesmonte contará este 
ano com 3 palcos distribuídos es-
trategicamente que receberão di-
versos tipos de espetáculos. 

Qualidade – A organização está 
a criar todas as condições para 
que o certame ofereça quer aos 
visitantes, quer aos expositores a 
melhor qualidade possível. 

Região – A Fesmonte pretende 
ser a montra daquilo que melhor 
se faz na região e no concelho. 
Estarão presentes artesões, em-
presas de vários setores que apre-
sentarão os seus serviços e produ-
tos a todos os visitantes. 

Segurança – Este ano a Fesmon-
te aposta numa segurança reforçada 
com a presença de uma empresa es-

pecializada durante  todo o evento.

Tasquinhas– Distribuídas numa 
zona com uma tenda que dará 
maior garantia de qualidade, 
poderão os visitantes degustar as 
mais diversas iguarias. 

Útil – A organização irá colocar 
nas vias de circulação toda a 
sinalização necessária com in-
formação de parques de estacio-
namento e acesso à entrada e 
bilheteira. 

Verão – A Fesmonte é o evento 
de despedida do Verão e vai pro-
porcionar aos seus visitantes car-
regar energias para as próximas 
estações. 

Xadréz – No stand institucional 
da Junta de Freguesia as crianças 
poderão deliciar-se com vários 
jogos. 

Zona VIP - Quer um autógrafo 
para recordação dos artistas da 
Fesmonte 2014? Esteja atento à 
sinalização!

FESMONTE de A a Z
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Yo no creo en brujas. Pero que las 
hay, hay – dizem “nuestros her-
manos”. Esta lenda mete bruxaria. 
Ou talvez não. Porém, que há 
mistério na lenda que a seguir se 
conta, lá isso há:
Uma vez uma equipa do Norte 
da Pedra Azul foi ao Cabeço para 
encontrar a pedra azul que há lá. 
O pai da Maria Antónia fazia par-
te dessa equipa. Utilizaram fogo, 
brocas e pólvora para rebentar 
a pedra, mas esta não rebentou. 
Desistiram e começou-se, então, a 
ouvir falar das lendas do Cabeço 
de Monte Redondo. 
O pai da Maria Antónia trabalhou 
para um senhor de Monte Redon-
do que lhe contou uma lenda do 
seu avô. Ele tinha duas vacas turi-
nas no mesmo curral e dava-lhe 
o mesmo comer. A determina-
da altura apercebeu-se que uma 
estava mais bonita e gorda que 
a outra. Então começou a espre-
itar pois desconfiou de bruxedo. 
Numa noite viu um homem ir ao 
curral soltar a vaca mais gorda e 
levá-la. O dono segui-o até a uma 
rocha ainda existente do lado da 

Aroeira. Foi aí que se abriu a ro-
cha e o homem soltou a vaca que 
começou a pastar. A rocha fechou-
se e o dono ficou a aguardar para 
ver o que acontecia. Passado um 
bocado a rocha ficou a abrir-se e 
o homem levou de novo a vaca 
para o curral. O dono não lhe 
disse nada mas ficou curioso para 
saber o que ia acontecer nos dias 
seguintes. 
No outro dia quando o homem foi 
buscar a vaca, o dono disse-lhe: 
“Tenha paciência, mas não me vai 
levar a vaca para o Cabeço, pois 
não sei se isso não será bruxedo.” 
O homem respondeu-lhe: “Peço-
lhe que me deixe levar a vaca para 
sustentar uma moura pequenina, 
nascida há dias. A mãe morreu 
quando a teve. Se lhe faltar o leite 
a menina morre. Se me deixar le-
var a vaca vai ficar rico para o res-
to da sua vida e até à 5ª geração. 
Senão vai ser pior para si.” E o 
dono respondeu-lhe “Já lhe disse 
que não leva a vaca.” Diz-lhe o 
homem: “Então vai ficar a pessoa 
mais pobre e mais miserável até 
à 5ª geração.” E assim aconteceu. 

Começou a morrer-lhe o gado e a 
empobrecer.
Com o correr do tempo a pop-
ulação acreditou que ali viviam 
mouros e que esta foi uma história 
verdadeira. Nunca se sabe. 
Também não se sabe se a menina 
moura sobreviveu, se cresceu e se 
fez mulher – E neste caso se não 
se terá tornado olisca nalgum ser-
ralho mouro. Mistério…sempre 
mistério.

Lenda Moura do Cabeço de Monte Redondo

Recolha: João Moital 
Adaptação: Henrique Santos

foto in: https://www.facebook.com/
groups/amigosdemonteredondo/
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“Fui abordado no meu domicílio por um vendedor de uma 
empresa de telecomunicações que me fez uma proposta de 
adesão a um serviço de telefone, internet e televisão. Referi que 
já era cliente de uma outra operadora. O vendedor disse-me 
que não havia problema, que “trataria de tudo” para a mu-
dança”. Qual não é o meu espanto quando verifico que contin-
uei a receber facturas da anterior operadora!”
A Deco - Coimbra tem detecta-

do, no sector das telecomu-
nicações, um número relevante 
de reclamações referentes a dupla 
facturação, situação que decorre 
da coexistência de vínculos con-
tratuais a operadores diferentes.
Têm sido relatados ao Gabinete de 
Apoio ao Consumidor desta Asso-
ciação casos de venda ao domicílio 
em que, quando o consumidor 
já tem contrato activo com de-

terminada empresa, o vendedor 
assegura que “trata de tudo”. Isto 
é, que se responsabiliza pelo can-
celamento, sem qualquer proble-
ma, do contrato até aí em vigor. 
Confiantes nesta informação, 
crendo que nada mais têm de fazer 
em relação ao seu anterior contra-
to, os consumidores acabam por 
se ver a braços com a existência 
simultânea de dois contratos.
Estas práticas estão na origem

de episódios em que - ou porque 
o vendedor se atrasa a enviar a 
documentação para denúncia ou, 
não raras vezes, porque nada foi 
feito nesse sentido - o consumi-
dor se vê confrontado com uma 
dupla facturação. Esta situação 
chega a prolongar-se por vários 
meses, tal a convicção, criada nos 
consumidores, de que nada têm a 
fazer por, segundo crêem, tal ser 
da responsabilidade da nova oper-
adora.
Segundo relatos recebidos, a em-
presa anterior mantém a decisão 
de cobrança, ainda que alertada 
para a situação do consumidor. 
Por vezes, está mesmo a decorrer 
um período de fidelização, cuja 
quebra é penalizada. Por outro 
lado, a nova operadora tem vindo 
a desresponsabilizar-se, com algu-
ma frequência, da informação 
dada pelo seu próprio vendedor, 

o que consideramos inaceitável, 
dizendo que legalmente não é sua 
a obrigação de proceder ao can-
celamento do serviço contratado 
anteriormente pelo consumidor.
Quem sai prejudicado, nestes 
casos, é o consumidor. 
Aos consumidores, alertamos para 
a necessidade de uma atitude pre-
ventiva. Ainda que o novo oper-
ador diga que “trata do assunto” 
é sempre conveniente falar com o 
anterior operador, formulando o 
pedido de denúncia do contrato e 
certificando-se da respectiva con-
cretização.
Neste caso (como em todos os 
contratos) vale a pena jogar pelo 
seguro!

Consumidores do Serviço de Telecomunicações:
O risco de ficar a pagar a dois operadores

Vânia Ornelas Carvalho
Jurista

DECO-COIMBRA
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Após ter ocorrido um acidente de 
viação entre dois veículos, sejam 
eles automóveis ou motociclos 
devemos: 
Verificar o tipo de danos que ex-
istem, pessoais e/ou materiais. Se 
forem pessoais deve-mos ligar de 
imediato 112, e comunicar o máx-
imo de dados possíveis, número 
de vítimas, estado das mesmas e 
idade aparente. 
Comunicar sempre às autori-
dades policiais em caso de danos 
pessoais. Não mover as vítimas, 
tentando que elas não façam 
grandes movimentos; no caso de 
motociclistas não remover o ca-
pacete nem o vestuário. Se forem 
materiais devemos desligar o mo-
tor, e caso exista risco de incên-
dio ou derrame de óleo ou gas-
olina, ligar directamente para os 
bombeiros ou autoridade policial 
com a indicação que é necessário 
chamar os bombeiros ao local. 
O condutor deve vestir o colete 
reflector e em seguida sinalizar 
o local, colocando o triângulo 
aproximadamente a 30 metros e 
se possível, ligar os quatro piscas,

 evitando o aumento de gravidade 
do acidente ou a possibilidade da 
ocorrência de outros acidentes. 
As viaturas não devem ser movi-
das enquanto não houver garantias 
de segurança das mesmas ou dos 
intervenientes e em última in-
stancia antes da chegada das au-
toridades policiais. 
Sempre que possível obter os el-
ementos de identificação de todos 
os intervenientes, condutor/es, 
veículo/s e testemunhas oculares 
independen-temente de já terem 
policiais, alguns condutores depois 
de restabelecidos do susto inicial 
fogem. 

Quais os dados que 
devemos recolher? 

Do Condutor:
C.C, Carta de Condução (confir-
mar se a morada na carta man-
tém-se), contacto telefónico. 

Do Veículo: Marca e modelo, cor, 
matricula, numero da apólice, 
nome e morada da empresa de 
seguros.

Das Testemunhas:
C.C., morada e contacto telefóni-
co. 

Não havendo feridos e tratan-
do-se apenas de dois veículos de 
matrícula portuguesa com os 
respectivos seguros válidos, deve 
preencher a Declaração Amigável
de Acidente Automóvel (DAAA). 
Esta declaração deve ser assinada 
por si e pelo condutor do outro 
veículo, ficando cada um com um

exemplar (é indiferente ser a cópia 
ou o original, desde que legível). 

Como proceder em caso de acidente 

Fonte: Mónica Neto, Escola de Condução 
de Monte Redondo Lda.
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O cavaleiro portomosense, Miguel 
Fonseca, é detentor de uma medal-
ha de prata e outra de bronze con-
quistada no Campeonato do Mun-
do de Equitação de Trabalho, que 
decorreu de 5 a 8 de junho, em 
Magna Racino, na Áustria.

Miguel Fonseca, que capitaneou 
a seleção nacional, conquistou a 
medalha de prata na disciplina de 
“dressage”, e obteve o terceiro lugar 
da classificação individual (ex-ae-

quo com Nuno Avelar), trazendo 
para casa a medalha de bronze do 
Campeonato.

Num espetáculo com músi-
ca, luz, som, cavaleiros, cavalos e 
sevilhanas, a gala equeste Mi-
guel Fonseca proporcionará um 
momento de grande beleza na 
noite do dia 13 de setembro no 
picadeiro da Fesmonte 2014.
O espetáculo com duração de  uma 
hora terá início às 21h00.

Gala Equestre

Neste espetáculo somos convida-
dos a conhecer a história da terra. 
A projeção de imagem e o mundo 
imaginário das sombras chine-
sas levam-nos a viajar por outros 
tempos e a compreender o signifi-
cado de episódios históricos e im-
portantes para o desenvolvimento 
local. Esta retrospetiva histórica 
começa em 1375 com a Lei das 
Sesmarias, e leva-nos a conhecer 
o arroteamento dos campos e a 
capela. Já em 1810 começam as 
lutas com as invasões francesas 
que nos levam a ver a importância 
de um sino. Em 1922 dá-se a con-
strução das salinas da Junqueira e 
duas décadas depois começam as 
sondagens petrolíferas nas minas. 

É claro que não nos podíamos 
esquecer do 9 de Julho de 1949, 
uma data muito importante para 
a Sismaria. Segue-se a eletrifi-
cação e a criação do Rancho e 
da Associação da Sismaria. Não 
pode perder esta nova produção 
multimédia onde não falta dança 
e música ao vivo na inauguração 
da Fesmonte, dia 11, quinta-feira, 
às 21h00.

Realizado por João Moital com a colaboração do GATAS
(Grupo Amador de Teatro da Associação da Sismaria)

Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Cooper-
ativa da Sismaria e Museu do Casal de Monte Redondo

Sismaria
apontamentos da história local
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Monte Redondo  Em 1589 o Bispo D. Pedro Castil-
ho desmembrou da freguesia do 
Soito os lugares de Monte Redon-
do, Coimbrão, Ervideira e uns ca-
sais e moinhos do mesmo distrito 
e levantou a freguesia em Monte 
Redondo, a pedido dos ditos lug-
ares da invocação de Nossa Sen-
hora da Piedade. Completam-se 
este ano, 2014, 425 anos desde 

que os moradores do noroeste do 
concelho de Leiria decidiram sep-
arar-se do Souto da Carpalhosa e 
formar uma comunidade civil e 
religiosa com todos os privilégios 
e responsabilidades de uma freg-
uesia. Monte Redondo foi elevado 
a vila a 9 de dezembro de 2004. 
O lugar de Monte Redondo foi 
batizado com este nome porque 

no meio de zonas caracteristi-
camente planas, com bastante 
vegetação, da qual se realça o 
Pinheiro Bravo, se avistava um 
monte, onde, segundo as lendas, 
há viveram os mouros. Esse tem 
no seu cume uma guarita, o mar-
co geodésico, e na sua base uma 
pedra em forma de cadeira onde, 
dizem, se sentava a moura.  
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Para aproveitar o que  resta das 
férias da melhor forma, sugeri-
mos uma obra de grande valor 
que retrata a vida de Calouse Gul-
benkian.
O Império Otomano desmoro-
na-se e a minoria arménia é perse-
guida. Apanhada na voragem dos 
acontecimentos, a família Sarki-
sian refugia-se em Constantino-
pla. Apesar da tragédia que o ro-
deia, o pequeno Kaloust deixa-se 
encantar pela grande capital im-
perial e é ao atravessar o Bósforo 
que pela primeira vez formula a 
pergunta que havia de o perseguir 
a vida inteira: “O que é a beleza?”
Cruzou-se com a mesma inter-
rogação no rosto níveo da tímida 
Nunuphar, nos traços coloridos e 
vigorosos das telas de Rembrandt 
e na arquitetura complexa do 
traiçoeiro mundo dos negócios, 
arrastando-o para uma busca que 
fez dele o maior colecionador de 
arte do seu tempo. Mas Kaloust 
foi mais longe do que isso. 

Tornou-se o homem mais rico do 
planeta.
Inspirado em factos reais, O 
Homem de Constantinopla re-
produz a extraordinária vida do 
misterioso arménio que mudou 
o mundo - e consagra definitiva-
mente José Rodrigues dos Santos 
como autor maior das letras por-
tuguesas e um dos grandes escri-
tores contemporâneos.
Este livro é extraordinário e a 
sua história continua num outro 
romance, Um Milionário em Lis-
boa, do qual vos daremos conta 
na próxima edição do Notícias de 
Monte Redondo e Carreira. 

O Homem de Constantinopla 
Sugestões de Leitura
de José Rodrigues dos Santos

Ana Carla Gomes
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FUNÇÃO PÚBLIKA

O Grupo Função Públika iniciou 
o seu projeto musical em 1991.
Implantando e desenvolven-
do uma organização em regime 
profissional (contemplando áreas 
de coreografia musical e técni-
ca), como plataforma de desen-
volvimento do projeto, o Função 
Públika tem assistido a um cresci-
mento acentuado do nível do seu 
espetáculo e conseguido con-
cretizar em grande parte os obje-
tivos a que se tem proposto. 
Para isso tem contribuído cer-

tamente o rigor e empenho que 
todos os elementos da banda 
aplicam no desempenho das suas 
funções em busca da qualidade.
Ao longo dos mais de 20 anos da 
sua existência, foram vários os 
artistas que contribuíram para o 
desenvolvimento do projeto. Se-
diados na cidade de Chaves, são 
pioneiros na introdução do palco 
móvel em camião, no desenvolvi-
mento da área coreográfica, envol-
vendo bailarinas e cantores que, 
permitiram ao grupo a criação de 

um espetáculo musical de entre-
tenimento capaz de proporcionar 
diversão e alegria ao público que 
assiste aos seus concertos.
Envolvendo um total de 20 profis-
sionais distribuídos pelas áreas, 
musical, coreográfica e técnica, 
elementos estes que, vivem dedi-
cados unicamente à música, pro-
porcionando à banda um rótulo 
de compromisso e garantia de 
qualidade.
O Função Públika, pelo seu tra-
balho desenvolvido ao longo da 

sua carreira, constitui um marco 
muito importante no desenvolvi-
mento do espetáculo em Portugal.
Sempre a pensar no público e nos 
seus fãs (razão da nossa existên-
cia) pretende continuar a tra-
balhar com um sentido bem claro 
de proporcionar momentos de 
paz, alegria e felicidade, preser-
vando naturalmente o estilo orig-
inal que definiu e construiu a im-
agem do Função Públika.
Um grande espetáculo a não per-
der dia 14, domingo, às 22h30.
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WEGA BAND
Estávamos no ano de 1975 e 
Lino Loureiro (voz, guitarra e te-
clas), Dionísio Fernandes (bate-
ria)  começavam a sua aventura 
musical, primeiro nos “Dilema 
5”, seguindo-se nos anos 80 os 
“AB-Stratus” e nos anos 90 “The 
Kings”. Sempre com a paixão pela 
música presente, decidem dar os 
seus lugares aos filhos e no ano 
de 2000 nasce o grupo musical 
“Wega Band”. 
O grupo musical “Wega Band” 
conta com mais de uma década 
de experiência no panorama mu-
sical pelo país inteiro, tocando os 
mais diversos géneros musicais 
e atuais. É constituído por músi-
cos com um extenso currículo 
artístico, onde todos partilham da 
mesma filosofia de trabalho, em-
penho e respeito pelos fãs que os 
seguem. 
A não perder no dia 15, segun-
da-feira, na Fesmonte.
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