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Uma das questões que se coloca quando fa-
lamos de prevenção aos incêndios florestais 
centra-se na realização das devidas limpezas 
junto a edificações. 
Neste sentido informamos que os proprie-
tários de terrenos confinantes a edifícios, 
sejam eles habitações, armazéns, fábricas e 

de outro tipo, deverão realizar a limpeza dos 
mesmos até dia 30 de abril, numa largura 
não inferior a 50 metros, medida a partir da 
alvenaria exterior do edifício, sempre que 
essa faixa abranja terrenos ocupados com 
floresta, matos ou paisagens naturais. 
Caso não seja efetuada a referida limpeza, a 

Câmara Municipal de Leiria realizará esse 
trabalho até dia 31 de maio de 2018, pelo 
que os proprietários terão de dar acesso aos 
seus terrenos e indemnizar o Município pe-
las despesas aquando das limpezas efetuadas.

Fonte: Câmara Municipal de Leiria

Relembra-mos: O que fazer 
em caso de incêndio?

Ligue imediatamente para o 117 ou 112;
Procure apaga-lo utilizando pás, enxadas ou ramos, caso não corra perigo;

Mantenha a calma;
Corte o gás e a eletricidade do local;

Molhe as paredes e arbustos que rodeiam a casa;
Esteja preparado para sair do local;

Solte os animais.

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

Limpe o seu terreno… 
para o bem de todos!
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A Freguesia de Monte Redondo e Carreira informa todos os 
proprietários de terrenos confinantes a edifícios, sejam eles 
habitações, armazéns, fábricas ou de outro tipo, que, até ao dia 
30 de abril de 2018, terão de proceder à sua limpeza numa 
largura não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria 
exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos 
ocupados com floresta, matos ou paisagens naturais. 

Caso não efetue a limpeza dos terrenos, a Câmara Municipal 
realizará esses trabalhos até dia 31 de maio de 2018, sendo que 
o proprietário terá que permitir o acesso aos seus terrenos e 
indemnizar o Município pelas despesas efetuadas nas limpezas. 

 

Monte Redondo, 23 de janeiro de 2018. 

 

A Presidente da Junta 

 

Céline Moreira Gaspar 
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O Clube de Caça e Pesca de 
Monte Redondo informa todos 
os Srs. Caçadores que vai efetuar 
uma batida às raposas no dia 25 de 
fevereiro de 2018 (domingo), na 
Z.C.M. 3831 I.C.N.F. de Monte 
Redondo. 
Pedimos aos caçadores interessados 
em participar o favor de nos co-
municarem o mesmo com ante-
cedência para que assim possamos 
proceder às inscrições, ter as auto-
rizações dos caçadores, se possível, 

finalizadas para melhor organiza-
ção do evento.
No final será servido um almoço 
aos caçadores, batedores e convida-
dos «porco no espeto».
A concentração dos caçadores 
realizar-se-á pelas 7H00, na sede 
do Clube, situada na Rua da Jun-
queira nº1, em Sismaria. O almoço 
será servido pelas 13H00.
Para mais informações contacte os 
números 917 623 896, 922 205 
243 ou 938 510 401. 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MONTE REDONDO

BATIDA ÀS RAPOSAS
 

Com o apoio de:  
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O Colégio Dr. Luís Pereira da 
Costa foi uma das escolas ven-
cedoras, que aderiu à iniciativa 
Movimento Código Portugal 
2017, que, este ano, envolveu  
813 escolas em 181 064 desa-
fios. Parabéns, Colégio Dr. Luís 

Pereira da Costa! 
O Movimento Código Portu-
gal é uma campanha de mobi-
lização nacional para a literacia 
digital e a computação. Preten-
de-se “aproximar os jovens, os 
estudantes e a sociedade, em 

geral, em torno do universo 
científico e tecnológico da in-
formática e da programação de 
computadores”.
A segunda edição da iniciativa, 
Movimento Código Portugal, 
teve lugar entre 4 e 10 de de-

zembro, semana durante a qual 
escolas, instituições de investi-
gação e de ensino superior, es-
tudantes e público participaram 
em atividades em todo o país.

Mónica Gama

Vencedores do Código Portugal 2017
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Somos, MESMO, CDLPC!
Cinquenta pessoas, en-
tre colaboradores do-
centes e não docentes e 
ex-professores do colé-
gio, marcaram presença 
no Jantar de Natal des-
ta instituição de ensino. 
Foram momentos úni-
cos de Amizade, União 
e verdadeiro Compa-
nheirismo!

Mónica Gama

Colégio leva a palco “Planeta Natal”
A Festa de Natal do Colégio 
Dr. Luís Pereira da Costa con-
tou com a participação ativa 
de toda a comunidade escolar. 
Desta forma estiveram presen-
tes a Associação de Pais deste 
estabelecimento de ensino, 
a Escola Dança Stacatto, a 
Filarmónica de Monte Re-
dondo, a Escola de HipHop 
Fil Beat, o Grupo de Teatro 
CDLPC – “Casa dos Ba-
rulhos”, os Professores, os 
Funcionários e, por fim, os 
alunos de todos os níveis de 
ensino. O ponto alto ocorreu 
com a bonita homenagem 
aos “Bombeiros de Portugal”, 
com a presença, em palco, de 
representantes da 5.ª Compa-
nhia dos Bombeiros Voluntá-
rios de Leiria – a secção de 
Monte Redondo. Durante 
esta homenagem foi entregue 
um donativo aos bombeiros, 
no valor de 1000 euros, e, 
com toda a plateia de pé, foi 
manifestado, pelos presen-
tes, um expressivo agradeci-
mento, através de um forte e 
demorado aplauso. Para além 
deste momento marcante, 
a festa contou, ainda, com 

atuações na área da dança, 
da música e da representa-
ção. O espetáculo baseou-se 
na temática ambiental. Assim, 
cada atuação tratou de temas 
relacionados com as secas, 
com os incêndios, a recicla-
gem, a preservação ambien-
tal, as alterações climáticas, 
as catástrofes naturais, entre 

outras, sem nunca esquecer 
o espírito natalício da quadra 
vivenciada.
Paralelamente decorria a Fei-
ra do Livro, coordenada pelo 
Departamento de Português 
e Línguas Estrangeiras. O 
CDLPC terminou mais um 
período escolar e, tal como 
manifestou Rui Miranda, dire-

tor da escola, “esta instituição 
de ensino tem vivido momen-
tos difíceis, que, um por um, 
têm sido ultrapassados com o 
envolvimento verdadeiramen-
te extraordinário dos professo-
res, encarregados de educação 
e comunidade, em geral”.

Mónica Gama
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Esta época festiva que acabamos vi-
ver, é um momento de grande alegria 
especialmente para os mais novos que 
esperam ansiosamente pelo aparecimen-
to do homem de barbas brancas que en-
tra pela chaminé, vestido de vermelho e 
com um saco de presentes ao ombro – 
o Pai Natal.

A maioria das crianças vive intensa-
mente a maravilhosa ilusão e a expec-
tativa do presente que será deixado no 
sapatinho, ou na meia, ou simplesmen-
te debaixo da árvore de Natal ou ao 
lado do presépio, deixado pelo menino 
Jesus ou pelo velho amável de barbas 
brancas que vive no Pólo Norte rodea-
do de duendes ajudantes conforme as 
tradições de cada família. É um mundo 
mágico que muitas pessoas gostam de 
alimentar, geralmente porque também 
eles o viveram e com redobrada alegria 
revivem através dos mais novos.

A forma de como se aborda o tema 
do Natal pode ser um contributo im-

portante para o harmonioso desenvol-
vimento afetivo e emocional da criança. 
A fantasia ocupa um lugar fundamental 
na vida da criança. Quando ela adquire 
a capacidade de fantasiar torna-se ca-
paz de «imaginar», de «criar» cenários 
alternativos para as diversas vivências 
que vai tendo, adquirindo a possibilidade 
de gerir os seus conflitos, dificuldades e 
desejos. Enquanto a fantasia é irreal, os 
sentimentos que lhe são associados são 
reais e permitem experimentar sensa-
ções fundamentais no processo de cres-
cimento harmonioso. Histórias, contos 
de fadas e mitos como o do Pai Natal, 
que adquiriu relevância nos últimos anos 
muito por força da atividade comercial, 
alimentam e enriquecem a vida psíquica 
de uma criança, assumindo dimensões 
tão importantes como a transmissão de 
regras e valores. O Pai Natal, para além 
do afeto associado à sua imagem que va-
loriza com enorme ternura as «barbas 
brancas», faz apelo a sentimentos nobres 

como a generosidade, a partilha e a gra-
tidão. 

Para o pediatra Mário Cordeiro, é 
importante “falar no Pai Natal e manter 
essa lenda”, até porque é uma figura as-
sociada a valores como “a sabedoria, o 
altruísmo, a amizade, a idade, a velhice 
no que isso tem de bom, a família, os 
afetos”.

  A Casa da Criança também não 
podia deixar esta figura mítica de parte 
na nossa Festa de Natal. Este ano, o Pai 
Natal chegou à Casa da Criança no car-
ro dos Bombeiros de Monte Redondo, 
uma organização também ela caracte-
rizada por valores humanistas, nomea-
damente, elevado espírito de sacrifício, 
perseverança, altruísmo e solidariedade 
Foi uma surpresa que encantou miúdos 
e graúdos.

Casa da Criança Maria Rita 
Patrocínio Costa

O Colégio Dr. Luís Pereira da Cos-
ta foi, mais uma vez, premiado no âm-
bito do Projeto Ilídio Pinho “Ciência na 
Escola”, com os projetos científicos “os 
fármacos e a produção agrícola” e a “hi-
droponia e sustentabilidade”; o prémio 
é de 500€ por cada projeto, no total 
de 1000€.

O projeto surgiu com o objetivo de 
cativar o interesse dos alunos para as 
Ciências, relacionando as mesmas com 
o quotidiano. Assim, a Ciência irá aliar-
-se às Técnicas de Agricultura Moderna 
(hidroponia), por forma a verificar se a 
cada vez maior quantidade de fármacos, 
utilizada pela sociedade moderna e in-
devidamente descartada, poderá conta-
minar o solo/água, afetando a produção 
agrícola, a quantidade e a qualidade dos 
alimentos produzidos na agricultura.

As diversas competências e técnicas 
a serem desenvolvidas com as técnicas 
de hidroponia despertaram o interesse 
dos alunos, que propuseram algumas 
ideias para a criação das mesas de cul-
tura hidropónica e, também, para os 
diferentes medicamentos e nutrientes 

a utilizar nos testes. Os vegetais-alvo 
serão os morangueiros.

Os projetos “Os fármacos e a pro-
dução agrícola” e “hidroponia e susten-
tabilidade” têm os seguintes objetivos, 
entre outros: promover o recurso 
aos conhecimentos científicos nas suas 
variadas valências para a resolução de 
problemas do quotidiano; sensibilizar 
para a importância do conhecimento 
científico, aplicado a qualquer área da 
sociedade moderna e criar autono-
mias associadas ao manuseamento de 
instrumentos laboratoriais, bem como 
a regulação das condições ambientais 
do laboratório e a manipulação dos nu-
trientes a fornecer aos morangueiros.

O projeto fomenta a compreensão 
da estreita inter-relação entre a Ciên-
cia, a Tecnologia, a Sociedade e o Am-
biente, através da sua aplicação prática 
numa perspetiva construtivista do co-
nhecimento, possibilitando, através da 
mobilização de saberes e competências, 
a criação pelos próprios alunos das me-
sas de hidroponia, utilizando técnicas 
laboratoriais, que constituem recursos 

e ferramentas de aprendizagem signifi-
cativa transversal a diversas áreas cien-
tíficas, concretamente a Química e a 
Biologia, quer para os alunos envolvidos 
diretamente no projeto, quer para to-
dos os que irão beneficiar das apresen-
tações e workshops criados por estes.

Faz-se notar que os alunos do 8.º 
ano vão desenvolver o projeto “hidro-
ponia e sustentabilidade” e a turma do 
12.ºA vai ser responsável pelo projeto 
“fármacos e produção agrícola”.

 Mónica Gama

O Natal é importante para a criança?

CDLPC premiado pelo Projeto Ilídio Pinho



MONTE REDONDO E CARREIRA - ONDE A VIDA ACONTECE6

7.º Convívio AMIGOS DO MONTE TT
R

EP
O

R
T

A
G

EM

Os Amigos do Monte TT é um grupo amador de mo-
tocross constituído por 14 membros: Diogo Costa, Bruno 
Soares, Filipe Guardado, Gonçalo Fernandes, Humberto 
Pedrosa, João Rodrigues, Jorge Pedrosa, Libório Silvério, 
Miguel Domingues, Miguel Teixeira, Natalino Cordeiro, 
Nelson Pereira, Ruben Soares e Marco Chouriça.

Este grupo foi criado em 2011 em Monte Redondo, 
por um grupo de amigos apaixonados por motas do tipo 
enduro (Cross) envolvendo moto4 e motas de 2 rodas. 

Ao longo dos anos, o evento tem vindo a crescer, tanto 
no número de participantes, como no que diz respeito aos 

membros da organização, principalmente pós a junção com 
o Motor Clube, em 2016,  

No dia 23 de dezembro de 2017 foi realizado o 7.º Con-
vívio TT no campo de futebol de Monte Redondo (Motor 
Clube), que contou com 300 participantes inscritos e cerca 
de 70 voluntários para controlar cortes de estrada num per-
curso total de 110km. O ponto de partida foi o campo do 
Motor Clube perto das 9h30m, com reforço alimentar a 
meio do percurso e, por fim, de volta ao clube houve oferta 
do almoço e direito a tomar banho. O evento terminou por 
volta das 15h.



R
EP

O
R

T
A

G
EM

A associação dos Amigos do Monte TT com sede no Mo-
tor Clube é uma organização sem fins lucrativos, daí ter de 
recorrer a patrocinadores (este ano contaram com 50 patroci-

nadores) para poder fazer frente as despesas, entre elas, o almoço 
e as T-shirts oferecidas a cada participante, as licenças, a publici-
dade, entre outras despesas inerentes a este tipo de evento.
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Este ano em especial, devido aos incêndios, o percurso 
teve de ser reorganizado por aéreas não ardidas, tendo a as-
sociação doado 1€ de cada inscrição aos Bombeiros Volun-
tários de Leiria, conseguindo, desta forma, amealhar 400€. 

No fim do evento, os Amigos do Monte retiraram todas 
as fitas da marcação do percurso e procederam à limpeza e 
arranjos de estradas, processo que demorou cerca de uma 
semana após o evento.

Para 2018, já existe data marcada para o próximo conví-
vio (22 de dezembro). A associação tem também mais dois 

projetos em mente: a inscrição na Associação de Motociclis-
mo de Portugal e outro que, ainda não podendo ser divul-
gado por falta de confirmações, promete trazer visitantes a 
Monte Redondo.

  Os Amigos do Monte agradecem publicamente a to-
dos aqueles que tornaram possível a realização deste evento 
e convidam todos a seguir as novidades através da página  do 
Facebook e do Instagram: “Amigos do Monte TT”.

Ana Carla Gomes
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Atividade de Natal dos Exploradores

Com o tema “Destruir 
a bola de fogo e devolver os 
sonhos às pessoas” os Ex-
ploradores do Agrupamento 
1054 Monte Redondo parti-
ram para Porto de Mós para 
viverem a atividade de Natal, 
nos dias 16 a 18 de dezembro.

No sábado, após irem à 
missa de Porto de Mós, ins-
talaram-se numa das salas de 
catequese daquela paróquia, 
onde pernoitaram. Depois de 
jantarem, reuniram-se para 
fazerem um debate com tema 
na solidariedade onde, em 

patrulha, criaram um projeto 
sobre esta temática para reali-
zar ainda este ano. Após este 
momento mais sério, fizeram 
um jogo noturno no “Parque 
Verde” da vila, para encontra-
rem o mapa que os levava à 
origem da “Bola de Fogo”.

No domingo, pela ma-
nhã, os exploradores foram 
procurar a origem da “Bola 
de Fogo” através de um jogo 
de vila por Porto de Mós. No 
final, reuniram-se no “Parque 
Verde” para entregarem to-
das as tampas recolhidas ao 

pai de uma menina que neces-
sita de realizar muitos trata-
mentos. Neste local também 
conheceram a Natalela, uma 
senhora cruel, que fazia parte 
do imaginário desta atividade, 
senhora esta que criou a bola 
de fogo que passou por cima 
de Porto de Mós, levando to-
dos os sonhos dos habitantes 
deste local e arredores… De-
pois de explorarem melhor o 
seu imaginário, seguiram para 
o raid, com o objetivo de tor-
narem a Natalela uma pessoa 
melhor. Durante a caminhada 
recolheram algumas semen-
tes de árvores para o proje-
to “Planta-me”. Ao final da 
tarde semearam as sementes 
em garrafas recicladas, para 
posteriormente plantarem as 
árvores em zonas deflagradas 
pelos horríveis incêndios. Ao 
cair da noite, os exploradores, 
já muito cansados, chegaram 
ao local de pernoita. Dormi-
ram numa antiga escola per-
tencente à associação “Verti-
gem”, localizada em Bezerra 
– uma localidade algures pela 
serra d’Aire e Candeeiros. 

Para o jantar fizeram Mas-
terChef onde, a Patrulha Lobo 
fez “delícia de queijo” à moda 
da Lobo para a entrada, tor-
tilha com salada para o prato 
principal e brownies com fru-
ta. A Patrulha Melro para en-
trada fez pão de alho à moda 
da melro, para prato principal 
fez “melro à brás” e como 
sobremesa fez “maçã voado-
ra”. A Patrulha Raposa como 
entrada fez ovos recheados, 
para prato principal apre-
sentou mini pizzas caseiras e 
para sobremesa “corações de 
raposa”. Feita a avaliação dos 
chefes ficaram a saber que a 
melhor entrada e sobremesa 
foi confecionada pela Patrulha 
Lobo e o melhor prato princi-
pal foi elaborado pela Patrulha 
Melro.

Já a noite ia longa quando 
os exploradores fizeram o 

fogo de conselho. Depois de 
partilharem as aventuras do 
dia, trocaram as prendas com 
o amigo-secreto – pequenas 
lembranças criadas durante a 
caminhada.

Na segunda-feira, bem 
cedo, estes exploradores en-
contraram-se com o senhor 
Augusto para fazer pastorícia 
com as suas cabras e quando 
chegaram ao topo da mon-
tanha tomaram o pequeno-
-almoço, enquanto o sol nas-
cia. No final desta caminhada, 
estes jovens foram para casa 
do senhor ver a sua esposa a 
fazer queijos. Após isto, foram 
ter com a dona Carminda, 
que os ensinou a fazer pão.

Com a certeza de que ti-
nham transformado a vida da 
Natalela e depois de aprende-
rem coisas novas com aquelas 
pessoas tão especiais, pela sua 
enorme humildade, cada ex-
plorador comprometeu-se a 
devolver um sonho a alguém 
que conhecem. 

Enquanto o pão estava no 
forno, foi anunciada a patrulha 
vencedora, a Patrulha Lobo, e 
foi realizada a avaliação da ati-
vidade. Alguns dos pontos po-
sitivos desta aventura foram 
conhecer atividades rurais 
e terem percebido a alegria 
das pessoas ao receberem os 
exploradores. Os pontos ne-
gativos foram não terem feito 
queijos, nem ordenharem va-
cas. 

Quando o pão já estava 
cozido, os exploradores fo-
ram buscá-lo e partiram para 
o centro de Porto de Mós, 
onde um autocarro os levou 
até Leiria. Em Leiria apanha-
ram outro autocarro até 
Monte Redondo.

André Ferreira, Laura 
Morais e Maria Cardoso

Exploradores 
do Agrupamento 

1054 de Monte Redondo
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Centro Social Nossa Sra. Da Piedade 
cria serviço de fisioterapia

O Centro Social Nos-
sa Sra. Da Piedade, inserido 
numa área rural onde mui-
tas vezes torna-se difícil o 
acesso da população a alguns 
serviços básicos, é uma IPSS 
– Instituição Pública de So-
lidariedade Social que presta 
apoio à população idosa da 
Freguesia e de outras, num 
universo de 100 utentes, 
através dos serviços de Cen-
tro de Dia, Apoio Domici-
liário e ERPI (Lar). Com a 
conquista do Prémio  
BPI Sénior foi possível a esta 
instituição a criação de um 
serviço de fisioterapia para 
os utentes da mesma, bem 
como a disponibilização do 
serviço à população sénior 
exterior ao Centro Social. 
Existem dois espaços desti-
nados a este serviço de saúde: 
um espaço interior vocacio-
nado para os utentes da insti-

tuição, mais especificamente 
para os utentes em regime de 
ERPI, e um espaço exterior 
vocacionado para a popula-
ção não afeta ao Centro So-
cial que necessite de usufruir 
do serviço. Ambos os espaços 
são munidos de aparelhos 
devidamente preparados 
para estas atividades que são 
sempre acompanhadas por 
um Fisioterapeuta. 

Dra. Branca Matos, Di-
retora Técnica do Centro 
Social Nossa Sra. Da Piedade 
explica que ganhar o Prémio 
BPI Sénior foi, sem dúvida, 
uma mais-valia não só para 
os utentes da instituição mas 
também para a população 
sénior que poderá usufruir 
deste serviço. 

O Prémio BPI Sénior, 
incorporado no programa 
de Prémios de Solidariedade 
BPI conta com cinco edições 

e já atribuiu 3.000 milhões de eu-
ros em donativos, distribuídos por 
134 projetos, de Norte a Sul do 
país e Ilhas, e que contribuem para 

melhorar a vida de mais de 43 mil 
pessoas seniores. 

Fontes: Prémio BPI Sénior
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No passado domingo 
dia 13, entre as 21h30 

e as 22h30, iniciou na 
SIC um programa  com 

a Psicóloga Teresa Paula 
Marques chamado “Su-
pernanny”. Este progra-
ma aborda a temática 
do comportamento das 
nossas crianças que, por 
vezes, não são os mais 
apropriados. É uma for-
ma de demonstrar aos 
pais que não estão sozi-
nhos nas suas dificulda-
des e que poderá ser uma  
forma de elucidar e dar 
algumas dicas para que os 
pais possam ter uma aju-
da no seu dia a dia.

 Este programa é um 
formato original da BBC 
e já existe em vários paí-
ses com grande sucesso.  

É um programa dife-
rente em que a psicóloga 
(neste caso) vai entrar na 
família, vai ser uma entra-
da muito privada na vida 
familiar, e aqui é impor-
tante salientar que estas 
famílias pediram ajuda e 
concorreram a este pro-
grama sabendo da expo-
sição a que estão sujeitas 
bem como os prós e con-
tras dessa mesma exposi-
ção.

Numa primeira parte 

do programa a psicóloga 
vai ter apenas um papel 
de observadora, vai per-
ceber qual a dinâmica 
familiar e só após essa 
observação exaustiva irá 
fazer a sua intervenção 
junto dos familiares. 

Todas estas famílias 
“escolhidas” de entre os 
muitos concorrentes não 
sofrem de nenhuma pato-
logia, são famílias funcio-
nais com crianças ditas 
“normais”, mas com pro-
blemas a nível do com-
portamento.

Aconselho vivamente 
que assistam a este pro-
grama porque poderão 
obter algumas dicas para 
problemas do dia a dia.

As crianças neces-
sitam de muito mimo, 
muito amor mas de equi-
librar tudo isto com re-
gras. É importante saber 
dizer não no momento 
certo.

Espero que gostem e 
que possam usufruir des-
te novo programa. 

Carla Pinhal
Psicóloga

SUPERNANNY PORTUGAL - 
“Crianças pequenas, problemas gigantes”
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OTarifa social para a prestação 
dos serviços de Águas

No passado dia 5 de 
Dezembro foi publicado 
o regime de atribuição de 
tarifa social para a pres-
tação do serviço de água, 
produzindo efeitos a 6 de 
Março de 2018.

À semelhança do que 
já acontece na tarifa so-
cial de eletricidade e de 
gás natural, este diploma 
determina os termos em 
que os municípios podem 
criar esse regime, median-
te a atribuição de um des-
conto ou isenção sobre o 
preço de água fornecida 
ou de águas residuais.

 Contudo, a ade-
são dos municípios ao re-
gime da tarifa social para 
a água é voluntária, sendo 
tomada por deliberação 
da assembleia municipal. 
O valor da tarifa social é 
também definido pelos 
municípios.

Esta medida denota 
que, se todos os municí-
pios quiserem, os consu-
midores com carências 
económicas receberão 
automaticamente o des-
conto sem necessidade 
de requerimento, dado o 
cruzamento de dados en-
tre a Segurança Social, os 
municípios e a Autoridade 
Tributária e Aduaneira.

 Porém, se os municí-
pios não quiserem, tal não 
acontece, isto é, precisa de 
pedir a tarifa social. 

Consideramos que a 
implementação do tari-
fário social deveria ser 
obrigatória em todos os 

municípios, para garantir 
a acessibilidade aos con-
sumidores em situação de 
carência económica e o 
tratamento igual em todo 
o território nacional. Fa-
ria todo o sentido que a 
atribuição automática da 
tarifa social abrangesse 
ainda ao serviço de resí-
duos, cobrado na fatura da 
água.

Esta tarifa está dispo-
nível para pessoas singu-
lares com um contrato de 
fornecimento de serviços 
de água, que têm carências 
económicas e que resi-
dam nos municípios que 
aderiram à tarifa. Para tal, 
deverão preencher um dos 
seguintes requisitos:

- Receber o rendi-
mento social de inserção, 

- Receber o comple-
mento solidário para ido-
sos, 

- Receber o subsídio 
social de desemprego, 

- Receber o abono de 
família, 

- Receber a pensão 
social de invalidez ou de 
velhice, ou

 - Famílias com um 
rendimento anual igual ou 
inferior a 5.808 euros. A 
este valor acresce 50% por 
cada elemento do agrega-
do familiar que não aufira 
qualquer rendimento até 
ao valor máximo de 10.

 Em caso de dú-
vidas ou conflito não he-
site em contactar-nos! 

Tânia Santana
Jurista-DECO 
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Harry Potter e os Talismãs 
da Morte de J.K.Rowling

É neste sétimo volume 
que Harry Potter irá travar a 
mais negra e perigosa batalha 
da sua vida. Dumbledore re-
servou-lhe uma missão quase 
impossível - encontrar e des-
truir os Horcruxes de Volde-
mort... Nunca, em toda a sua 
longa série de aventuras, o 
jovem feiticeiro mais famoso 
do mundo se sentiu tão só e 
perante um futuro tão som-
brio. Chegou o momento do 
confronto final - Harry Pot-
ter e Lord Voldemort... ne-
nhum pode viver enquanto 
o outro sobreviver... um dos 
dois está prestes a acabar 
para sempre... Os seus des-

tinos estão misteriosamente 
entrelaçados, mas apenas um 
sobreviverá... 

Numa atmosfera apo-
teótica e vibrante, Rowling 
desvenda-nos, por fim, os 
segredos mais bem guarda-
dos do universo fantástico 
de Harry Potter e deixa-nos 
envoltos, talvez para sempre, 
na sua poderosa magia. Este 
sétimo volume tem sido con-
siderado pelo público e pela 
crítica como o melhor de 
toda a série de Harry Potter.

Ana Carla Gomes

A natureza convida-te!
Encontram-se a decorrer, no Museu do Casal de Monte 

Redondo, encontros de partilha, conhecimento, transforma-
ção e elaboração de produtos, usando exclusivamente ingre-
dientes naturais e biológicos.

No final dos encontros, os participantes serão capazes de 
elaborar produtos como cremes, esfoliantes, desodorizantes, 
elixires, entre outros produtos.

Os encontros decorrem aos sábados, das 15H00 às 18H00 
horas.

Outras informações podem ser dadas pela formadora, 
Alice Dionísio, através do telemóvel 916784661.

Museu do Casal de Monte Redondo


