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FICHA TÉCNICA

MARTA PINHAL  
REPRESENTA PORTUGAL EM BILBAU

O ano de Francisco Rodri-
gues Lobo – quando a poesia 
e a ciência se encontram foi o 
projeto da autoria de Filipa Di-
nis, Luana Silva e Marta Pinhal 
que lhes deu acesso a repre-
sentarem Portugal e Leiria, na 
10ª edição do Elhuyar Zientzia 
Azoka, uma feira de ciência 
para alunos do ensino secun-
dário, na cidade de Bilbau, no 
norte de Espanha. 

As alunas da Escola Secun-
dária Francisco Rodrigues Lobo 
foram desafiadas a elaborar um 
projeto para apresentar no con-
curso Jovens Cientistas, em 
2021, que fosse alusivo às co-
memorações dos 400 anos da 
morte do poeta, relacionando-
-o com a biologia. O trabalho 
distinguiu-se pela originalidade 
temática e abordagem interdis-
ciplinar, pois aliou a ciência à 
poesia.

Além dos 400 euros que ga-
nharam, as alunas rumaram a 
Espanha entre 2 e 5 de Junho, 
onde expuseram, num stand, o 
seu trabalho, que acabou por 
envolver as disciplinas de Bio-
logia, Português e Inglês.

Marta Pinhal foi a responsá-
vel por descobrir a vida e obra 
de Francisco Rodrigues Lobo, 
já que Português é o seu forte. 
Luana Silva e Filipa Dinis fize-
ram, posteriormente, a relação 
com a Biologia.

Marta Pinhal tem 17 anos e 
é residente em Monte Redondo. 
Fomos conversar com ela sobre 
o Projeto.

«Há 400 anos, no tempo do 
poeta Leiriense Francisco Rodri-
gues Lobo, Leiria apresentava 
uma paisagem desconhecida 
nos tempos contemporâneos. 
Em outubro de 2017 mais de 
80% do pinhal de Leiria ardeu 
e as nossas referências ecossis-
témicas, ainda que repletas de 
espécies invasoras, foram aba-
ladas e perdemos uma parte 
da nossa identidade regional.

Aproveitando as come-
morações do 4.º centenário 
da morte de Francisco Rodri-
gues Lobo, foi-nos proposto, a 
mim e a duas colegas minhas, 
realizarmos um projeto para 
apresentar no 29.º concurso 
de jovens cientistas em 2021. 
O projeto intitulou-se “O Ano 
de Francisco Rodrigues Lobo-
-Quando a Poesia e a Ciência 
Se Encontram” e destacou-se, 
segundo o painel de jurados, 
pela originalidade temática, 
abordagem interdisciplinar e 
relevância para a cidade e para 

a nossa comunidade educativa. 
O trabalho consistia num 

estudo dos poemas do poeta 
já antes mencionado, nos quais 
era visível, sobretudo entre cole-
gas, o seu interesse pela biolo-
gia, e relacionar a paisagem que 
o poeta descrevia com aquela 
que nós conseguimos ver hoje 
em dia. Resultou em duas teias 
de relações interespecíficas, 
uma com grande diversidade 
de mata autóctone, de Fauna e 
Flora, e outra muito pobre em 
relações harmónicas e com 
maior intenção de competição. 
Sendo a primeira um retrato da 
Mata de Leiria há 400 anos e a 
segunda nos dias de hoje. 

Defendemos bem o proje-
to e acabámos em 5.º lugar na 
14.ª Mostra Nacional de Ciên-
cia, onde fomos agraciadas 
com um prémio monetário e 
uma presença na 10.ª edição 
do Elhuyar Zientzia Azoka, uma 
feira de ciência na cidade de 
Bilbau no norte de Espanha. 

Voámos para Bilbau, via-
gem paga pela Fundação da 
Juventude e diversas entidades 
espanholas e, de 2 a 5 de junho, 
tivemos a oportunidade de visi-
tar a Universidade do País Bas-
co, receber outros estudantes 
de secundário no nosso stand 
e conhecer pontos de interesse 
da cidade.»

Ana Carla Gomes
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FESTIVAL DE TEATRO
NOVOS VENTOS

O pinhal do Museu do Casal 
de Monte Redondo acolheu du-
rante três dias várias apresenta-
ções, no âmbito do festival de 
teatro comunitário organizado 
pelo Leirena.

Foi um fim de semana 
cheio de teatro e novo circo. 
No dia 24 de junho, pôde ser 
visto o produto da residência 
artística desenvolvida por alu-
nos da Escola Internacional de 
Circo: o espetáculo  “Descon-
tínuo”. 

No dia 25, às 21h30, a com-
panhia espanhola La Gata Ja-
ponesa apresentou o espetácu-
lo “Los viages de Bowa”.

No domingo, dia 26, subi-
ram ao palco os quatro espe-
táculos preparados durante 
a semana com a população 
local, envolvendo elementos 
do ACRDC Sismaria, Agrupa-
mento de Escuteiros nº 1054, 
Arcude, Colégio Luís Pereira da 
Costa, Censocar, Filarmónica 
de Monte Redondo, GD Carrei-
rense, Museu do Casal de Monte 
Redondo e Os Magníficos. 

O festival despediu-se de 
Monte Redondo no domingo, 
dia 26, às 21h30, com “Napo-

leão ou o Complexo de Épico”, 
pela Companhia de Teatro do 
Chapitô.

Ao longo do fim de semana, 
passaram pelo espaço do Pi-
nhal do Casal de Monte Redon-
do, gentilmente cedido pelo 
senhor João Moital. O Teatro 
e a Cultura vieram ter com as 
pessoas numa ligação artística 
e humana muito importante. 
O Teatro Comunitário permi-
te uma experiência intergera-
cional e cultural inesquecível. 
Muito obrigada ao Teatro Lei-
rena. 

Ana Carla Gomes
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MAGIA E GLAMOUR NA  
21.ª GALA DE FINALISTAS 

No passado dia oito de ju-
lho, o Colégio Dr. Luís Pereira 
da Costa celebrou o culminar 
de uma etapa das três turmas 
de Ensino Profissional, Técnico 
de Desporto, Técnico de Infor-
mática - Sistemas e Técnico de 
Comunicação e Serviço Digital.

Após o já tradicional jan-
tar no Restaurante Pinhal da 
Quinta, alunos, pais, amigos 
e professores deslocaram-se 
para o pavilhão do Colégio 
onde os aguardava um ambien-
te de glamour, de estrelas, de 
cinema, justamente o tema da 
gala deste ano. E foi ao som de 
Ennio Morricone, pela mão do 
flautista João Costa e da maes-
trina Alexandra Curado, que 
uma plateia comovida assistiu 
à entrada dos finalistas que se 
fizeram acompanhar por pais, 
namorados, amigos… 

E a noite prosseguiu num 
ambiente de magia, de emo-
ções… A elegância da profes-
sora Sara Espírito Santo e o 
charme do ex-aluno Aquiles 
Pinto conduziram os nossos 
finalistas na entrega dos seus 
diplomas, nas homenagens 
sentidas dos seus Diretores de 
Turma, Ana Marques e Milton 
Branco. Aos alunos que se dis-
tinguiram nas categorias Apro-
veitamento e Atitudes e Valores 
foram atribuídos diplomas pelo 
Dr. Rui Miranda, Diretor Pedagó-
gico, pelo Presidente da Junta 
de Freguesia da Bajouca, sr. 
Nelson Ferreira, pelo sr. Carlos 
Santos, Tesoureiro da União de 
Freguesias de Monte Redondo 
e Carreira, e pelo senhor Joel 
Ferreira, Tesoureiro do Execu-
tivo da Junta de Freguesia do 
Coimbrão.

As luzes e as cores douradas 
preenchiam o palco no qual 
“desfilaram” ex-alunas, como 
Filipa Costa, com o seu belo mo-
mento de ginástica acrobática, a 
voz melodiosa da aluna Adriana 
Senhor acompanhada por uma 
sentida dança da ex-aluna Mar-
ta Pinhal e ainda, num último e 
marcante momento da noite, 
a voz e presença poderosas da 
professora Ana Arsénio.  

A terminar este grandioso 
espetáculo, a Presidente da 
Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação do Colégio, 
e mãe de um dos finalistas, San-
dra Pedrosa, proferiu, emocio-
nada, umas breves palavras aos 
finalistas e respetivas famílias.

E foi num ambiente de fe-
licidade, com o sentimento de 
dever cumprido e alguma nos-
talgia, que finalizou esta noite 

de estrelas, degustando o sa-
boroso bolo e uma refrescante 
flûte de champanhe enquanto 
se ouvia, por todo o pavilhão, 
“parabéns, parabéns!!” e “já 
temos tantas saudades!!”.

Professora Vanda Costa
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CLUBE DE LEITURA  
– MONTE REDONDO 
E CARREIRA

Iniciar-se-á, no próximo 
mês de agosto, o Clube de 
Leitura de Monte Redondo e 
Carreira. Um clube aberto à 
comunidade e que tem como 
intuito a partilha de leituras e 
o gosto pela literatura. 

Estes momentos ocorre-
rão mensalmente, no último 
sábado de cada mês, em que 
cada leitor poderá partilhar, de 
forma livre, os livros que leu ou 
que anda a ler.

Venha partilhar as suas 
leituras de Verão, no dia 27 de 

agosto, sábado, pelas 18h00, 
no Museu do Casal de Monte 
Redondo.

Para mais informações, en-
vie e-mail para clubeleitura.
mrc@gmail.com ou adira ao 
grupo do Facebook Clube de 
Leitura – Monte Redondo e Car-
reira.

Raquel Ferreira

DECO EXIGE FUNDO DE CATÁSTROFE 
QUE PROTEJA CONSUMIDORES EM CASO  
DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

A DECO exige a criação 
de um Fundo de Catástrofe 
que proteja os consumidores 
na ocorrência de fenómenos 
climáticos extremos, como 
a onda de calor que atraves-
samos, sobretudo quando a 
mesma potencie ou acentue 
situações que gerem prejuízos 
para os consumidores; como 
os recentes incêndios. A DECO 
endereçou já uma carta ao Go-
verno e aos Grupos Parlamen-
tares a pedir que este Fundo 
seja criado e regulamentado 
com urgência.

Para além deste Fundo, a 
Associação considera funda-
mental que o Estado imponha 

às seguradoras, de forma obri-
gatória e automática, a cober-
tura destes riscos, no âmbito 
de contratos de seguro obriga-
tórios ou facultativos, mas de 
forma disseminada.

A DECO recorda que exis-
te uma Lei de Bases do Clima 
que obriga o Governo a adotar 
medidas que protejam pessoas 
e bens em face das alterações 
climáticas.

Dos mais de 50 incêndios 
ativos no presente, quase me-
tade deflagram na região centro 
de Portugal, o que preocupa a 
DECO Centro, pois os consumi-
dores são aqueles que estão 
mais vulneráveis a estes de-

sastres. Exemplo disso são os 
pedidos de ajuda que chegam 
a esta Delegação, sobretudo de 
consumidores que revelam di-
ficuldades no acionamento de 
seguros para cobrir as perdas 
dos seus bens ou que, simples-
mente, não têm capacidade 
financeira para os subscrever.

Continuamos, também, 
a acompanhar o trabalho re-
gional e local das autarquias 
na resposta às Alterações Cli-
máticas, exigindo a criação de 
Planos de Contingência para 
a seca e o reforço da literacia 
climática aos consumidores. A 
participação dos cidadãos tem 
permitido à DECO e aos muni-

cípios melhorar a qualidade de 
vida das comunidades, mas a 
sua voz é fundamental para a 
mudança, https://deco.pt/alte-
racoes-climaticas/!

Se perdeu os seus bens nos 
recentes incêndios, a DECO 
Centro disponibiliza-lhe, du-
rante este mês, um serviço de 
apoio gratuito em Rua Padre 
Estevão Cabral, 79-5º, sala 504, 
3000-371 Coimbra (239 841 004 
|deco.centro@deco.pt) onde 
poderá contar com a nossa 
assistência para a análise do 
seu seguro ou para o ajudar a 
encontrar mecanismos locais 
ou nacionais que o possam 
proteger nesta situação.
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A União das Freguesias 
de Monte Redondo e Carreira 
conta com uma Unidade Local 
de Proteção Civil, oficialmen-
te constituída a 22 de maio de 
2022. Esta estrutura integra, 
atualmente, 24 elementos, dos 
quais 15 participaram na for-
mação promovida pela Câmara 
Municipal de Leiria. A equipa 
integra pessoas com conheci-
mentos multidisciplinares e, 
acima de tudo, integra cida-
dãos com um conhecimento 
fundamental do território, da 
atividade e das pessoas da co-
munidade. 

Paulo Gaspar, presidente 
da Assembleia de Freguesia, 
é o coordenador da Unidade 
Local de Proteção Civil. É uma 
pessoa que, ao longo dos anos, 
tem tido uma participação ativa 
na atividade associativa e social 
do território, com um conheci-
mento profundo das suas espe-
cificidades e foi eleito de forma 
democrática pela equipa. Esta 
é constituída por cidadãos que, 
de forma assídua, participam 
na comunidade de diversas 
formas e que dizem presente 
continuamente a tudo o que 
respeita à dinâmica do nosso 
território, quer através do teci-
do associativo, quer diretamen-
te na atividade da nossa Junta 
de Freguesia. São moradores 
de vários lugares da Freguesia, 
cidadãos exemplares de uma 
cidadania ativa e participada: 

Ana Carla Gomes; Ana Lígia 
Mendes; Bruno Pereira; Célia 
Silva; Cláudia Dias; Emídio 
Carreira; João Carreira; Lina 
António; Mário Carvalho, Mar-
ta Rodrigues; Nelson Pedrosa; 
Rosalina Gaspar; Vítor Tomé; 
Sandra Crespo; Aida Guarda; 
Carlos Santos; Celso Santos; 
Luís Mendes; Manuel Crespo; 
Marco Cordeiro; Marco Rodri-
gues e Pedro Trigueiros.

No dia 25 de junho, às 21:15, 
no Teatro Miguel Franco, foram 
apresentadas oito Unidades Lo-
cais de Proteção Civil (ULPC) do 
concelho de Leiria, que visam 
fomentar uma maior proximi-
dade com os cidadãos e o terri-
tório ao nível da proteção civil: 
Amor, Arrabal, Bajouca, Coim-
brão, Marrazes e Barosa, Monte 
Real e Carvide, Monte Redondo 
e Carreira e Regueira de Pon-

tes são as freguesias e uniões 
de freguesias que passarão a 
contar com uma ULPC, que será 
liderada pelos respetivos pre-
sidentes de junta, a quem foi 
entregue algum equipamento 
e vestuário identificativo.

Na cerimónia, Céline Gas-
par, presidente da União das 
Freguesias de Monte Redondo e 
Carreira, referiu que «a valoriza-
ção da proteção civil, a diferen-
tes escalas, é fundamental para 
a promoção das pessoas, dos 
bens e do ambiente. Abraçar o 
desafio de constituir uma Uni-
dade Local de Proteção Civil no 
nosso território surge, sobretu-
do, por identificarmos esta ati-
vidade como algo transversal a 
toda a comunidade onde cada 
um de nós, individualmente e 
coletivamente, desempenha 
um papel basilar como edifi-
cador de um território mais 
resiliente e resistente.

Consideramos que o pla-
neamento eficaz e a proteção 
eficiente do território têm de 

UNIDADE LOCAL  
DE PROTEÇÃO CIVIL  
DA UNIÃO  
DAS FREGUESIAS  
DE MONTE REDONDO 
E CARREIRA
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estar em total conexão, pois 
apenas dessa forma será pos-
sível promover uma estratégia 
capaz de defender os nossos 
cidadãos, as nossas freguesias 
e, consequentemente, o nosso 
concelho. Ao longo dos anos, 
temos vindo assistir, de for-
ma cada vez mais frequente, 
a vários acontecimentos que 
obrigaram a população a agir 
e, neste contexto, sentimos 
como fundamental a criação 
de uma estrutura que contri-
bua para uma maior formação 
e sensibilização da comunida-
de. Desta forma, no momento 
de agir, cada cidadão estará, 
garantidamente, preparado 
para escolher o caminho certo.

As Unidades Locais de Prote-
ção Civil, integradas ao nível das 
freguesias, no contexto de todo 
um Sistema de Proteção Civil, 
revelam-se eficazes no proces-
so, porque integram elementos 
conhecedores do território onde 
intervêm e são, sem qualquer 
dúvida, elementos-chave nes-
te sistema. As Unidades Locais 
assumem, assim, um papel pre-
ponderante no planeamento e 
gestão do território, uma vez 
que as freguesias são as es-
truturas administrativas mais 
próximas das comunidades e 
que mais eficazmente podem 
atuar, com ações preventivas e/
ou reativas, que visem a minimi-
zação dos riscos ou a mitigação 
dos seus efeitos. Neste sentido, 
a criação da Unidade Local de 
Proteção Civil da União das 
Freguesias de Monte Redondo 

e Carreira foi, sem dúvida, um 
meio privilegiado, a nível local, 
para levar a cabo as políticas na-
cionais de proteção civil para o 
desempenho de uma cidadania 
responsável.»

Céline Gaspar agradeceu ao 
Município de Leiria, na pessoa 
do senhor Presidente Gonçalo 
Lopes e também do Senhor 
Vereador Luís Lopes, por per-
mitirem e valorizarem o desen-
volvimento deste processo e 
ao Serviço de Proteção Civil do 
Município de Leiria, nomeada-
mente na pessoa do Engenhei-
ro Ricardo Martins, pela sua 
motivação e disponibilidade. 

Por fim, Céline Gaspar reite-
rou a importância da colabora-
ção com a equipa do CLDS4G- 
Sentir o Território do Norte de 
Leiria, que foi fundamental para 
a concretização deste objetivo 
extraordinário para a defesa do 
nosso território e entregou uma 
lembrança à coordenadora do 
Projeto, Cláudia Duarte, como 

demonstração do profundo 
agradecimento por todas as 
parcerias desenvolvidas. 

No final da sessão, os presi-
dentes das Juntas e Uniões de 
Freguesias do concelho de Lei-
ria receberam ainda um colete 
que os irá identificar nas ações 
a desenvolver em matéria de 
proteção civil nas respetivas 
áreas geográficas, bem como 
materiais para os membros da 
Unidade Local. 

Ana Carla Gomes
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CRÓNICAS DE UMA PHYLARMÓNICA   CRÓNICA N.º 7

AUDIÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA, 
DA FILARMÓNICA DE MONTE REDONDO

A última audição do ano le-
tivo 2021-22 da Escola de Músi-
ca da Filarmónica de Monte Re-
dondo, Senhora da Piedade, foi 
no dia 26 de junho. Reuniram-
-se no exterior da nossa Sede, 
alunos, professores e pais para 
ouvirem as melodias interpre-
tados pelas crianças e jovens 
que durante todo o ano letivo 
foram aprenderam e desenvol-
vendo as suas competências 
musicais. 

Foram apresentadas obras 
dos alunos de piano, guitarra, 
acordeão, canto, percussão, 
saxofone, trompete, flauta, 
clarinete e trombone.

É amplamente conhecida 
a vantagem da aprendizagem 
de música e o contato com a 
mesma desde muito cedo, por 
isso é que na nossa Instituição 
há possibilidade dos bebés e 
crianças pequenas frequen-
tarem aulas de música, na 
companhia dos seus pais. Te-
mos também a possibilidade 
de aulas para adultos, pois a 
aprendizagem é ao longo da 
vida. 

Esta aprendizagem musi-
cal traz imensos benefícios às 
crianças, jovens e adultos, per-
mitindo um desenvolvimento 
pleno das suas competências 
como Ser Humano.  Referindo 
apenas algumas: ajuda na con-
centração, no raciocino lógico 
e na memorização, aperfeiçoa 
a capacidade de comunicação, 
estimula a expressão corporal, 
amplia a possibilidade de rela-
ções interpessoais, promove a 
disciplina e desenvolve a cria-
tividade.

A Escola de Música está, 

desde o início da sua criação, 
finais de anos 80, interligada 
com a necessidade de formar 
novos músicos para a Banda 
Filarmónica, pois a banda vai 
necessitando de renovar mú-
sicos. Atualmente, muitos dos 
músicos da banda são estudan-
tes universitários, que fizeram 
a sua formação musical nesta 
Escola de Música. 

Temos também, alguns 
alunos, que ingressaram Es-
colas Profissionais de Música 
e que realizaram, com sucesso, 
as suas Provas de Equivalência 

no Conservatório do Órfeão de 
Leiria, permitindo dar conti-
nuidade aos seus estudos 
musicais. 

Uma Escola humilde, pau-
tada pela proximidade às famí-
lias, pelas boas relações; uma 
escola que procura encontrar 
caminhos de aprendizagens di-
ferenciados para todos; uma 
escola proativa, que a Filarmó-
nica apoia, incentiva, e procu-
ra manter um nível de ensino/
aprendizagem de qualidade, 
reconhecido por entidades 
competentes. 

Por fim, um agradecimento 
aos professores, pelo empe-
nho, carinho e competência 
que demostram com os alunos 
e um louvor especial a todos os 
pais que procuram a melhor 
educação e desenvolvimento 
para os filhos e escolheram esta 
Escola de Música para que isso 
aconteça.

Bem hajam a todos. Aguar-
damos a ingressão de mais alu-
nos em setembro de 2022.

A Secretária da Filarmónica
Sofia Cabeço de Sousa
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S U G E S TÃO

DE  L E I T U R A

A PRINCESA DE GELO 
DE CAMILLA LACKBERG

Erica é uma jovem biógrafa 
que guarda dentro de si um desejo 
imensurável de se tornar escritora. 
De volta à cidade de Fjällbacka, 
após a morte trágica dos seus pais, 
ela é obrigada a reviver a sua infân-
cia devido à trágica e inexplicável 
morte da sua amiga Alex.

Esta obra é um romance 
policial que aborda alguns con-
tornos interessantes sobre os 
transtornos psicológicos que 
podem levar um ser humano a 
ceder aos piores tipos de chan-
tagem e tormentos.

CAMILLA LACKBERG é uma 
escritora sueca de romances 
policiais, considerada por mui-
tos a nova Agatha Christie . Os 
enredos dos seus livros são 
passados na pequena locali-
dade de Fjällbacka, na Costa 
Ocidental da Suécia, e são 
constituídos por mistérios que 
o leitor vai acompanhando e 
tentando resolver. Uma leitura 
recomendada para as férias de 
verão.

Ana Carla Gomes

APROVEITAR AS FÉRIAS PARA SER FELIZ 
E PROLONGAR A FELICIDADE

Passamos um ano inteiro à 
espera das férias. Aquele mo-
mento em que conseguimos 
relaxar, saímos da rotina, apro-
veitamos para passear, ir à praia, 
à montanha, estar em contacto 
com a natureza. Normalmente, 
para a maioria de nós, as férias 
são sinónimo de felicidade e por-
quê? Porque passamos a maior 
parte do nosso dia dedicados 
a atividades que nos causam 
sensações boas, de bem-estar, 
porque relaxamos, dormimos 
e descansamos o suficiente. 
Criamos diariamente em nós 
emoções positivas que elevam 
os nossos níveis de felicidade. 

Então e será que só conse-
guimos ser felizes nas férias? 
Será que é possível prolongar 
as sensações positivas das fé-
rias ao longo do ano?

A ciência diz-nos que sim. 
Sonja Lyubomirsky, docente 
de Psicologia Social e Positiva 
na Universidade da Califórnia e 

investigadora na área da felici-
dade, diz que ao conseguirmos 
prolongar e recordar memórias 
de momentos felizes, vamos 
ativar em nós as mesmas sen-
sações positivas e consecutiva-
mente aumentar o nosso nível 
de felicidade. 

Contudo, a maioria de nós, 
quando regressa das férias, reco-
meça atividades e rotinas onde 
residem sensações negativas e 
surge o stress, a ansiedade e lá 
se vai toda a felicidade das fé-
rias. O segredo é ir mantendo 
então ativas sensações agradá-
veis seja através de atividades 
ou da recordação de momentos 
felizes para promover emoções 
positivas que ajudem a diminuir 
os níveis de stress e ansiedade e 
tornar mais prazerosos os dias 
rotineiros pós-férias.

O meu desafio para si, que 
me está a ler, é aproveitar estas 
férias para rechear a sua memó-
ria de momentos bons e agra-

dáveis, para isso foque-se nas 
sensações no corpo, no cheiro, 
no sabor, nas cores, no som 
de uma ida à praia, ao campo 
ou à montanha. Este foco nas 
sensações vai permitir registar 
sensorialmente o momento e 
será mais fácil ao seu cérebro 
recordá-lo mais tarde. Tire fotos e 
depois faça um álbum das férias 
para que possa recordar ao longo 
do ano. Atualmente perdeu-se o 
hábito de imprimir fotografias, 
mas faça-o como uma atividade 
em família, por exemplo, no pós-
-férias e verá como todos ficam 
mais bem humorados. Guarde 
objetos que lhe recordem esses 
momentos bons: um pouco de 
areia da praia e/ou conchas (que 
pode colocar numa pequena gar-
rafa/frasco a adornar a casa, ou 
fazer um quadro com as crian-
ças), folhas de árvores que pode 
secar e servir para marcador de 
livros ou outras coisas. Pedras 
que pode pintar e dar utilidade 

para pisa papéis, por exemplo. 
E depois quando no ou-

tono e inverno, chegarem os 
dias mais curtos e frios, olhe 
para esses objetos, quase au-
tomaticamente vão ativar-se 
as memórias boas das férias e 
com elas emoções positivas. 
Se quiser intensificar ainda 
mais as sensações e emoções 
feche os olhos e através da sua 
imaginação coloque-se na-
quele momento tão feliz das 
suas férias, e intensifique cada 
sensação através dos seus cin-
co sentidos: tato, olfato, visão, 
audição e paladar. Podemos 
não conseguir ir passar férias 
no outono/inverno para sítios 
maravilhosos, mas com pouco 
dinheiro ou nenhum podemos ir 
onde quisermos através da força 
da nossa mente. Experimente.

O segredo da felicidade está 
nas pequenas coisas. 

Mónica Duarte Ferreira
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PROTEÇÃO CIVIL NO NORTE DE LEIRIA:
A ATUAÇÃO DAS UNIDADES LOCAIS  
DE PROTEÇÃO CIVIL

Desde o passado dia 11 de 
julho que as 4 Unidades Locais 
de Proteção Civil das Fregue-
sias de Bajouca, Freguesia de 
Coimbrão, União das fregue-
sias de Monte Real e Carvide 
e União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carreira, 
formalmente apresentadas no 
passado dia 25/06/2022 (junto 
com outras 4 no concelho), se 
encontram ativas e dinâmicas 
no que se refere ao estado de 
alerta e prevenção necessário 
perante o estado de contingên-
cia decretado.

Mediante orientações e 
em estreita e regular articu-
lação com todos os serviços 
competentes, os voluntários 
destas 4 ULPC têm desen-
volvido um trabalho empe-
nhado, responsável e digno 
de registo com ações muito 
diversas:  ações de vigilância 
pelos lugares das Freguesias 
nos pontos de predomínio flo-
restal; ações de sensibilização 
sobre o tema de proteção civil 
e incêndios junto das crianças 
e jovens; distribuição de folhe-
tos informativos porta a porta 
ou em estabelecimentos va-
riados; partilha e divulgação 
dos alertas/informações nas 
redes sociais; levantamentos 
de informação sobre máquinas 
de rasto e tratores, de pontos 
de água existentes; de zonas 
de evacuação em caso de ne-
cessidade, de pessoas com 
necessidades e prontidão das 
carrinhas com kits de comba-
te instalados e prontos a usar 
de forma conveniente e como 
primeiro auxílio se pertinente.

Cerca de 75 voluntários, 
permanentemente ou em re-

gime de rotatividade, tem ofe-
recido a sua disponibilidade e 
colaboração para as diferen-
tes tarefas e assim se propõem 
continuar até que tal se justifi-
que. Para além do apoio das 
entidades competentes, tem-se 
desdobrado a ajuda de outros 
residentes, empresas e projetos 
locais, como é o caso do CLDS 
4G – projeto Sentir o Território, 
cuja entidade promotora é a 
ADASCO no Coimbrão, também 
impulsionador da criação des-
tas ULPC, que tem disponibili-
zado material informativo para 
distribuição pela população, 
acompanhou ações de vigilân-
cia, apoiou e promoveu ações 
de sensibilização e disponi-
bilizou a equipa técnica para 
qualquer apoio psicossocial 
necessário.

A constituição das Unida-
des Locais de Proteção Civil são 
uma estratégia a dar pequenos 
primeiros passos no norte do 
concelho, trilhando um cami-

nho que não é fácil, mas que 
se revela muito necessário para 
a proteção de pessoas e bens 
para enfrentar qualquer situa-
ção de calamidade, nomea-
damente, esta dos incêndios 
florestais.

Mas têm existido outras ca-
lamidades (tempestade Leslie, 
Covid19,…) e acredita-se que 
as catástrofes naturais e/ou ou-
tras se manifestarão cada vez 
com mais regularidade e inten-
sidade. E, é por isso, que o CLDS 
4G Leiria Norte – projeto Sentir 
o Território tem previstas várias 
ações de informação e sensibi-
lização na área da cidadania e 
da proteção civil e produziu já 
diversificados materiais para 
distribuição, concretamente, 
um Guia Prático de Medidas 
de Autoproteção em caso de 
catástrofes ou acidentes graves 
e 3 folhetos com linguagem to-
talmente inclusiva.

Estes materiais podem ser 
solicitados gratuitamente atra-

vés do seguinte e-mail: clds4g.
norte.leiria@gmail.com.

Reforça-se que a Proteção 
Civil é responsabilidade e dever 
de todos: entidades públicas 
e privadas e cidadãos. É uma 
tarefa cívica e por isso é impor-
tante promover uma cultura de 
segurança e responsabilidade 
na comunidade, através da 
adoção de comportamentos 
adequados, relativamente ao 
território envolvente e é por 
isso que as entidades acima 
referidas e envolvidas nes-
tas atividades se encontram 
empenhadas em capacitar a 
população local para atuação 
em prevenção e emergência em 
situações de calamidade e por 
isso consideramos que devem 
ser tomadas como exemplo.

Cláudia Duarte
Coordenadora CLDS 4G 

Leiria Norte - Projeto  
“Sentir o Território”

Contacto: 964 141 115
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