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Durante o dia 2 de julho, no 
Pavilhão Gimnodesportivo dos 
Pousos, desenvolver-se-á um tor-
neio de Futsal com a participação 

do ex jogador Luís Vidigal.
Haver ainda atividades para 

crianças, com jogos e  brincadei-
ra, e a participação do Gymboree 

e do Lugar dos Príncipes, assim 
como, uma aula de tiro laser com 
a participação do Professor João 
Peres. 

Para as senhoras haverá dois 
workshops: um para fazer uma 
bolsa para telemóveis e outro so-
bre massagens. Haverá ainda gi-
nástica fitness (Zumba), ao longo 
do dia Neiva Pires irá fazer unhas 
de gel e Madalena Bonito estará a 
falar sobre os cuidados a ter com a 
pele/maquilhagem.

 Todas as atividades serão gra-
tuitas.

 Para refrescar e alimentar o 
corpo o bar estará sempre a fun-
cionar.

 No fim do dia um jantar con-
vívio para todos os participantes e 
acompanhantes. 

Entrada livre!
 Não há razões para ficar de 

fora!
 

Samuel Cardoso

Um só dia, diversão a dobrar - +K Bola 2016!
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São frequentes os con-
tactos nossos consumidores, 
junto do nosso departamen-
to jurídico, com dúvidas 
relativas ao seu seguro auto-
móvel.

A partir do momen-
to em que adquirimos um 
veículo somos obrigados a 
fazer um seguro de respon-
sabilidade civil perante ter-
ceiros. Sublinhe-se que esta 
modalidadede seguro apenas 
garante o pagamento das in-
demnizações por danos cor-
porais e materiais causados 
a terceiros, excluindo-se os 
danos do condutor.

Caso pretenda uma 
maior proteção terá que 
optar por um seguro contra 
todos os riscos, isto é, um 
seguro que abrange todas as 
coberturas promovidas pela 
seguradora. 

A verdade é que nenhum 
contrato de seguro cobre to-
dos os riscos!

Por regra este tipo de se-
guros tem coberturas seme-
lhantes ao seguro de respon-
sabilidade civil, que cobre os 
danos a terceiros e os danos 
próprios do condutor. Este 
seguro pode abranger tanto 
danos menores, como riscos 
ou mossas, como a destrui-

ção total do veículo, e aplica-
se mesmo quando a culpa é 
do próprio condutor.

Antes de contratualizar 
um seguro automóvel analise 
a diferentes propostas, faça si-
mulações, visto que as segu-
radoras são livres de fixar os 
seus preços.

Verifique se a empresa 
esta autorizada a exercer a 
atividade, podendo obter esta 
informação junto do Institu-
to de Seguros de Portugal, 
que é a entidade reguladora 
e fiscalizadora do sector.

Analise atentamente as co-
berturas a contratar,verificando 
os riscos que estão cobertos ou 
não pelocontrato de seguro.

Muitas vezes as apólices 
apresentam-se com uma lin-
guagem técnica, pelo que 
deverá solicitar ao mediador 
de seguros que lhe explique 
de forma clara e simples a 
duração, o âmbito das cober-
turas, exclusões, limites, fran-
quias quando existam, prazo 
e modo de pagamento do 
prémio e como deve proce-
der em caso de acidente.

Caso não liquide o pré-
mio de seguro na data para o 
efeito, o contrato de seguro 
termina. Se circular com o 
seu automóvel nesta situação 

está sujeito a contraordena-
ções.

A seguradora e segurado 
podem, a qualquer momento 
e desde que com justa causa, 
terminar o contrato, notifi-
cando a outra parte no prazo 
fixado no contrato, através de 
carta registada com aviso de 
recepção.

A seguradora terá de de-
volver a parte do prémio do 
seguro já pago que corres-
ponde ao prazo que falta até 
terminar o contrato.

Em caso de acidente de 

viação, de onde resulte um 
conflito, pode recorrer ao 
CIMPAS – Centro de Infor-
mação, Mediação, Provedo-
ria e Arbitragem de Seguros. 

Saiba que tem apenas seis 
meses para acionar o CIM-
PAS a contar da data da úl-
tima comunicação escrita da 
companhia de seguros.

Em caso de dúvidas ou 
conflitos, não hesite em con-
tactar-nos.

Tânia Santana

Contrato de seguro automóvel
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A Casa da Criança pre-
parou um dia dedicado às 
crianças da Vila de Monte 
Redondo comemorando 
com muitas atividades di-
vertidas um dia que, pela sua 
importância e significado, 
não se pode deixar passar 
em branco. Foram dinami-
zados diversos ateliers com 
jogos de construção e de 
motricidade, pinturas faciais, 
pinturas livres em cartão, um 
circuito de triciclos e pintu-
ras em t-shirts.

Recebemos também a 
visita dos alunos da Ofici-
na de teatro do colégio Dr. 
Luís Pereira da Costa que 
trouxeram uma cena de uma 
peça por si criada.

À tarde seguiu-se um de-
licioso piquenique no jardim 
com muita música e surpre-

sas. Foi um dia de grande en-
volvimento vivido com muita 
alegria por toda a comunida-
de escolar.

 Mas a festa prolongou-
se com a visita, no dia 3 de 
junho de João Madeira autor 
do livro “O Jardim da Dona 
Gertrudes”. 

No dia 8 de junho a 
Casa da Criança viu ainda 
o seu trabalho distinguido 
pela Dra. Vera Mónica, em 
representação da equipa or-
ganizadora do Impossibility 
Challenger, que ofereceu à 
Casa da Criança Maria Rita 
Patrocínio Costa um quadro 
emoldurado (Jharna-Kala), 
como agradecimento pela 
participação no recorde 
mundial da maior exposi-
ção de desenhos, realizados 
por crianças, sobre o tema 

da Paz e Harmonia. Os de-
senhos estiveram em expo-
sição no Estádio Municipal 
de Leiria, no âmbito do Im-
possibility Challenger, even-
to que decorreu nos dias 6 
e 7 de dezembro de 2014. 

Este evento internacional 
procura inspirar pessoas de 
todos os percursos de vida 
a experimentarem a alegria 
que advém da transcendên-
cia dos seus próprios limites 
humanos.
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Os alunos dos sétimos 
e oitavos anos do  Agrupa-
mento de Escolas Rainha 
Santa Isabel de Carreira, 
Leiria, que têm dedicado 
o seu tempo ao projecto 
de transformação do com-
putador em refrigerador, 
foram brindados, segunda-
feira, com  uma visita ao 
Centro de Desenvolvi-
mento Rápido e Susten-
tado do Produto (CDRsp) 

da Marinha Grande.
De acordo com o pro-

fessor Luís Noivo, um dos 
quatro docentes que recen-
temente se têm dedicado 
ao apoio dos alunos no de-
senvolvimento do projec-
to, explicou ao JORNAL 
DE LEIRIA que, além de 
ter sido parceiro dos alunos 
numa fase deste projecto, a 
visita ao CDRsp permitiu 
aos alunos perceber a que 

resultados têm chegado os 
cientistas que trabalham 
“mesmo aqui ao lado”.

A visita ao centro foi 
um brinde para esta equi-
pa de cerca de dez alunos 
que nos últimos meses se 
tem focado na transfor-
mação do computador em 
refrigerador no âmbito do 
Clube de Ciências do seu 
agrupamento de escolas.

Os estudantes cons-

truiram um refrigerador 
utilizando materiais velhos 
que já existiam na escola 
(como computadores an-
tigos da biblioteca, cabos 
e transformadores eléctri-
cos) e dessa forma foram 
apurados na primeira fase 
do concurso lançado pela 
Fundação Ilídio Pinho e 
pelo Ministério da Edu-
cação.

Apurados na fase de 
ideias, os alunos estão ago-
ra a competir na fase de 
materialização do projec-
to. E para dar a conhecer 
o valor ambiental do seu 
trabalho aos seus nossos 
colegas mais novos, os alu-
nos visitaram recentemen-
te também  as escolas do 
primeiro ciclo do agrupa-
mento, onde ofereceram os 
equipamentos a funcionar.

Fonte: 

Jornal de Leiria

Alunos transformam 
computador em refrigerador
Cientistas de Carreira, Leiria, buscam inspiração no CDRsp
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Nos dias 14 e 15 de Maio 
de 2016, realizou se em Monte 
Redondo, mais uma edição do 
Convívio Tuning no “Caste-
lo”. 

Cerca de 250 veículos e 
participantes rumaram à nossa 
freguesia para expor, conviver 
e passarem um fim-de-semana 
bastante agradável, assim como 
cerca de 1000 visitantes que 
nos presentearam com a sua 
presença.

 Os participantes vieram 
de várias partes do país desde 
Albufeira, do Fundão, e até 
de Braga, fazendo com que 
os quatro pontos do país se 
concentrassem num fim-de-
semana único em Monte Re-
dondo. 

 O espaço é mágico, único 
e fantástico, aliado a isso, temos 
também uma organização que 
se mostrou à altura, e que in-
seriu Monte Redondo no 
panorama nacional de eventos 
Tuning, sendo considerada das 
melhores concentrações nível 
nacional.

Esteve presente mais uma 
etapa nacional da prova de 
SPL – Campeonato Ground 
Zero, presença já habitual nos 
eventos desta Associação, e 
ainda reunimos uma carrinha 
cheia de tampinhas que ofere-
cemos à Associação “Sorrisos 
da Julinha”, para ajudar na sua 
luta pela angariação de equipa-
mentos. 

O evento mereceu desta-

que nas revistas PhotoMotor, 
BeDiferent, e no site 100% Tu-
ning, fazendo com que as criti-
cas não pudessem ser melhores. 

Fica ainda aqui um agra-
decimento especial desta Asso-
ciação, ao Sr. Diamantino Azi-
nheiro e respectivas empresas, 
que nos cedeu o espaço gratui-
tamente, assim como, a todos 
aqueles que nos apoiaram. A 
todos o nosso muito obrigado!

A Associação Tuning Bro-
thers é uma associação legal 
sem fins lucrativos, desde 2007. 
Tem sede na União das Fre-
guesias de Monte Redondo 
e Carreira. É composta por 
cerca de 40 elementos que a 
representa por várias fins-de-
semana, nos variados eventos 

que decorrem durante o ano, 
sendo já alvo de destaque em 
eventos de renome a nível na-
cional e internacional.

Organiza dois eventos 
por ano consecutivos, um em 
Monte Redondo no mês de 
Maio, sendo considerado por 
muitos o melhor evento a 
nível nacional, outro na Gân-
dara dos Olivais, que este ano 
decorrerá nos dias 16 e 17 de 
Julho de 2016, no Aeródromo 
do Mercado Falcão. 

Deixamos, desde já o 
convite a toda a comunidade 
a aparecerem no evento, cer-
tamente que não se irão arre-
pender. 

 Associação 
Tuning Brothers

XX CONVÍVIO TUNING BROTHERS
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Quase no final do 3º 
período o exterior da nossa 
escola ficou mais bonito!

A Comissão de Pais 
com a ajuda da Junta de fre-
guesia colocaram umas me-

sas de piquenique cobertas 
por uma pérgola de madei-
ra para criar uma zona de 
sombra.

Para alegrar ainda mais 
aquele espaço, a Junta de 

Freguesia mandou arranjar 
e pintar o muro da escola 
e depois de algumas tentati-
vas, São Pedro ajudou-nos e 
no dia 3 de junho, os alunos 
da escola pintaram os dese-

nhos no muro. Esta tarde 
diferente, acabou com um 
lanche oferecido pela Co-
missão de Pais.

Após uma semana fi-
zemos a festa de final de 

Mudanças na escola EB1 de Carreira

Com o Apoio: 

Sábado – Petiscos! 
 

Domingo – Almoço 
Creme de Legumes 

Arroz de Galo  
Fruta e Doces 

Café e Digestivos 
 

Adultos -  10 Claves 
6- 12 anos  - 6 Claves 
Até 5 anos são nossos convidados 

António Rodrigues  – 922 205 243 
Fernando Barca        – 933 613 605 
Jorge Rodrigues        – 914 197 639 

 
Muita Animação, Música e 

Surpresas!! 

ano. Este ano realizou-se 
no recinto da escola, e mais 
uma vez tivemos o apoio 
da Junta de Freguesia que 
montou o palco e a colabo-
ração da Comissão de Pais.

A festa teve início às 
17h30 e terminou por volta 
das 21H00. Houve a apre-
sentação de danças, canções 
e dramatizações dos alunos 
da pré e do 1º ciclo e ainda 
a entrega de diplomas aos 
alunos finalistas.

Seguidamente houve 
um lanche partilhado que 
incluiu um churrasco e al-
guns jogos tradicionais.

Adorámos a nossa festa 
e na nossa opinião, todos 
os que assistiram aplaudi-
ram muito o nosso espe-
táculo.

Os alunos do 4º ano
EB1 de Carreira
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ASSOCIATIVISMO

A Direção do Motor Clu-
be vem, desta forma, agradecer 
a todas e a todos aqueles que, 
de alguma forma colabora-
ram com o Clube durante esta 
época, que compreendemos 
entre 1 de julho e 30 de junho.

Foi uma época desgastante 
para todos, para mais quando 
se tem o objetivo de recolocar 
o Clube no lugar de destaque 
que merece.

Numa época em que rea-
tivamos o futebol de formação 
não podemos deixar de dar 
uma palavra especial, na pes-
soa do Prof. Leonel Ferreira, a 
todos aqueles que colaboraram 
na evolução e na procura das 
melhores condições para essa 
evolução. É de registar que no 
ano zero, tenhamos conseguido 
captar cerca de 30 atletas, que 
aumentou na parte final da 
época, o que deixa a perspeti-
va de criar uma terceira equipa 
de formação. As captações irão 
continuar, para as quais apela-
mos que cada menino ou me-
nina traga mais um amigo.

Só assim o Clube terá ga-
rantido o seu futuro.

No futebol sénior, de-
pois de uma época bastante 
atribulada, foi possível através 
do esforço dos elementos do 
grupo, melhorar os resultados 
desportivos, o que permitiu 
que os nossos sócios e adeptos 
voltassem a frequentar de uma 
forma mais sadia o Clube em 
dias de jogo. É de registar que 
o Motor Clube, comparativa-
mente aos outros clubes com 
os quais competiu foi aquele 
que registou as melhores assis-
tências.

Desportivamente foi pos-
sível colocar o Clube nos 
primeiros lugares da Taça de 
Disciplina entre 39 clubes que 
competiram no escalão sénior.  

Quando este artigo for 
publicado, já estará em fun-
ções uma nova direção. Ape-
lamos que todos ajudem, pois 
há objetivos bastante impor-
tantes a atingir e todos os só-
cios e adeptos são necessários 
para tal.

Saudações 
Desportivas.

Faça-se Sócio.

Motor Clube

www.medicis.pt | Largo da Feira dos 13

CENTRO DE EXCELÊNCIA
BAJOUCA
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O clube de Caça e Pesca de Monte 
Redondo, informa todos os caçadores 
sócios e não sócios que o período para 
as inscrições às jornadas de caça da 
época venatória 2016/2017 tem inicio 
a 02/07/2016 e termo a 17/07/2016, 
o dia do sorteio publico para atribui-
ção das jornadas de caça será no dia 
23/07/2016 pelas 22,00 horas.

A direção do clube encontra-se na 
sede Rua da Junqueira n.º1, Sismaria 

nos dias e horas abaixo descritos, para 
tratar de todos os assuntos relaciona-
dos com a caça, da época venatória 
2016/2017.

Dias, 02, e 16 de julho 21,30 ho-
ras, para fazer inscrições aos candida-
tos a jornadas de caça.

Dia, 23 de julho, às 22 horas para 
sorteio publico, e atribuição das jor-
nadas de caça.

As autorizações aos contemplados 

com jornadas de caça, serão passadas 
nos dias 06 e 13 de agosto a partir das 
21,30 horas.

O sorteio para atribuição de por-
tas será no dia 20 de agosto pelas 21 
horas.

Informações pelos telem. 
922205243/938510401/917623896

Direção 
Clube de Caça e Pesca 

de Monte Redondo
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não de serem as melhores!
As crianças são pressio-

nadas para crescer e serem 
as melhores, vivemos numa 
sociedade altamente competi-
tiva em que parece que nada é 
suficiente.

Ficamos com a sensação 
de que se não colocarmos 
‘bateria’ nos nossos filhos eles 
vão ficar para trás, ultrapassa-
dos pelos “melhores do que 
eles”.

Por isso, não é estranho 
que nas últimas décadas mui-
tos pais assumiram um mo-
delo de educação sustentado 
na hiperpaternidade (“pais 
helicópteros” que não se can-
sam de voar sobre seus filhos, 
incessantemente). Tratam-se 
de pais que desejam que os 
seus filhos estejam preparados 
para a vida, mas com o conhe-
cimento e as habilidades ne-
cessárias para terem uma boa 
profissão, conquistar um bom 
trabalho e ganhar bem.

Estes pais traçam uma 
meta: querem que seus fi-
lhos sejam os melhores. Para 
conseguir, não duvidam em 
apontar-lhes diversas ativida-
des extracurriculares, prepa-
rar o caminho até aos limites 
inacreditáveis e, por hipótese, 
conquistar o êxito a qualquer 
peço. E o pior de tudo é que 
creem que o fazem “pelo seu 
bem”.

O principal problema 
deste modelo de educação 
dos filhos é a pressão desne-
cessária sobre os pequenos, 
uma pressão que termina 
tirando-lhes a sua infância e 
esta atitude cria adultos emo-
cionalmente delicados.

Os perigos de empurrar os 
filhos ao êxito

A maioria dos filhos são 
obedientes e podem alcan-
çar os resultados que os pais 
lhes pedem. Se os pais deixa-
rem que eles experimentem 
e atuem sozinhos eles serão 
capazes de conduzir o seu 
pensamento autonomamen-
te e as habilidades naturais 
poderão conduzi-los ao êxi-
to verdadeiro. Se os pais não 
dão espaço e liberdade e se 
as expectativas são muito 
exigentes, os filhos não po-
derão tomar as suas próprias 
decisões, experimentar e 
desenvolver a sua persona-
lidade.

Pretender que os filhos 
sejam sempre melhores 
gera consequências 

Gera uma pressão des-
necessária que lhes retira a 
infância, que é um período de 
aprendizagem, mas também 
de alegria e diversão. Os filhos 
devem aprender de maneira 
divertida, devem errar, per-
der o tempo, deixar voar a 
sua imaginação e passar o seu 
tempo com outras crianças. 
Esperar que as crianças sejam 
“as melhores” em determi-
nada área – colocando sobre 
elas expectativas muito eleva-
das – somente fará com que 
vivam sob uma pressão que 
não necessitam, sendo-lhes 
retirada a sua infância.

Provoca a perda 
da motivação essencial
e o prazer

Quando os pais se con-
centram mais nos resultados 
que no esforço, a criança 
perderá a motivação essencial 
porque compreenderá que 
conta mais o resultado que 
o caminho que está a percor-
rer. Portanto, aumentam as 
possibilidades de que cometa 
‘fraudes’, ‘mentiras’ na escola. 
Por exemplo, verá que não é 
tão importante que aprenda 
se a nota for boa.  Da mesma 
maneira, vai concentrar-se nos 
resultados, e vai perder o inte-
resse pelo caminho, e deixa de 
aproveitá-lo.

A semente do medo 
e do fracasso

O medo do fracasso é 
uma das sensações mais limi-
tadoras que podemos experi-
mentar. E esta sensação está 
intimamente vinculada com 
a ideia que temos sobre o 
êxito. Portanto, empurrar as 
crianças desde cedo ao êxito  
só serve para criar a semente 
do medo ao fracasso. Como 
consequência, é provável que 
estas crianças não se tornem 
adultos independentes e em-
preendedores, como os pais 
querem tanto. Serão pessoas 
que preferem a banalidade so-
mente porque têm medo de 
fracassar.

A perda da autoestima
Muitas das pessoas com 

mais sucesso profissional não 
são seguras de si. De fato, 
muitas supermodelos, por 

exemplo, dizem que estão 
feias e gordas, quando na re-
alidade são ícones de beleza. 
Isto acontece devido ao nível 
de perfeccionismo a que sem-
pre são sujeitas.  Acreditam 
que nunca estarão em forma 
e que um pequeno erro na 
dieta será motivo para que os 
outros as vejam de forma di-
ferente. As crianças que cres-
cem com esta ideia conver-
tem-se em adultos inseguros, 
com uma baixa autoestima, e 
acreditam que não são sufi-
cientemente boas para serem 
amadas. Como resultado, vi-
vem dependentes das opiniões 
dos outros.

O que realmente deve 
saber sobre o seu filho?

Ele não necessita de ser 
o melhor, somente necessi-
ta de ser feliz. Por isso, deve 
assegurar-se de que seu filho 
perceba:
• Que é amado de forma in-

condicional e em todos os 
momentos; sem importar os 
erros que cometa (embora 
tenha que responder pelos 
seus erros).

• Que está a salvo, que o pro-

tegerá e apoiará sempre que 
precisar.

• Que pode fazer tolices, per-
der o tempo a fantasiar e a 
brincar com os seus amigos.

• Que pode fazer o que mais 
gosta e dedicar-se a essa pai-
xão, sem importar de que se 
trata. Que pode passar o seu 
tempo livre pintando flores 
coloridas ou pintando gatos 
com seis patas se é o que lhe 
dá alegria, em vez de praticar 
a fonética e o cálculo.

• Que é uma pessoa especial 
e maravilhosa, igual a muitas 
outras pessoas no mundo.

• Que merece respeito e que 
deve respeitar os direitos 
dos demais.

E o que devem fazer os 
pais?
É fundamental que os pais per-
cebam:
• Que cada criança aprende 

no seu próprio ritmo, e 
não devem confundir o es-
tímulo que desenvolve com 
a pressão que sufoca.
Boas férias a todos os me-

ninos e meninas.
Carla Pinhal

Psicóloga
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O 20.º aniversário do Coro Nossa Senhora da Piedade

Talvez quem já tenha fei-
to parte deste grupo consiga 
compreender a sua dimen-
são. Começou em 1996 esta 
história que já se conta há 20 
anos e que se tem construído 
na base da amizade. Foi há 20 
anos que a D. Silvina Brilhante 
iniciou um projeto inovador 
na comunidade de Monte 
Redondo. Com o seu espírito 
generoso e exemplo de fé, esta 
figura bem conhecida e que-
rida de todos, reuniu muitas 
crianças e jovens da paróquia e 
ensinou-lhes que “cantar é re-
zar duas vezes”. Essas crianças 
deram lugar a muitas outras 
ao longo das gerações e atual-
mente o Coro Nossa Senhora 
da Piedade é um grupo que 
junta crianças, jovens e até al-

guns adultos. 
No dia 22 de maio de 

2016, antigos elementos do 
coro juntaram-se ao atuais e 
à grande fundadora do mes-
mo para festejar os 20 anos 
de existência que marcaram 
tantas vidas. Um coro que, por 
sua vez, também foi marcado 
pela passagem de tantas pessoas 
que lhe deram um bocadinho 
de si. 

Este dia representou um 
conjunto de emoções: sauda-
de, alegria e gratidão. Saudade 
dos que levaram para a vida as 
vivências do grupo, alegria por 
tudo o que conseguimos até 
hoje e gratidão por tudo o que 
Deus e as pessoas desta história 
permitiram acontecer. 

É com orgulho que man-

temos as memórias vivas e é 
com esperança que acredita-
mos no futuro. Este coro será 
para sempre da D. Silvina, será 
sempre nosso, de todos nós. 
Um coro que leva o nome de 
Monte Redondo mais longe e 
que nos aproxima de Deus e 

nos dá oportunidade de o co-
nhecer e amar cada vez mais 
e melhor. 

A todos o que fazem e 
fizeram a história deste grupo 
muito especial: obrigada por 
tudo!

Vanessa Domingues


