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Convívio

Sábado 4
18h00 - Abertura do Arraial

20h00 - Abertura do 

Restaurante

22h00 - Atuação do Grupo 

Musical  “Ar e Vento” 

24h00 - Encerramento
Domingo 5 
11h00 - Abertura do Arraial

13h00 - Abertura do 

Restaurante

16h00 - Atuação do Rancho  

Folclórico “Os Unidos do 

Pinheirinho”

22h00 - Atuação do Grupo 

Musical “Mendes Música”

24h00 - Encerramento 

A direção não se responsabiliza por qualquer acidente ou incidente durante a Festa

G. C. R. Matos, 
Lavegadas e Pinheiro 
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A Presidente da Junta 
Céline Gaspar 

Editorial

As férias são sempre um momen-
to ansiado e merecido por todos. 

Este ano, muitos são os que escolhem 
um destino turístico diferente e que se 
traduz num interesse crescente por desti-
nos mais próximos e são, cada vez mais, 
os que decidem ir “para fora cá dentro”. 

A nossa região é rica em espaços propí-
cios ao descanso e que podem proporcio-
nar a todos os seus visitantes momentos 
agradáveis e de descanso. São eles 
exemplo a Praia do Pedrogão, Lagoa da 
Ervideira, Praia da Vieira, Praia de São 
Pedro de Moel e Praia da Nazaré. São 
destinos próximos e com actividades e 
gastronomia que proporcionará delícias 
a todos os turistas.

Eu, na qualidade de Presidente da 
Junta, e em nome pessoal, desejo a todos 
os nossos leitores umas férias fantásticas 
e que estas lhe tragam novas energias 
para mais um ano de trabalho. Àqueles 
que atravessam uma fase difícil, espero 
que depois destes meses de calor, surjam 
boas oportunidades nas suas vidas. 

Aproveito, ainda, para informar que o 
Notícias de Monte Redondo só regressará 
às vossas casas em Setembro. Aproveito, 
também, para desejar umas boas férias e 
apresentar um cumprimento especial a 
todos os nossos colaboradores.

Convido, ainda, todos os montere-
dondenses a participar na edição da 
FESMONTE – Feira de Gastronomia e 
Actividades Económicas a realizar entre 
os dias 13 e 17 de Setembro. Evento que 
queremos que proporcione a todos nós 
momentos de diversão e que nos ajude a 
“esquecer” os momentos de dificuldade 
que todos atravessamos.

Boas férias

Rentabilize o ar 
condicionado e 
os ventiladores. 

Para evitar o desperdício de energia 
e preservar o meio ambiente, deve 

ter em atenção a forma como utiliza 
os seus aparelhos de ar condicionado e 
ventiladores.

Assim, deve ter sempre em conta o 
seguinte:

• Procure instalar os aparelhos em 
locais com boa circulação de ar. Chame 
um técnico para dimensionar o tamanho 
do aparelho de acordo com o espaço.

• Quando os aparelhos estiverem 
ligados, mantenha portas e janelas bem 
fechadas.

• Limpe periodicamente os filtros, pois 
a sujidade impede a boa circulação do 
ar pelo aparelho. A sujidade provoca um 
aumento de consumo de energia eléctri-
ca e ainda cria condições favoráveis ao 
desenvolvimento de doenças.

• Coloque os aparelhos em locais 

protegidos dos raios solares.
• Se se ausentar por tempo prolongado, 

desligue os aparelhos.
• Antes de ligar os equipamentos, 

certifique-se da necessidade de uso dos 
mesmos, por vezes, no início da manhã, 
ainda corre uma brisa que a noite não 
dissipou totalmente, não havendo necessi-
dade de os ligar.

• Adeqúe a temperatura ao local, evitan-
do excessos.

• Não obstrua a saída de ar dos 
aparelhos. 

• Quando for comprar um aparelho 
novo, dê preferência aos que possuem 
certificado de Economia de Energética.

• Evite utilizar aparelhos que difun-
dam muito calor em ambientes com ar 
condicionado.

• Proteja a entrada do sol, fechando 
cortinas e persianas.

Associação Ecológica 

“Os Defensores”

MOMENTOS VERDES
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Teatro da Associação 
da Sismaria

O GATAS – Grupo Amador de Teatro 
da Associação da Sismaria, depois de 

alguns anos, reatou a sua atividade com a 
apresentação de dois trabalhos no mesmo 
espetáculo:

“Todo-o-Mundo e Ninguém”, de Gil 
Vicente, com os seguintes atores jovens: 
Daniela Pedrosa, Gabi Carvalho, Leandro 
Santos e Sara Azinheiro.

“A Farsa de Mestre Pathelin”, de autor 
anónimo francês do séc. XV, com: David 
Castanho, Diana Azinheiro, Dina Gonçalves, 
Frazão e Manuel Crespo.

Os espetáculos têm contado com o apoio 
técnico e logístico de Afonso Gomes, Albano 
Duarte, Aires Santos, Carlos Cruz, Florbela 
Simões, Gonçalo Gaspar, João Azinheiro, 
José Boaventura Gomes, José Marques, 

Mário Sérgio Felizardo e Vitalina Castanho.
Foram feitas as seguintes apresentações:
29 de abril – Associação da Sismaria
6 de maio – Monte Redondo (museum 

festum)
20 de maio – salão da capela de Fonte Cova
26 de maio – sede de Os Magníficos, em 

Matos
1 de junho – Praia do Pedrogão (festival da 

sardinha)
6 de julho – Monte Real (parque)
14 de julho – Guia (Sociedade Filarmónica)
21 de julho – Carreira (sede da Junta de 

Freguesia)
Esta agendado nova apresentação na 

Associação da Sismaria, pelas 22 horas 
do dia 10 de agosto e, em dia a definir, em 
Setembro, em Santa Eufêmia.

Férias, só da escola. 
O trabalho de casa continua.

Cada vez mais as escolas têm a preocupa-
ção em promover, junto dos mais novos, 

um pouco de literacia financeira. No entanto, 
os pais e encarregados de educação não se 
podem despromover das suas responsabilida-
des, pois desempenham um papel fundamen-
tal na educação financeira dos educandos. 

Estando as aulas quase a terminar, esta é 
uma altura em que os mais novos já começam 
a pensar nas férias, praia, piscinas, tardes 
livres, saídas com os amigos. Estas activida-
des têm, muitas vezes, um custo associado. 
Consideramos ser esta uma excelente opor-
tunidade para os pais destacarem alguns dos 
ensinamentos já transmitidos e frisarem que 
estes não são apenas teóricos, mas que, cada 
vez mais, têm que ser colocados em prática.

Assim sendo, os educadores devem procu-
rar incutir algumas ideias, estratégias e 
regras lá em casa, tais como:

• Explicar o que é o dinheiro e como é que 
este se obtém;

• Atribuir uma semanada às crianças, 
ou uma mesada aos jovens mais velhos, de 
modo a que estes aprendam a geri-la. Caso a 
gastem antes do final da semana/mês os pais 
não devem adiantar dinheiro, de forma a 
responsabilizá-los e para evitar que se repita;

• Procurar estimular a poupança e a gestão 

do orçamento, por muito pequeno que seja;
• Conversar com os filhos e reflectir, em 

conjunto, sobre a importância da poupança: 
para que serve e o que se pode fazer com ela; 

• Oferecer um mealheiro. Os mais novos 
devem, com a sua semanada/mesada, colo-
car um valor de parte todas as semanas/
meses, por mais reduzido que seja;

• Conversar com os filhos e, quando a 
poupança for significativa, pensar em apli-
car o dinheiro: ou numa conta poupança ou 
numa conta depósito a prazo. No entanto, é 
importante comparar produtos financeiros, 
visto que, actualmente, os produtos financei-
ros direccionados para os mais novos não são 
muito apetecíveis;

• Em vez de evitar levar os filhos às 
compras, deve-se educá-los a ir às compras. 
Em vez de dizer apenas não, deve-se explicar 
e fundamentar o não. Relembrar-lhes a prio-
ridades da família é fundamental;

• Procurar explorar o espírito empreen-
dedor dos mais novos, de modo a que estes 
procurem formas de ganhar dinheiro. No 
entanto, também se deve ressalvar a impor-
tância da solidariedade e voluntariado;

• Cativar o interesse dos jovens para esta 
temática. Por este tema constituir (grandes) 
preocupações nos adultos e, por isso, ser de 

extrema importância, é essencial sensibilizar 
os mais jovens. Nesse sentido, existem várias 
ferramentas em livros, jogos e na internet. 
Também a DECO tem um site (www.gerire-
poupar.com) onde pode encontrar vídeos e 
jogos sobre a gestão de dinheiro, mas numa 
linguagem própria de crianças e jovens, onde 
até os mais distraídos são capazes de apren-
der e sentirem-se cativados e motivados com 
o tema.

Mais uma vez, a DECO – Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor 
procura promover esses comportamentos de 
modo a formar adultos conscientes, controla-
dos e de bem com a vida. O objectivo é esti-
mular os bons comportamentos financeiros 
nos mais novos, de forma a formar adultos 
financeiramente responsáveis.

Os leitores interessados em obter esclareci-
mentos relacionados com o Direito do Consumo, 
bem como apresentar eventuais problemas ou 
situações, podem recorrer à DECO, bastando, para 
isso, escreverem para DECO – Gabinete de Apoio 
ao Consumidor – Rua Padre Estêvão Cabral, 79-5º, 
Sala 504-3000-317 Coimbra.

Marta Nave – Gestora
DECO Coimbra

Formações 
Financiadas

Estão abertas inscrições para forma-
ções financiadas para os cursos 

de Bordados, Unhas de Gel, Inglês, 
Informática, Cozinha e Manicure, 
que irão ser lecionados pela empresa 
Vectorindice, Lda., tendo-se direito às 
regalias de formando, subsídio de alimen-
tação e certificado. 

Os cursos iniciarão assim que houver 
inscrições suficientes que completem 
uma turma.

As inscrições poderão ser feitas na sede 
da Junta de Freguesia, no horário das 9h 
às 19h.
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Saúde Oral Sénior

Prevenção e cuidados de saúde oral:
-Quando os dentes “abanam”ou as 

gengivas sangram e doem , o que se deve 
fazer?

Deve dirigir se com a máxima urgência 
ao Médico Dentista para que este avalie o 
estado da boca. Poderá ser urgente,para 
além de outras medidas a realização de 
uma Destartarização (limpeza) para elimi-
nar a placa bacteriana e/ou tártaro que 
constituem causas desta situação clinica. A 
placa bacteriana é uma espécie de pelicula 
que adere aos dentes e ás gengivas e quan-
do não é removida transforma se em tárta-
ro duro e rugoso, lesivo para as gengivas 
e para o suporte dos dentes, provocando 
numa fase mais avançada dor e mobilidade 
dentária.

-Vale a pena colocar próteses dentárias 
para substituir os dentes naturais perdidos?

Sim, os dentes intervêm em processos 
como a mastigação, deglutição, fonética 
e no aspecto da estética facial. Quando 
perdemos dentes sofremos alguma destas 
alterações que podem ser minimizadas se 

substituirmos os dentes em falta através de 
próteses dentárias, que poderão ser fixas 
ou removíveis.

-Mesmo não tendo dentes naturais deve 
se consultar um médico dentista com 
regularidade?

Sim, com o passar do tempo os tecidos 
orais sofrem modificações podendo até 
surgir lesões que quando não controladas 
se podem transformar em lesões malignas. 
Os portadores de próteses dentárias totais 
sofrem alterações das mucosas e desajustes 
das próteses, que deverão ser corrigidas 
para evitar feridas e lesões graves. Em 
algumas situações devem avaliar se as 
infecções por fungos associados ao uso das 
próteses dentárias. Trate da sua Oral do 
Idoso todos têm o direito de estar bem e 
serem mais felizes.

Clinica dentária Riso Encantador ,Lda
Estrada nac.109-loja 4 A (junto á escola 

de condução e café Imperial)
244-685979  Dora Patricio Assistente de 

Medicina Dentária.

Sugestões de Leitura - Marina (Carlos Ruiz Zafón)
«De todos os livros que publiquei desde que comecei neste estranho ofício de romancista, lá por 1992, Marina é um dos meus favoritos.»

Carlos Ruiz Zafon nasceu em 25 
de setembro de 1964, em Barcelona 
(Espanha). No início dos anos 90 come-
çou sua carreira como escritor com 
textos literários dedicados ao público 
jovem. Estreou-se como romancista com 
O Príncipe da Névoa (1993), título do 
premiado mistério Edebé.

Amante do romance do século 
XIX e influenciado por autores como 
FyodorDostoevsky ,TolstoyLeo e Charles 
Dickens, continuou a sua carreira com 
títulos publicados como O Palácio da 
Meia-Noite (1994), uma história passada 
na cidade de Calcutá, na década de 30, 
Luzes em Setembro (1995), que retrata 
um fabricante de brinquedos estranho 
que vive numa mansão habitada por 
seres mecânicos e Marina (1999), um 
romance cujo contexto se passa na cida-
de de Barcelona e é proeminente no seu 
trabalho.

Com A Sombra do Vento (2001) , Carlos 
Ruiz Zafón foi finalista para o prémio 
Fernando Lara e tornou-se conhecido a 
nível internacional, conseguindo trans-
formar a sua obra num best-seller em 
Espanha e Alemanha, sendo também 
recebido com entusiasmo nos EUA.

Posteriormente publicou O Jogo do Anjo 
(2008) e O Prisioneiro do Céu (2011) .

Na Barcelona de 1980, Óscar Drai sonha 
acordado, deslumbrado pelos palacetes 
modernistas próximos do internato onde 
estuda. Numa das escapadelas noturnas, 
conhece Marina, uma rapariga audaz e 
misteriosa que irá viver com Óscar a aven-
tura de penetrar num enigma doloroso do 
passado da cidade e de um segredo de 
família obscuro. Uma misteriosa perso-
nagem do pós-guerra propôs a si mesmo 
o maior desafio imaginável, mas a sua 
ambição arrastou-o por veredas sinistras 
cujas consequências alguém deve pagar 
ainda hoje.

Ana Carla Gomes
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Concerto c/

RUI DAVIDE

Camarão3º Festival do

Música ao vivo
Gastr

onomia

Convívio

Herbicida

A Freguesia de Monte Redondo está aten-
ta à preservação do meio ambiente, e 

uma das formas com que contribui para 
isso, é utilizando herbicida biológico, que 
utilizado conforme o manual, é inofensivo 
quer para as pessoas, quer para os animais.

O produto utilizado por esta Freguesia 
é o GLYPHOGAN que é um herbicida não 
seletivo de ação sistémica indicado para 
o combate de infestantes anuais e vivazes 
nas mais diversas culturas. De entre as 

diversas culturas em que pode ser aplica-
do, o GLYPHOGAN também se encontra 
autorizado em zonas não cultivadas, nome-
adamente caminhos, arruamentos, bermas 
de estrada, campos de aviação, vias férre-
as, cemitérios e áreas industriais. A sua 
utilização está autorizada em Protecção / 
Produção Integrada, sem restrições, desde 
que sejam cumpridas as instruções cons-
tantes do rótulo. 

GLYPHOGAN está Isento de Classificação 

Mousse de 
Morango

Ingredientes 
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata ou 2 caixinhas de creme 

de leite
• 1 iogurte natural 
• 1 sumo em pó de morango (pode 

ser normal ou light)
• Morangos para enfeitar

Modo de preparação
Levar todos os ingredientes no liquidifi-

cador e bater tudo de 5 a 10 minutos.
Colocar a mistura numa taça de vidro 

grande, ou em várias tacinhas de vidro, e 
em seguida levar ao frigorifico ou conge-
lador até a mistura ficar gelada e com 
consistência firme.

Se quiser pode manter a mousse no 
congelador para ficar com uma consis-
tência firme e deliciosa, parecida com 
sorvete.

Assim que a mousse estiver bem gelada, 
colocar morangos em cima para enfeitar 
(opcional).

Toxicológica, Ecotoxicológica e Ambiental – 
Sem Simbologia no Rótulo – situação que 
se aplica aos produtos com menores riscos 
tanto para o aplicador como para o meio 
ambiente.

Desta forma, todos os monteredon-
denses podem ficar descansados quando 
existir a aplicação do herbicida por esta 
Freguesia, dado que não existe perigo para 
os humanos.
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Férias na Música

Durante o mês de julho, a Escola de 
Música acolhe duas dezenas de crian-

ças que participam nas Férias na Música, 
uma iniciativa conjunta da Junta de 
Freguesia e da Escola de Música, com o 
objetivo de despertar nas crianças o gosto 
pelas artes, nomeadamente pela música, 
através de atividades lúdicas.

As crianças são acompanhadas pelas 
professoras Andreia, Viviana Santos e por 
alguns alunos da Escola de Música que se 
voluntariaram para ajudar. Desenvolvem 
atividades como a dança, o desporto, a 
piscina, teatro, passeios pedestres, expres-
são plástica e,  como não poderia deixar de 
ser, a música.

No passado dia 12 de Julho as crianças 
visitaram as instalações dos Bombeiros,  
podendo usufruir da piscina dos mesmos. 
Segundo os pequenitos foi um dia 
maravilhoso.

As inscrições para o mês de agosto já 
se encontram abertas, dando desta vez a 
oportunidade aos meninos mais pequeni-
nos, visto ser para idades entre os 3 e os 
11 anos.

As responsáveis estão satisfeitas com o 
projeto e agradecem a todos os que torna-
ram este projecto possível.

Ana Carla Gomes e Viviana Santos

Passatempo para os mais novos
Vamos ajudar a preservar a natureza, ajudando os meninos a colocar o lixo no cesto.
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Comemoração dos 140 anos da Filarmónica 
Nossa Senhora da Piedade – Monte Redondo

Nos dias 6, 7 e 8 de julho comemoraram-
-se os 140 anos da Filarmónica Nossa 

Senhora da Piedade e, simultaneamente, 
inauguraram-se oficialmente as instalações 
do edifício da Fundação Bissaya Barreto, 
cedido para as atividades desta Associação.

A abertura desta festividade deu-se no dia 
6 com uma noite jovem animada pelo grupo 
OhLívia, do qual fazem parte alguns dos 
elementos da nossa Filarmónica.

Durante a tarde do dia 7 de julho, decor-
reram várias mostras culturais com Hip Pop 
MC e dança do ventre com as alunas da 
professora Naid Nour.

No dia 7 de julho, pelas 19h00m, foram 
recebidos os ilustres convidados, represen-
tando as várias entidades governativas, 
associativas e institucionais da freguesia e 
algumas personalidades ilustres.

A banda da Filarmónica deu início à ceri-
mónia ao som da marcha “Gracias”.Após o 
que o senhor Manuel Silva, presidente da 
Filarmónica, guiou os convidados ao longo 
das salas já restauradas, contando a história 
deste edifício que serviu de reisdência ao Dr. 
Luís Pereira da Costa, Instituto D. Maria Rita 
do Patrocínio Costa – Casa de Educação e 
Trabalho e Casa da Criança  D. Maria Rita 
do Patrocínio Costa. Atualmente, é a sede da 
Filarmónica de Monte Redondo e da Escola 
de Música Nossa Senhora da Piedade.

Os convidados tiveram o privilégio de 
assistir a uma demonstração de piano, 
violino e guitarra.

Seguiu-se um discurso de abertura profe-
rido pelo Presidente Manuel Silva, no qual 
agradeceu a todos os presentes e a todos 
os que contribuíram para que este projeto 
fosse possível, podendo contabilizar-se 
mais de 13 mil horas de trabalho voluntário.

A Dra. Lúcia Santos, presidente da área  
da Educação para a Infância da Fundação 
Bissaya Barreto mostrou-se emocionada Ana Carla Gomes e Viviana Santos

e agradada com o resultado das obras de 
restauração efetuadas no edifício e desejou 
muito sucesso a todos os que estão envol-
vidos neste projeto, tal como a senhora 
Presidente de Junta, Céline Gaspar, que, 
num gesto solidário, apesar das dificulda-
des financeiras que o país atravessa, deixou 
uma lembrança a esta instituição cultural, 
seguida do senhor Presidente da Câmara 
de Leiria, que prometeu envidar todos os 
esforços para auxiliar a Filarmónica. O 
Professor Doutor Jorge Arroteia, honra-
do monterredondense, apelou à união de 
todos pela cultura, pois com vontade e 
união entre os cidadãos e as várias entida-
des tudo é possível.

Aos vários discursos, segui-se um jantar, 
que teve uma grande adesão por parte da 
população. Enquanto este decorria, alguns 
alunos da Escola de Música iam fazendo as 
suas apresentações, criando um ambiente 
agradável e mostrando o trabalho desen-
volvido ao longo deste último ano.

Seguiu-se a atuação do «Duo musical – 
RM» pela noite dentro.

No domingo, a associação «Os 
Defensores» organizou um passeio pedestre 
pelas estremas da freguesia, seguindo-se a 
missa na Igreja Paroquial. Após o almoço, 
houve um concerto tocado pelas Bandas 

da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade 
de Monte Redondo e da Filarmónica das 
Gaeiras.
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Os Filhos 
no Divórcio
Dra. Carla Pinhal
Psicóloga

O divórcio dos pais transforma comple-
tamente a vida dos seus filhos, e 

esta transformação procede-se com uma 
grande dor: perdem a intimidade quoti-
diana com um dos seus pais, altera-se o 
conceito de família e sentem-se basica-
mente abandonados. Os impactos podem 
ser muito diferentes, segundo o sexo e a 
idade dos filhos no momento em que se 
dá a separação, porém também existem 
elementos em comum na experiência de 
todas as crianças que tenham atravessado 
esta crise.

A experiência do divórcio traz novos 
elementos à identidade da criança, modi-
ficando-a. Os filhos de famílias divorcia-
das partilham de atitudes, sentimentos e 
ilusões, e consideram-se membros de um 
grupo especial. O facto de serem filhos 
de pais divorciados faz com que padeçam 
de uma identidade fixa, que define a sua 
personalidade e afecta profundamente as 
suas relações presentes e futuras. Sentem 
que o processo de crescimento é mais 
difícil e ao longo dos anos, vivem perante 
sentimentos de perda, tristeza e ansieda-
de, sentem-se menos protegidos, menos 
cuidados e consolados.

Compartilham de valores mais conser-
vadores dos seus pais respeitantes ao 
matrimónio: desejam um matrimónio 
estável, um amor romântico, duradouro e 
leal, mas com a sensação de que há poucas 
probabilidades de acontecer. Crêem que é 
necessário evitar matrimónios impulsi-
vos, e que a convivência experimental é 
boa para uma relação. Anseiam estabele-
cer relações duradouras e preocupam-se 
em não o conseguir.

A primeira reacção dos filhos frente 
ao divórcio é o temor, uma profunda 
sensação de perda e tanto podem chorar 
por um pai afectuoso como por um pai 
indiferente. Também se preocupam com 
o bem-estar dos seus pais, estranham que 
o pai/mãe se tenha ido embora e temem 
não voltar a vê-lo. Quando um pai aban-
dona o outro, as crianças interpretam-no 
como se tivessem elas mesmas a serem 
abandonadas. Sentem que a sua opinião 
não conta e sentem impotência frente a 
sua incapacidade para interferir num 

Enxaqueca

Eliana Carvalho
Licenciada em Enfermagem
pela Escola Superior de Saúde de Leiria

Uma enxaqueca é uma dor de cabeça reci-
divante, pulsátil (latejante) e intensa, 

que habitualmente afecta um lado da cabeça, 
embora possa afectar ambos. A dor começa 
de repente e pode ser precedida ou acom-
panhada sintomas como vómitos, náusea 
e intolerância à luz (fotofobia) e ao som 
(fonofobia). Estes sinais podem durar apenas 
algumas horas, mas em casos excepcionais 
podem ir durar vários dias.

Embora a enxaqueca possa iniciar em qual-
quer idade, começa geralmente em pessoas 
entre os 10 e os 30 anos de idade. Por vezes, 
desaparece depois dos 50 anos e é mais 
frequente nas mulheres do que nos homens. 
Se se tiver em conta que mais de 50 % das 
pessoas com enxaqueca têm familiares que 
também sofrem dela, é de supor que a tendên-
cia possa ser geneticamente transmitida.

As pessoas que sofrem de enxaqueca nem 
sempre são compreendidas pelos que as 
rodeiam. Em primeiro lugar porque esta é 
uma doença que, na maioria das vezes, não 
é reconhecida como tal. No entanto, a comu-
nidade médica não tem dúvidas que esta 
enfermidade pode ser tão incapacitante como 
qualquer outra. 

A enxaqueca é uma doença multifactorial, 
várias são as causas conhecidas, tais como, 
factores genéticos, ambientais, hormonais, 
comportamentais e o padrão de sono e 
repouso. Evite os factores que lhe podem 
provocar uma enxaqueca. Para tal, faça um 
diário das suas dores de cabeça, marcando 
datas, duração, intensidade da dor, sintomas 
e outros factores relevantes. É uma ferra-
menta indispensável para compreender as 
possíveis causas. Desta forma, poderá, em 
conjunto com o seu médico, identificar quais 
os factores que a causaram e o melhor trata-
mento. Adopte um estilo de vida saudável 
e não exagere no consumo de analgésicos. 
Procure manter hábitos de sono regulares e 
evite picos de maior stresse. Não salte refei-
ções e coma regularmente e a horas.

As soluções médicas costumam ser os 
analgésicos ou mesmo os anti-inflamatórios. 
Se não se receber tratamento, a duração dos 
episódios agudos de enxaqueca pode ser de 
várias horas ou dias. Para alguns, as dores de 
cabeça são leves e são facilmente aliviadas 
com os analgésicos. Mas é bastante frequen-
te que as dores de cabeça sejam intensas e 
incapacitantes de modo temporário, espe-
cialmente se são acompanhadas de náuseas, 
vómitos e mal-estar produzido pela luz inten-
sa. Nesses casos é habitual que os analgésicos 
comuns não aliviem a dor de cabeça e esta 
possa diminuir somente depois de um perío-
do de descanso e de sono.
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acontecimento tão importante nas suas 
vidas. 

Algumas condutas a seguir pelos pais 
divorciados

Todos estes problemas anteriormente 
descritos podem ser evitados se os pais 
adoptarem uma atitude adequada, no 
momento da crise e depois dela. Alguns 
pontos a seguir: 

• Ajudar os seus filhos quando a sepa-
ração está iminente, preparando-os para 
o que está para vir. Ser cuidadoso com o 
que lhes diz e como o diz, porque tudo 
o que lhes dirá será recordado por muito 
tempo. Não se pode evitar que sofram 
mas existem muitas formas de diminuir 
esse sofrimento;

• Comunicarem juntos (pai e mãe) a 
decisão do divórcio. Desta forma, trans-
mitem uma decisão conjunta, madura e 
racional;

• Falar com todos os filhos ao mesmo 
tempo porque podem ajudar-se entre si. 
Se existirem diferenças de idades muito 
acentuadas, num segundo momento 
poderá falar com cada um em separado, 
adequando o discurso a cada idade;

• Devem inteirar-se que a decisão de 
divórcio está firmemente tomada e com 
antecipação, revelar o dia em que o pai/
mãe se vai mudar;

• Explicar a situação de forma clara. Os 
filhos precisam de entender que se trata 
de um divórcio. No caso de adolescentes, 
convêm explicar-lhes todo o processo 
legal e as decisões que será necessário 
tomar;

• Explicar-lhes as razões do divórcio, 
sem entrar em detalhes como infidelida-
des e problemas sexuais;

• Exprimir a tristeza que gera o divór-
cio dos pais, porque isto lhes permite 
exprimir os seus próprios sentimentos;

• Dizer-lhes que eles não são respon-
sáveis pela separação e que não está em 
suas mãos recompor a relação;

• Dizer-lhes que sabem que vão 
sofrer e que lamentam causar-lhes este 
sofrimento;

• Dizer-lhes que foram um dos maiores 
prazeres do matrimónio e que no passado 
existiu muito amor nele;

• Antecipar situações previsíveis dentro 
do possível;

• Dizer-lhes que devem ser valentes e 
que esta crise deverá ser ultrapassada por 
toda a família;

• Deixá-los participar com opiniões 
sobre as decisões a tomar, no entanto não 
serão eles a decidir;

• Dizer-lhes que todos deverão esfor-
çar-se para manter a importante relação 
entre pais e filhos;

• Dizer-lhes que têm o direito de amar 
ambos os pais da mesma forma, reforçan-
do que o divórcio é um problema entre 
adultos.

Para terminar, pode-se concluir que 
são dois os objectivos que os adultos 
deverão alcançar após um divórcio. O 
primeiro é a reconstrução das suas vidas 
pessoais, e o segundo ajudar os filhos a 
superar o fracasso do matrimónio e dos 
anos posteriores ao divórcio. Os filhos 
também deverão alcançar dois objectivos. 

Sábado 4
18h00 - Abertura do Arraial

20h00 - Abertura do 

Restaurante

22h00 - Atuação do Grupo 

Musical  “Ar e Vento” 

24h00 - Encerramento
Domingo 5 
11h00 - Abertura do Arraial

13h00 - Abertura do 

Restaurante

16h00 - Atuação do Rancho  

Folclórico “Os Unidos do 

Pinheirinho”

22h00 - Atuação do Grupo 

Musical “Mendes Música”

24h00 - Encerramento 

A direção não se responsabiliza por qualquer acidente ou incidente durante a Festa

G. C. R. Matos, 
Lavegadas e Pinheiro 

Em primeiro lugar, devem reconhecer a 
realidade da separação e aceitá-la, para 
poder continuar a crescer familiar e indi-
vidualmente. Em segundo lugar, acredi-
tar no amor e aceitar a ideia positiva de 
que podem amar e ser amados.

Para esclarecer qualquer dúvida ou enviar 
uma sugestão podem encaminhar a v/ mensa-
gem para o email: carla.pinhal@gmail.com

(Este artigo não cumpre as regras do novo 
acordo ortográfico a pedido da autora)
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Recolha de 
Alimentos

O Jardim-de-infância de Monte Redondo 
teve a iniciativa de recolher alimentos 

para os mais necessitados, a favor do Banco 
Alimentar.

Cada uma das crianças contribuía com 
o que pudesse seja arroz, massa, enlata-
dos entre outros bens alimentares. Esta 
iniciativa faz parte do projecto “Aprender a 
crescer… em Cidadania”, deste Jardim-de-
infância, foi uma forma de sensibilizar os 
mais pequenos dos problemas da sociedade 
de hoje e como podemos comprovar com 
as fotografias tiradas eles divertiram-se a 
ajudar os outros! Este projecto possibilitou 
uma maior interacção entre a escola e a 
família. 

J.I. Monte Redondo

Férias CAF

A Componente de Apoio há Família 
possibilita aos pais que trabalhem, 

terem um lugar onde possam deixar os 
filhos, mesmo após o final do ano lectivo 
pré-escolar esta componente continua 
em funcionamento para dar apoio a estes 
pais.

A CAF organiza diversas actividades, 
tais como a elaboração de trabalhos 
reciclados e diversos trabalhos manuais, 
passeios pedestres, entre outras activi-
dades que entretêm as crianças nas suas 
férias lectivas.

Para além destas actividades as crian-
ças também vão ter a possibilidade de ter 
aulas de culinária, piqueniques e mais 
actividades no exterior, onde poderão 
estar em contacto com a natureza.

É tempo de festas 

na Casa da Criança

No dia 1 de junho, comemorou-se o Dia 
Mundial da Criança com um pique-

nique no jardim cheio de surpresas pelo 
meio: a história em fantoches de “os três 
porquinhos”, pinturas coletivas, pintura de 
T-shirts e muita brincadeira exprimindo 
criatividade e imaginação.

No dia 29 de junho, realizou-se a festa 
de encerramento das atividades letivas 
com atuações de todas as crianças exibindo 
os seus dotes musicais em vários medleys 
e canções terminando com a canção do 
Adeus como despedida aos finalistas, 

Houve ainda tempo para o desfile das 
Marchas Populares e ainda para assistir à 
peça de teatro “A que sabe a Lua” protago-
nizada pelos meninos mais velhos.

Não menos importante e com bastante 
participação, o grupo de Pais simulou uma 
manhã passada no jardim de infância que 
incluiu uma aula de psicomotricidade com 
a ajuda de uma figura de referência para as 
crianças, o Panda.

Depois de toda esta animação, seguiu-se 
o lanche convívio com a colaboração de 
todas as famílias presentes. 






