
MONTE REDONDO 
   CARREIRA

Notícias

ÓRGÃO INFORMATIVO DE MONTE REDONDO E CARREIRA

MENSÁRIO LOCAL 

ANO 13 // Nº 139
JANEIRO 2023

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITAE

INFOMAIL

Via partilhada entre Monte Redondo e Aroeira //Pág.3

SOCIEDADE

REPORTAGEM

CULTURA

Dia de Reis do Centro 
Social e Paroquina 
Nossa Sr.ª da Piedade
//Pág.4

COACHING

Aquilo em que acreditamos  
molda a forma  
como vemos a realidade //Pág.10

ACADEMIA CAPILAR 
MENA GUERRA

//Pág. 6 a 8



MONTE REDONDO E CARREIRA - ONDE A VIDA ACONTECE          2
E D U C AÇ ÃO

DIRETORA: 
Céline Gaspar

DIRETORES ADJUNTOS:  
Carlos Alberto Santos  
e Lina António

CHEFE DE REDAÇÃO:
Mónica Rodrigues

REDAÇÃO/PUBLICIDADE/
ASSINATURAS E SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS:
Rua Albano Alves Pereira nº3 
2425-617 Monte Redondo LRA

COLABORADORES: 
- Ana Carla Gomes
- Casa da Criança Maria Rita 
Patrocínio Costa
- Centro Social e Paroquial Nossa 
Senhora da Piedade
- Filarmónica
- Valorlis 
- Clube Caça e Pesca
- Mónica Ferreira 

TELEFONES: 
Tel. 244 685 328
Fax. 244 684 747 
noticiasmonteredondo@gmail.com

COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: 
FIG, S. A. - www.fig.pt - fig@fig.pt

DEPÓSITO LEGAL: 362298/13

TIRAGEM: 2350 exemplares

FICHA TÉCNICA

NATAL NA CASA DA CRIANÇA
Em dezembro assinalámos 

mais uma vez o evento mágico 
que é o Natal.

Elaborámos decorações na-
talícias com material de desper-
dício, decorámos a escola com 
fotografias das árvores de Natal 
das nossas crianças, fomos a 
Leiria visitar a cidade Natal e 
participámos na festa de Na-
tal organizada pela União de 
Freguesias de Monte Redondo 
e Carreira.

Ao contrário do que acon-
teceu nos últimos anos devido 
à existência da pandemia, este 
ano as famílias puderam parti-
cipar na nossa festa de Natal. 
Foi um momento de alegria 
pelo reencontro, pelo prazer 
de voltar a confraternizar e es-
tarmos juntos.

Para isso contribuíram as 
participações de um grupo de 
alunos do Colégio Dr. Luís Pe-
reira da Costa que apresentou 
uma dramatização de histórias 
infantis, um coro de pais acom-
panhado pelos professores 
que desenvolvem a Atividade 
de Expressão Musical na Casa 
da Criança e do Pai Natal que, 
como habitualmente, não faltou 
à festa! 

A Casa da Criança deseja a 
todos um Bom Ano Novo, com 
saúde, bem-estar e prosperi-
dade!

Casa da Criança Maria 
Rita Patrocínio Costa
Ano Letivo 2022 - 2023
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VIA PARTILHADA 
ENTRE 
MONTE REDONDO  
E AROEIRA

A obra foi adjudicada em 
reunião do executivo esta ter-
ça-feira, dia 10. A via partilhada 
para bicicletas e peões entre o 
centro da vila de Monte Redon-
do ( junto ao Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa) e o lugar de 
Aroeira, na União de Freguesias 
de Monte Redondo e Carreira, 
foi adjudicada pela empresa 
Azinheiro 1929 – Engenharia, 
S.A., por seiscentos mil euros. 

Céline Gaspar, presidente 
da União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carreira, 
reconhece que este pode ser 
o ponto de partida para esten-
der depois o projeto à Praia do 
Pedrógão.

Esta estrada é muito utili-
zada pelos alunos do Colégio 
e pelos habitantes da Sismaria 
e Porto Longo e também pelos 
veraneantes que se deslocam 
de bicicleta para a Praia de 
Pedrogão. A berma é reduzida 

e torna-se muito perigoso cir-
cular, tanto de bicicleta como 
a pé, devido ao constante trân-
sito, principalmente de trans-
portes pesados.

Os habitantes da União das 
Freguesias mostram-se muito 
satisfeitos por poderem ver a 
concretização desta obra há 
muito esperada.

       
Ana Carla Gomes
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Cada vez mais a vida de 
todos nós, ou de quase todos 
nós, se encontra envolvida por 
momentos diários nas redes so-
ciais. As redes sociais, se por um 
lado, poderão dificultar e limitar 
a nossa existência, no caso da 
Filarmónica de Monte Redondo 
tem sido uma forma de inovar e 
mostrar a nossa atividade a cada 
vez mais pessoas. 

Iniciamos com a constituição 
de uma página de Facebook, que 
há muitos anos tem sido o único 
meio digital para publicitar as 
nossas notícias, eventos e novi-
dade. Esta rede social tem per-
mitido um contato mais rápido 
e ágil, através do Messenger, en-
tre a Instituição e os seguidores 
da página. Esclarecemos, nesta 
notícia, que a Filarmónica tem 
uma página desativada. Se even-
tualmente a seguirem pedimos 
que reconsiderem essa situação 
e procurem a nova página. Neste 
momento temos como objetivo 
atingir os 1500 seguidores. Siga 
a nossa página neste endereço 
eletrónico:

https://www.facebook.com/
bandamonteredondo

O Instagram é uma rede so-
cial de compartilhamento de fo-
tos e vídeos, como o Facebook, 
que permite rapidamente visua-

lizar a ação da Banda, quer seja 
em momento de diversão ou de 
trabalho. Esta atualização deve-
-se ao trabalho dos músicos Ca-
rolina Duarte e Marta Rodrigues. 
Poderão ser nossos seguidores 
neste endereço eletrónico:

https://instagram.com/fi-
larmonicamr?igshid=YmMyM-
TA2M2Y=

Caso não seja seguidor de Fa-
cebook nem de Instagram, mas 
tenha interesse em seguir as nos-
sas atividades ou se quiser entrar 
em contato com a Filarmónica, 
poderá fazê-lo através do site 
oficial da instituição, criado e 
atualizado pelo clarinetista David 
Teotónio. Um site interessante, 
inovador e bastante pertinente. 
Consulte em:

https://filarmonicamr.pt/
Toda esta abordagem digi-

tal e em utilização permanente, 
trouxe até à Filarmónica uma 
intervenção mais dinâmica dos 
músicos jovens e com vontade 
de fazer chegar a sua música a 
muito mais seguidores.

Dani Barrocal, trompetis-
ta de Barrancos, que toca na 
nossa Banda sempre que pos-
sível, criou e dinamiza o Canal 
do Youtube desta Filarmónica. 
Subscreva o nosso canal e veja 
os nossos vídeos neste endere-
ço eletrónico:

https://www.youtube.com/
channel/UCgPZIsmvtmsRKZ2b-
-Guc5Lg

Mais jovem e ousado apre-
senta-se o TikTok,  uma rede 
social destinada ao comparti-
lhamento de vídeos curtos, que 
se popularizou em 2019, e que 
neste momento, os músicos da 
Filarmónica dinamizam com 

a publicação dos seus vídeos. 
Vídeos curtos, simples, de cariz 
musical, recreativo e cultural. 
Se tiver curiosidade, consulte a 
seguinte página: 

https://www.tiktok.com/@
filarmonicamr?_t=8ZM5uRg-
VllV&_r=1

A direção, o Maestro e os Mú-
sicos têm procurado estratégias 
para que a população “olhe” 
para a Banda como uma banda 
motivada em engrandecer e em 
crescer. Além deste investimento 
no marketing e na divulgação de 
conteúdos, a Filarmónica, para 
2023, tem como objetivo adquirir 
novos instrumentos: uma trom-
pa, um xilofone, um bombardino 
e uma tuba. 

Neste momento, existem 
novas necessidades e há instru-
mentos obsoletos. Há novos alu-
nos, novas obras e há a procura 
de novos desafios.

 Informamos que estamos 
abertos à população, com aulas 
para experimentação de instru-
mentos para crianças e jovens. 
Convidamos os pais a irem à 
Filarmónica com os seus filhos, 
a verem o nosso ensaio à sexta 
feira ou ao sábado. Convidamos 
as crianças a irem tocar, aprender 
e a crescerem felizes connosco.

Cumprimentos musicais
Sofia Cabeço de Sousa

(Secretária da Filarmónica 
de Monte Redondo)

C U LT U R A

CRÓNICAS DE UMA PHYLARMÓNICA   CRÓNICA N.º 10

A VIDA DA FILARMÓNICA 
NAS REDES SOCIAIS

DIA DE REIS DO CENTRO SOCIAL 
PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

RECICLAGEM AJUD A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

VALORLIS DISTINGUE INSTITUIÇÕES 
COM MELHO R DESEMPENHO AMBIENTAL

No passado dia 6 de Janeiro 
comemorou-se o Dia de Reis, e 
o Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora da Piedade de Monte 
Redondo não quis deixar passar 
esta data em claro.

Durante essa semana, os Três 
Reis Magos foram visitar todos os 
utentes do Serviço de Apoio Do-
miciliário, não lhe levando ouro, 
incenso ou mirra, mas sim muito 
Amor, Presença e Alegria cantan-
do lindas canções dos Reis e das 
Janeiras. Foi uma forma bonita 

A Valorlis visitou hoje, o 
Centro Social e Paroquial Nossa 
Senhora da Piedade em Monte 
Redondo, e na presença, da Sr.ª 
Presidente da Junta de Fregue-
sia de Monte Redondo e Carreira, 
do Diretor do estabelecimento, 
dos colaboradores e utentes, en-
tregou o prémio que reconhece 
o excelente desempenho desta 
instituição e da Comunidade 
envolvente no Programa Tone-
ladas de Ajuda, no valor de 1 
015,00€.

Neste programa, cada ins-
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de espalhar compaixão, sorrisos 
e atenção aos nossos idosos.

Mas não foram apenas os nos-
sos utentes de Apoio Domiciliário 
que tiveram direito; na sexta-feira 
(dia 6 janeiro), os nossos utentes 
de Centro de Dia e ERPI (Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas), 
juntamente com as crianças do 
jardim de infância da Casa da 
Criança, assistiram a um teatro 
realizado pelas nossas colabo-
radoras, que contava a história 
atribulada do regresso dos Reis 

Magos a casa, onde encontraram 
o Pai Natal, o duende e o Coelho 
da Páscoa, história esta que teve 
muita animação e peripécias pelo 
meio. No final, todas cantámos 
umas canções e as crianças can-
taram as janeiras. Foi uma manhã 
muito divertida para todos.

Mas as surpresas não termi-
naram por aqui, pois à tarde os 
idosos de Centro de Dia e ERPI 
ainda assistiram nas varandas às 
atuações das crianças do Centro 
Escolar de Monte Redondo, que 
os presentearam com lindas can-
ções das janeiras.

Foi uma semana e um dia 
muito cheios de Alegria, Sorri-
sos e Amor!

tituição é premiada em função 
da quantidade de recicláveis 
separados e enviados para reci-
clagem, tendo sido distinguidas 
as IPSS que mais quilogramas de 
resíduos separaram por utente: 
Centro Social e Paroquial Nossa 
Senhora da Piedade, Monte Re-
dondo, Leiria, Cáritas Diocesana 
de Leiria-Fátima, Leiria e Centro 
Social da Divina Providência, Fá-
tima, Ourém.

Foram 34 as Instituições de 
Solidariedade Social que par-
ticiparam no Programa Tone-

ladas de Ajuda que decorreu 
no último semestre de 2022, e 
que, em conjunto com a comu-
nidade, implementaram boas 
práticas de separação, permi-
tindo, assim, enviar para recicla-
gem 71,3 toneladas de resíduos 
recicláveis, 52,5 toneladas de 
papel/cartão, 14,5 toneladas de 
plástico/ metal e 4,3 toneladas 
de vidro. 

Pelo excelente desempenho 
ambiental, as IPSS participantes 
foram premiadas com 4.000 eu-
ros, verba que permitiu apoiar os 
projetos de cariz social desenvol-
vidos pelas instituições.

Marta Loia Guerreiro, Admi-
nistradora Executiva da Valorlis 
afirma “Estamos muito satisfei-
tos com a adesão a esta cam-
panha, onde a comunidade se 
revelou grande entusiasta da 
reciclagem, prevendo a Valorlis 
alargar faseadamente as entre-
gas de recicláveis nos Ecocen-
tros existentes nos concelhos de 

Batalha/Porto de Mós, Pombal e 
Ourém”, e acrescenta “A Valorlis 
continua a apostar na promoção 
da reciclagem junto das comuni-
dades onde está inserida e com 
esta campanha, estamos a aliar a 
nossa missão ambiental e social, 
apoiando as necessidades das 
instituições locais” . 

Toneladas de Ajuda é uma 
campanha de responsabilidade 
social sobre reciclagem de em-
balagens direcionada a todas 
as Instituições de Solidariedade 
Social sediadas nos seis conce-
lhos da área de intervenção da 
Valorlis, que entreguem os seus 
resíduos recicláveis na Unidade 
de Triagem da Valorlis, ou que 
solicitem uma recolha à Valorlis, 
integrada nos circuitos de reco-
lha existentes. 

Esta campanha tem como 
objetivo valorizar os resíduos 
recicláveis (embalagens de 
plástico, metal, papel, cartão e 
vidro), que as instituições inscri-

tas entreguem em troca de uma 
contrapartida financeira, que 
permitirá apoiar os projetos de 
cariz social desenvolvidos pelas 
instituições.

Esta campanha prevê tam-
bém que qualquer pessoa ou 
entidade que pretenda efetuar 
entregas de recicláveis em nome 
de uma determinada instituição, 
o possa fazer, desde que a mes-
ma esteja inscrita na campanha 
Toneladas de Ajuda.

SOBRE  

A VALORLIS 
A Valorlis, empresa que 

gere a recolha seletiva e o trata-
mento de resíduos urbanos dos 
municípios de Batalha, Leiria, 
Marinha Grande, Ourém, Pom-
bal e Porto de Mós, continua a 
apostar na sensibilização jun-
to da comunidade, de modo a 
garantir um adequado funcio-
namento do sistema de gestão 
de resíduos urbanos da região. 

Ficamos à disposição para 
quaisquer informações adicio-
nais. 

Para mais informações: Ci-
dália Martins |cidalia.martins@
valorlis.pt | 939576042

DIA DE REIS DO CENTRO SOCIAL 
PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

RECICLAGEM AJUD A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

VALORLIS DISTINGUE INSTITUIÇÕES 
COM MELHO R DESEMPENHO AMBIENTAL
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ACADEMIA CAPILAR 
MENA GUERRA

 Mena Guerra, residente na União das Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira, cabeleireira há mais de três décadas, 
iniciou um Projeto único na nossa região, que tem ajudado 
a mudar as vidas de muitas pessoas.

NOTÍCIAS MRC: Como sur-
giu a ideia deste Projeto?

Mena: Este projeto começou 
há seis anos, porque um dia fui 
à Pastelaria e deparei-me com 
uma adolescente, que eu co-
nhecia, completamente careca. 
Quando vi a Sofia, resolvi que ia 
investir neste Projeto. Como eu 
sempre fui uma pessoa arroja-
da, que gosta de usar perucas e 
postiços, o que não é usual na 
mulher portuguesa, que só usa 
perucas devido a doença, já per-
cebia um bocadinho desta área, 

porque usava para mim. Decidi 
investir num curso em Barcelo-
na, tendo feito um investimento 
grande, sendo por isso que não 
há muita gente a trabalhar nesta 
área. Falei com a Sofia, para sa-
ber se ela não se importava de 
ser a cara deste espaço quando 
eu o inaugurasse e ofereci-lhe 
uma peruca natural. 

 NOTÍCIAS MRC: Quando se 
deu a inauguração do espaço?

Mena: A abertura foi no Dia 
da Mulher, dia 8 de março de 
2017. Convidei algumas clien-

tes, que tinham pouco cabelo, 
a quem achei que seria interes-
sante mostrar as próteses e to-
das as técnicas que existem. Eu 
adapto o meu trabalho, tendo 
em conta a necessidade da pes-
soa, o seu problema de saúde e 
a sua disponibilidade financei-
ra. Gostei muito deste trabalho 
com as mulheres e fui tirar o 
curso para trabalhar também 
com homens, que achei muito 
interessante, porque eu gosto 
do trabalho de transformação.

 NOTÍCIAS MRC: Este proje-
to é-lhe muito querido. O que 
o torna tão especial?

Mena: Este trabalho é muito 
gratificante: as pessoas são mui-
to carinhosas comigo, são muito 
gratas, cria-se uma relação es-
pecial entre mim e as clientes, 
porque somos nós que estamos 
com elas em momentos difíceis 
como o de rapar o cabelo. É uma 
situação que ainda me custa 
muito e me deixa angustiada 
durante a noite anterior. 

 NOTÍCIAS MRC: Acaba por 
conhecer muitas histórias de 
vida. Há muitas pessoas a so-
frer de doenças cancerígenas 
que procuram o seu espaço?

Mena: Muito mais pessoas 
do que se imagina. Estou muito 
feliz neste projeto, há seis anos, 
estou a ver os dividendos a co-
meçarem a ter resultado, por-
que não dependo deste Projeto 
para viver. É muito agradável  as 
pessoas dizerem-me que foram 
a Coimbra e que o atendimento 
não é a mesma coisa. O aten-
dimento e os preços são muito 
mais agradáveis, em relação 
às lojas que vendem perucas, 
porque, normalmente, as pes-
soas que têm as lojas não são 
cabeleireiras.

NOTÍCIAS MRC: Como fun-
ciona a preparação de uma 
peruca?

 Mena: Eu compro a peruca, 
com uma cor neutra, e depois 
personalizo para que fique 
igual ao cabelo da pessoa. Aqui 
na zona, não há ninguém que 
consiga fazer o cabelo igualzi-
nho. Normalmente, as pessoas 
compram por catálogo e todas 
andam com cabelo igual. Eu 
tenho conseguido marcar a 
diferença, estou atenta à le-
gislação e quem tiver receita 
médica, em vez de pagar o Iva 
a 23%, paga a 6%, ou garantia 
e faço a manutenção. Tenho 

  União das Freguesias 
de Monte Redondo e 
Carreira 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL 

 
DIDSS – Divisão Desenvolvimento Social e Saúde 

 

A Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, do Município de 
Leiria, continuará a estar mais próxima de si. 
 
UMA VEZ POR MÊS aproximaremos as respostas sociais 
disponíveis no Município à comunidade: 
 

Patrícia 
Aparício 15/fev 15/mar 

 
HORÁRIO: 9H30 ÀS 11H30 

 
 
 
- Atendimento Social através da divulgação dos Programas, Projetos e 
respostas específicas à população em situação de maior vulnerabilidade e 
esclarecimento de dúvidas em relação às mesmas. 
  
- Apoio Técnico aos funcionários das UF ou JF, às instituições do setor social e 
aos Projetos de Desenvolvimento Social do território. 
  
- Atendimento Especializado na área dos Programas e Projetos Municipais e 
das Migrações. 
 



MONTE REDONDO E CARREIRA - ONDE A VIDA ACONTECE          7

muitos clientes aqui da zona e 
a minha publicidade é passada 
pelas pessoas umas às outras.

Sinto que tenho feito um 
trabalho bom e bonito e sin-
to-me grata pelos momentos 
que passo com estas mulheres: 
choro com elas, rio com elas. O 
cabelo é muito importante para 
as mulheres.

Há dois meses, fiz um cock-
tail neste espaço, ao qual vieram 
quase todas as senhoras que 
usufruíram dos meus serviços, 
tendo sido muito emotivo. Fi-
quei de coração cheio por aqui-
lo que elas me disseram, pela 
diferença que fiz na vida delas. 

Tenho uma cliente que não se 
olhava ao espelho há dez anos e 
eu arranjei-lhe uma solução que 
ela achava que não existia tão per-
to. Essa senhora disse-me que eu 
lhe devolvi a vida. 

NOTÍCIAS MRC: É preciso 
um grande investimento para 
obter uma peruca?

Mena: Muito grande: as 
perucas são muito caras, no 
entanto, tenho soluções mais 
em conta para quem tem me-
nos disponibilidade financeira.

NOTÍCIAS MRC: Os homens 
procuram o seu espaço mais 
por razões estéticas ou por 
doença?

Mena: Os homens vêm à Aca-
demia Capilar principalmente 
por calvície. Normalmente, vêm 
quando ainda está a começar, 
porque os homens são muito 
preconceituosos e, se já esti-
verem carecas, já não querem 
aparecer com cabelo. Quando 
eu acho que a área é pequena e 
se eu achar que resulta, indico 
o transplante, no entanto, se a 
área for grande, o transplante 
não funciona. Já vi vários casos 
em que a pessoa gasta cinco mil 
euros e fica na mesma careca, 
com meia dúzia de cabelos. Na 
Academia Capilar, uma prótese 

R E P ORTAG E M
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custa 400 euros e o cabelo fica 
muito bonito, mas tem de ter ain-
da algum cabelo para disfarçar 
a prótese. Eu faço um trabalho 
perfeito, tal como quando ponho 
extensões.

Normalmente, quando as 
mulheres fazem o primeiro tra-
tamento de quimioterapia, os 
médicos aconselham a rapar 
o cabelo, porque, no segundo 
tratamento, o cabelo começa 
a cair. Eu aviso-as sempre para 
que, quando começarem a cair 
resmas de cabelo, devem vir 
logo rapar, porque vão sofrer 
muito por estarem a ver o ca-
belo a cair todos os dias.

NOTÍCIAS MRC: Já se de-
parou com crianças nessa 
situação?

Mena: Graças a Deus, não, 
mas tive um adolescente, que 
teve leucemia, com 14 anos. 
A mãe ligou-me para eu lhe 
levar o catálogo e eu disse-
-lhe que, conhecendo o filho 
desde pequeno, sabia que ele 
não quereria usar uma peruca 
e que não lha queria vender. 
Propus emprestar-lhe uma para 
perceber a sensação. Para um 
jovem ou um homem, é mais 
fácil aceitar a queda do cabelo, 
mas para as senhoras é muito 
difícil, especialmente para as 
que usaram toda a vida o ca-
belo comprido, que começam 
a pensar no tempo que irá de-
morar para terem novamente o 
cabelo assim. Nunca tive aqui 
nenhum caso em que o cabelo 
não tivesse nascido todo, mas 
sei que há situações em que 
isso não acontece.

Cada situação e cada tipo 
de cancro é diferente. Há uma 
senhora que foi operada a um 
cancro da mama, achava que 
era uma coisa muito simples, e 
ficou com uma cicatriz de dois 
centímetros e agora vieram as 
análises e vai ter de fazer qui-
mioterapia agressiva, de três 

em três semanas, pelo que vai 
ter de rapar já o cabelo.

Depois do COVID, umas 
quatro ou cinco das minhas 
clientes no Cabeleireiro foram 
diagnosticadas com cancro, o 
que é muito. 

NOTÍCIAS MRC: Os seus 
clientes são maioritariamente 
da região ou de outros pontos 
do país?

Mena: Tenho clientes de 
vários pontos do país. Tive um 

caso de uma senhora a quem 
tinham queimado o cabelo e 
não tinha cabelo na parte fron-
tal da cabeça. Eu arranjei-lhe 
uma prótese que ficou igual-
zinha ao cabelo dela e que me 
agradeceu a chorar; recebo 
mensagens como «Serás sem-
pre minha amiga!» ou «Devol-
veste-me a vida.».

NOTÍCIAS MRC: Como se 
sente com este Projeto e com 
a vida?

Mena: Sinto-me feliz e rea-

lizada, pois já fiz muitas coisas 
na vida. 

NOTÍCIAS MRC: Para além 
deste Projeto, também perso-
naliza chapéus? 

Mena: Sim, para casamen-
tos, batizados e funerais. São 
mais em conta do que os ven-
dido nas lojas de noivas. Tam-
bém personalizo turbantes e 
lencinhos. 

Quando a cliente vem bus-
car a peruca, leva um raminho 
de flores, com um cartão com a 
frase «A vida para ser bela não 
tem de ser perfeita.» e uma 
pombinha. Quando é para o 
estrangeiro, a peruca vai numa 
caixa personalizada com um 
sabonete em forma de coração.

Também trabalho com pe-
rucas fixas, que duram cerca 
de dois meses e meio. Pode 
lavar-se, secar, pentear, como 
se fosse o próprio cabelo. As 
perucas sintéticas são mais ba-
ratas, mas não se pode fazer 
nada: nem cortar, nem pintar, 
nem cortar.

Este espaço também tem 
roupa, acessórios…

NOTÍCIAS MRC: É certa-
mente um trabalho gratifi-
cante e uma grande ajuda na 
recuperação das pessoas.

Mena: Muito. Sinceramen-
te, muito mais gratificante do 
que o cabeleireiro. Eu faço sem-
pre as marcações com tempo, 
para termos calma, pois não é 
um assunto fácil. Há pessoas 
que são muito decididas e ou-
tras que são muito indecisas e 
precisam de tempo. 

Sinto-me grata quando me 
dizem: «Mena. fizeste-me sentir 
bonita.», «Obrigada!». ´

NOTÍCIAS MRC: Mena, mui-
to obrigada e votos de conti-
nuação de muito sucesso e que 
continue a espalhar sorrisos. 

Ana Carla Gomes
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S U G E S TÃO
DE  L E I T U R A

RECOLHA DE LÂMPADAS USADAS
ENTREGUE 

✓ Lâmpadas tubulares
✓ Lâmpadas economizadoras de 

energia (LED, fluorescentes) 

NÃO ENTREGUE

 Lâmpadas incandescentes

 Lâmpadas de halogéneo

Estas lâmpadas devem ser depositadas 
no contentor de resíduos indiferenciados.

O ACONTECIMENTO 
DE ANNIE ERNAUX

O Acontecimento abor-
da a complexa temática 
do aborto, mais concre-
tamente do aborto ilegal, 
em Paris, no ano de 1963. 
O livro narra um aconte-
cimento autobiográfico 
da autora sobre a sua 
traumática experiência 
com um aborto clan-
destino praticado na 
década de 60. Uma das 
melhoras obras jamais 
escritas sobre esta te-
mática, vivenciada 
por muitas mulheres 
e com repercussões 
dramáticas nas suas 
vidas, tanto a nível físico, como 
psicológico.

A ação gira em torno das 
memórias de uma mulher que 
engravidou quando tinha 23 
anos e era estudante universi-
tária com um futuro brilhante. 
Quarenta anos mais tarde, as 
memórias daquele aconteci-
mento continuam presentes, 
num trauma impossível de ul-
trapassar e cujas sombras se 
estendem para além da histó-
ria individual. Escrito com uma 

clareza acutilante, sem 
artifícios, este é um romance 
poderoso sobre sofrimento, 
justiça e a condição feminina. 

O livro foi adaptado para o 
cinema em 2021, por Audrey 
Diwan, num filme vencedor do 
Leão de Ouro em Veneza.   

PRÉMIO NOBEL  
DA LITERATURA 2022

A n n i e  E r -
naux nasceu em 
Lillebonne, na 
Normandia, em 
1940, e estudou 
nas universida-
des de Rouen e 
de Bordéus, sen-
do formada em 
Letras Modernas. 
É atualmente uma 
das vozes mais 
importantes da li-
teratura francesa, 
destacando-se por uma escrita onde se fundem a autobiogra-
fia e a sociologia, a memória e a história dos eventos recen-
tes. Galardoada com o Prémio de Língua Francesa (2008), o 
Prémio Marguerite Yourcenar (2017), o Prémio Formentor de 
las Letras (2019) e o Prémio Prince Pierre do Mónaco (2021) 
pelo conjunto da sua obra, destacam-se os seus livros Um 
Lugar ao Sol  (1984), vencedor do Prémio Renaudot, e Os 
Anos (2008), vencedor do Prémio Marguerite Duras e finalista 
do Prémio Man Booker Internacional. Em 2022, Annie Ernaux 
foi distinguida com o Prémio Nobel de Literatura.

Ana Carla Gomes

Deposite 
as suas 

lâmpadas 
usadas na 

Sede da 
Junta de 

Freguesia
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C OAC H I NG

AQUILO EM QUE ACREDITAMOS MOLDA  
A FORMA COMO VEMOS A REALIDADE 

O que vêem na imagem? 
Uma jarra ou duas caras de 
perfil? 

Muitas vezes numa mesma 
situação temos duas ou mais 
realidades, mas aquilo que ve-
mos depende da forma como 
olhamos para ela. A nossa pers-
petiva sobre as coisas condi-
ciona a nossa interpretação e 
a nossa ação.

Há uma história que gosta-
ria de vos contar. Uma pessoa é 
convidada por um guia a visitar 
dois lugares: um considerado 
o melhor lugar e outro, o pior 
lugar à face da terra. Chegados 
ao primeiro lugar, o guia diz: 
chegámos a um dos piores 
lugares à face da terra, prepa-
re-se que o que está prestes a 
ver é duro e pode gerar algum 
desconforto. Naquele lugar, 
as pessoas estavam de mãos 
atadas umas às outras, à volta 
de uma fogueira, sobre a qual 
estava um caldeirão com uma 
sopa a ferver. Cada uma das 
pessoas tinha uma colher que 
ao tentarem levar à boca para 
se alimentarem vertiam e aca-
bavam por se queimar a si e ao 
companheiro do lado. Todas as 
pessoas estavam subnutridas, 
queimadas, a gemer de dor e 
ninguém as libertava daquele 
sofrimento. 

A pessoa saiu daquele lugar 
completamente transtornada, 
como seria possível alguém 
ser sujeito àquele tipo de tra-
tamento?

De seguida o guia leva a pes-
soa ao segundo lugar: aqui está! 
Apresento-lhe o melhor lugar à 
face da terra, comentou o guia. 
Chegados ao sítio em questão, 
está um grupo de pessoas de 
mãos atadas umas às outras, à 
volta de uma fogueira, sobre a 

qual estava um caldeirão com 
uma sopa a ferver. Cada pessoa 
tem uma colher na mão, só que 
ao contrário do pior lugar do 
mundo, aqui as pessoas estão 
coordenadas e dão a sopa ao 
seu colega do lado. Não há ge-
midos, nem queimaduras, nem 
dor, apenas compaixão, nutri-
ção e felicidade. 

Esta simples história tem 
grandes lições. Primeiro de 
tudo, a forma como as pessoas 
de cada grupo olham para a si-
tuação, a forma como gerem as 
suas emoções e os seus instin-
tos mais primitivos de subsis-
tência. Depois, a forma como 
olham para as necessidades do 
grupo como um todo e, por fim, 
como cada um decide interagir 
com o outro. 

No nosso quotidiano, as coi-
sas passam-se de forma muito 
semelhante. Perante determi-
nada situação podemos esco-
lher a forma como olhamos 
para ela. Cada um de nós tem 
um padrão, em Programação 
Neurolínguistica chamamos 
crenças ou mapa mental que 
criamos ao longo da vida com 

base nas experiências que vive-
mos, na educação que temos, 
no que a sociedade nos passa. 
E esse padrão, esses “óculos” 
vão ditar a forma como olha-
mos para uma determinada 
realidade e como agimos em 
relação a ela. 

Uma crença é simplesmen-
te a convicção que temos em 
relação a um tema. Por exem-
plo, na cultura portuguesa/
cristã comer carne de porco é 
normal, já na cultura/religião 
judaica isso é impensável e 
uma pessoa nascida na cultura 
cristã vai ter com certeza uma 
visão e comportamento dife-
rente de uma pessoa judaica 
em relação à carne de porco. 

Felizmente, existe a possi-
bilidade de mudarmos ou ajus-

tarmos o nosso mapa mental, 
as nossas crenças. E isso vai, 
com certeza, mudar a forma 
como reagimos num determi-
nado contexto. Esta mudança 
vai também alterar a forma 
como comunicamos e nos re-
lacionamos com os outros. 

A mudança começa e de-
pende de cada um de nós e po-
demos em qualquer altura da 
nossa vida arranjar um par de 
“óculos” novos que nos permi-
ta olhar a realidade com mais 
otimismo, gratidão, confiança, 
altruísmo, generosidade, since-
ridade. Tudo o que nos permita 
ser mais felizes e realizados a 
cada dia. 

Convido-vos a refletir sobre 
quais os “óculos” que, de algu-
ma forma, vos estão a limitar 
ou a enviesar a perspectiva e a 
limitar a vossa felicidade e rea-
lização? Que alterações podem 
colocar em prática por forma ao 
vosso dia amanhã ir no rumo 
que pretendem para vós?

Mónica Duarte Ferreira
Coach e Especialista em 

Inteligência Emocional
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DE C O

SER SUSTENTÁVEL 
É BOM PARA O NEGÓCIO?

A DECO lança hoje uma 
campanha sobre o green-
washing e a existência de ale-
gações ambientais que podem 
ser enganosas com o objetivo 
de capacitar os consumidores 
para a escolha de produtos 
mais sustentáveis.

Comecemos por perceber 
oconceito de greenwashing:

Ecológico, Biodegradável, 
Amigo do Ambiente, ...O que 
têm de comum estas expres-
sões? Talvez muito pouco! 
Na verdade, são argumentos 
publicitários que procuram 
atrair a atenção do consumi-
dor, sobretudo daquele que 
tem maiores preocupações 
ambientais, na hora de fazer 

as suas compras, mas que não 
apresentam nenhuma prova 
ou evidência sobre a susten-
tabilidade do produto ou da 
empresa em questão.Portanto, 
numa altura em que 57% dos 
consumidores da União Euro-
peia estão recetivos a alega-
ções ambientais no momento 
de escolher e comprar, para 
algumas empresas mostrar-se 
verde, tornou-se bom para o 
negócio.

O aumento da consciência 
ecológica dos consumidores 
trouxe, então, consigo uma 
técnica de marketing conhe-
cida como “greenwashing”, à 
luz da qual uma empresa con-
segue afirmar que cumpre “de-

terminadas” metas de proteção 
do ambiente ou que tem um 
“determinado” desempenho 
ambiental, não o fazendo na 
verdade.

Infelizmente, a prolife-
ração de tais alegações no 
mercado, sendo uma eleva-
da percentagem das mesmas 
não fundamentada, conduz a 
uma situação confusa em que 
a maioria dos consumidores 
tem dificuldade em compreen-
der quais os produtos que são 
verdadeiramente amigos do 
ambiente.

Assim, a DECO quer infor-
mar e despertar todos os con-
sumidores para o que é green-
washing, também conhecido 

como Ecobranqueamento, 
como funciona e como deve 
ser combatido.A campanha faz 
também o aviso às empresas 
“Não se pintem de verde!Con-
tem as coisas como elas são” 
procurando evitar que os con-
sumidores gastem o seu dinhei-
ro em escolhas branqueadas de 
falsas alegações, potenciando 
o seu conhecimento sobre as 
escolhas verdadeiramente sus-
tentáveis.

Esteja atento às nossas 
redes sociais e aos episódios 
especiais no DECOPODe sobre 
o greenwashing. Queremos aju-
dá-lo a separar o trigo do joio!

DECO




