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 Ficha Técnica

Rancho folclórico Rosas da Alegria 
em tempo de Pandemia

Passados 52 anos de 
atividade não iriamos 
imaginar o que nos 
esperava.

A meados de Março a 
direção teve de tomar uma 
decisão difícil mas a mais 
segura em cancelar to-
dos os ensaios, atuações 
e eventos já marcados até 
ao verão, de facto tivemos 
que adiar tudo, como tan-
tos outros grupos ou ati-
vidades culturais.

Estamos numa luta 
constante em saber como, 
quando e em que modos 
poderemos retomar a nos-
sa atividade.

Contudo sabemos que 
a saúde de todos está em 
primeiro lugar.

Somos um grupo que 
vive numa pequena aldeia 
mas com valores culturais 
grandes, que para a marca-
ção de um ensaio ou qual-
quer evento era muito fácil 
pois todos se conhecem e 
passavam a palavra. Devido 
à realidade atual tivemos 
que nos adaptar aos novos 
meios de comunicação para 
informar os vários elemen-
tos do rancho, porque nos 
«bastidores», a pesquisa, 
o processo técnico, o me-
lhoramento de trajes, as 

reuniões com a Câmara 
Municipal de Leiria, ago-
ra online, continuam a ser 
feitas.

Como sabem vivíamos 
de permutas de atuações 
com outros ranchos, rea-
lização de festas e eventos 
(festival folclore, recriação 
histórica em Leiria, baile 
das sopas,…), para conse-
guir angariar algum valor 
monetário para as despesas 
anuais, tendo sempre um 
ano cheio de atividades.

Felizmente temos tido 
o apoio incondicional da 
nossa Câmara Municipal 
de Leiria do departamen-
to da cultura e do CEPAE 
(Centro do Património da 
Extremadura) liderado pelo 
Sr. Adélio Amaro.

Proposto pela Câmara 
Municipal de Leiria com os 
devidos cuidados de segu-
rança fomos no passado dia 
22 Agosto, apenas os ele-
mentos da tocata (o per-
mitido) alegrar quem saía 
da praia ao fim da tarde, foi 
muito positivo ver a alegria 
e o entusiasmo tantos dos 
elementos do rancho como 
do público.

Também organizado 
pela Câmara Municipal de 
Leiria, pelo CEPAE e pela 
AFRLAE (Associação Fol-
clore da Região de Leiria 
- Alta Extremadura) na qual 
fazemos parte e 18 ran-
chos, no dia 27 Setembro 
foi inaugurada uma exposi-
ção de lenços no Agromu-
seu D. Julinha na Ortigosa 

e terminou com uma ter-
túlia na eira.

A exposição está aber-
ta ao público, visitem vão 
gostar.

No próximo dia 12 de 
Dezembro iremos fazer 
parte do evento promo-
vido pela Câmara Munici-
pal «Tocar a Tradição» no 
teatro Miguel Franco em 
Leiria.

Para terminar e porque 
haveria ainda muito a dizer 
sobre o nosso folclore, no 
passado dia 22 de Outubro 
no Jornal de Leiria saiu um 
artigo sobre a importância 
dos grupos de folclore.

«Estes necessitam de 
ajuda, não apenas financei-
ra, mas científica e de es-
truturação do trabalho que 
fizeram durante anos. Só se 
consegue defender a iden-
tidade cultural se existir co-
nhecimento…É o momento 
de todos refletirem, come-
çando pelos próprios grupos. 
É o momento para se limar o 
que está menos bem… só se 
consegue credibilidade se o 
trabalho for credível.» Adélio 
Amaro (CEPAE).

 Catarina Vieira 
Rancho Folclórico 

Rosas da Alegria - Sismaria 
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Fundo de Emergência Social 
| Município de Leiria

Atendendo às 
dificuldades so-
c ioeconómicas 
sentidas por al-
gumas famílias, 
redução de ren-
dimentos, o grau 
de envelhecimen-
to no concelho e 
os diversos fenó-
menos que têm 
assolado a região 
e o país, tornou-
-se necessário a 
implementação 
de um programa 
de apoio junto das pessoas 
mais vulneráveis.

O Fundo Municipal de 
Emergência Social tem 
como objetivo a atribuição 
de apoio financeiro, de ca-
ráter urgente, a agregados 
familiares e a pessoas isola-
das, que vivam em situação 
económico-social precária, 
criando-se, assim, mais um 
instrumento de realização 
das atribuições do Muni-
cípio no domínio da ação 
social.

Podem aceder ao FES 
– Leiria os agregados fa-
miliares ou pessoas iso-
ladas, de nacionalidade 
portuguesa ou, sendo ci-
dadãos estrangeiros, que 
possuam título de auto-
rização de permanência 
em Portugal ou que se 
encontrem em processo 
de legalização, residen-
tes na área geográfica do 
concelho de Leiria há dois 
ou mais anos em regime 
de permanência, e que se 
encontrem em situação 
de vulnerabilidade social 
e em contextos sócio eco-

nómicos precários.
Podem, ainda, recorrer 

ao FES – Leiria, as Institui-
ções Particulares de Soli-
dariedade Social e outras 
Associações sem fins lu-
crativos, que desenvolvam 
atividades no concelho de 
Leiria.

A concessão de apoios 
no âmbito do FES - Leiria 
é realizada em permanente 
articulação com o Institu-
to de Segurança Social, as 
instituições que integrem 
a Rede Social e as Comis-
sões Sociais de Freguesia, 
de modo a garantir a ine-
xistência de duplicação de 
respostas.

O FES pretende com-
plementar os programas 
de apoio já existentes no 
Município de Leiria.

Os apoios previstos são 
de natureza financeira e 
têm como objetivo suprir 
ou minorar necessidades 
prementes, devidamente 
fundamentadas e docu-
mentadas nas seguintes 
áreas:

- Apoio alimentar

- Saúde
- Habitação

- Outras áreas, 
consideradas es-
senciais.

A candidatura 
pode ser formaliza-
da junto do Balcão 
Único de Atendi-
mento, da Loja do 
Cidadão de Leiria, 
do Gabinete de 
Atendimento Social 
(GAS) nas Juntas de 
Freguesia, através 
do preenchimento 
de formulário, dis-
ponível na página da 

Câmara Municipal de Leiria 
em www.cm-leiria.pt.
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EM BREVE VOLTAREMOS A DAR AS MÃOS!
PROTEGER MONTE REDONDO E CARREIRA 

AFINAL DE CONTAS NÃO ACONTECE
SÓ AOS OUTROS!

PROTEJA-SE.
POR SI.
POR TODOS.

PODERÁ SER COM OS SEUS AMIGOS.
PODERÁ SER COM A SUA FAMÍLIA.
PODERÁ SER CONSIGO.

LAVE AS MÃOS
FREQUENTEMENTE
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O arco-íris na vida das crianças: 
três testemunhos 

Em março de 2020, tivemos que 
acabar a escola de repente, por causa 
do SARS-COV-2.  Com a doença 
Covid-19, a DGS impôs novas regras 
e uma delas foi não ir à escola e isso 
foi muito difícil para todas as crianças.

Tivemos que ficar em casa a as-
sistir às aulas na televisão e, na minha 
opinião, não aprendemos muito. A 
escola assim foi chata, não tínhamos 
amigos para brincar, mas teve que ser 
assim. Eu fazia o que a professora e a 
mãe mandavam. Tinha a Classroom e 
a Khan Academy onde fazia os traba-
lhos, mas eu tinha saudades dos meus 
amigos e da minha professora, queria 
aprender em condições. 

Finalmente, voltei para a Escola 
com novas regras, voltei a brincar e 
a estar com os amigos. O arco-íris, 
na minha vida, significa que vamos 
ficar todos bem. 

Manuel Carvalho MRO4

Nesta quarentena senti sauda-
des dos meus amigos, da professora 
e dos meus familiares. Por um lado, 
não gostei dessa época, porque não 
podia estar com ninguém, não po-
dia abraçar nem visitar os meus avós. 
Os meus padrinhos não me deram o 
folar, a minha prima fez anos e não 
pude ir a casa dela e não houve con-
vívios de família. Por outro lado, até 
gostei desses tempos, porque estive 
mais tempo com os meus pais e com 
a minha irmã. Além disso, aprendi a 
crescer e a ser mais autónoma.

O arco-íris, na minha vida, repre-
senta o símbolo de todo o mundo 
e apesar de algumas dificuldades e 
regras, eu acredito que tudo vai ficar 
bem.

Catarina Domingues MRO4

Desde março que eu tive que ficar 
fechado em casa e fiquei cheio de 
saudades dos meus amigos e fami-
liares. Em setembro, quando cheguei 
à Escola o que me apetecia era dar 
um abraço a todos! Mas não podia. 
E aí fiquei triste…

Mas eu acho, no meu coração, que 
todos se sentiram abraçados por mim. 

Eu acredito no Deus do arco-íris, 
o nome dele é Arco-Brilhante. 

Espero que ele nos proteja a to-
dos. 

Esse Deus é muito forte.
Eu também quero ser um Deus 

muito, muito e muito forte, mais forte 
do que este malvado vírus e poder 
viver sempre feliz. 

Lucas Viva MRO4

O arco-íris não existe realmente num local do céu. É uma ilusão de ótica cuja posição aparente depende da 
posição do observador. Mas a simplicidade deste fenómeno da natureza, tão mágico e tão simples faz acreditar 
que vamos vencer. Sonhar e continuar a lutar diariamente para fazer a vida avançar é um dos objetivos da turma 
MRO4 neste regresso à Escola, depois de seis meses de metamorfoses num casulo domiciliário!

Professora Sofia Cabeço de Sousa

O Outono e as suas cores…
Chegou o Outono 

com as suas cores e aro-
mas quentes. As árvores 
cobrem-se de folhas ama-
relas, laranjas ou averme-
lhadas, despindo-se len-
tamente como que a abrir 
caminho para a próxima 
estação do ano, o Inverno.

As nossas crianças mais 
pequenas têm-se divertido 
a explorar o Outono com 
os seus cinco sentidos, ven-
do e sentindo as texturas, 
cheirando e escutando a 

Natureza vibrante que esta 
época nos oferece. Quem 
diria que folhas secas po-
dem oferecer tantas opor-
tunidades de exploração e 
aprendizagem! Recolher, 
juntar, separar, pisar, chei-
rar, amachucar, colar, pintar, 
carimbar, atirar, provar(?). 
Também podia ser, mas 
com um ano já sabemos 
que as folhas secas não são 
para comer!

Casa da Criança Maria 
Rita do Patrocínio Costa
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O que devemos fazer 
quando a criança está ansiosa? 

Como devemos agir 
quando a ansiedade já se 
manifesta nas crianças?

Antes de pensar em 
qualquer intervenção é 
preciso conhecer os sinais. 
A maior parte das crianças 
não sabe verbalizar o que 
sente mas mostram-nos 
através do seu comporta-
mento. 

Quando dizem: “estou 
com medo”, “não sei se vou 
conseguir”, “não consigo”, 
já demonstram ansieda-
de , mas é principalmente 
através da parte comporta-
mental que a ansiedade se 
manifesta na infância,  fazer 
birras, não conseguir dor-
mir, fazer chichi na cama, 
dores de barriga, dores de 
cabeça, todos estes com-
portamentos são indicado-
res de níveis desajustados 
de ansiedade infantil.

A fase do crescimento é 
propícia a medos, as crian-
ças estão constantemente 
a ser confrontadas com 
coisas novas e isso pode 
gerar ansiedade, mas a vida 
acelerada e o stress dos 
pais também contribuem 
para este problema.

Calcula-se que, atual-
mente, 2 a 5% das crian-
ças sofra de algum tipo de 
ansiedade patológica e, 
nesses casos, é necessária 
uma intervenção profis-
sional. Numa fase inicial, é 
recomendada uma terapia 
cognitivo comportamen-
tal e, em casos mais graves, 
poderá haver necessidade 
de recurso a medicação, 
mas isto só quando a te-
rapia não está a resultar 

totalmente, ou quando a 
criança necessita de alguma 
“ajuda” farmacológica para 
poder seguir a terapia (aqui 
só em casos mais graves).

Na ansiedade considera-
da normal do dia-a-dia há 
muitas coisas que os pais 
podem fazer, tais como, 
conversar com a criança e 
confrontá-la com o seu pró-
prio medo, ajudar a criança 
a relaxar e apoiar a criança 
para que se sinta segura. E, 
mais difícil (principalmente 
para os pais ansiosos), tentar 
não demonstrar muita an-
siedade perante as tarefas 
para que a criança não se 
sinta mais ansiosa. 

Em suma: Conversar 
com a criança sobre o 
que está a sentir levando-
-a a desmistificar os seus 
medos.

Incentivar à colabora-
ção e interação mais direta 
das pessoas que a criança 
admira, e que a possam aju-
dar, por exemplo, um irmão 

ou irmã mais velho/a.
Valorizar o esforço da 

criança, mais do que os 
seus resultados.

Ajudar a criança a per-
ceber o interesse e utili-
dade dos assuntos esco-
lares, não a penalizando 
pelos seus erros.

Ajudar a criança a criar 
rotinas de trabalho, refor-
çando a ideia que brincar 
é bom, aprender também.

Colaborar com a escola 
(reuniões, festas, encon-
tros de pais) e ajudar nas 
tarefas escolares de modo 
a aperceber-se das difi-
culdades do seu filho, não 
considerando tal como uma 
tarefa fastidiosa.

É imprescindível criar 
expectativas positivas.

 Carla Pinhal
Psicóloga

Loja de Artigos Religiosos

Tel /Fax 244 825 847

São Romão

913 663 119Tlm 962 900 546

www. funerar ia-domingues .com
funerariadomingues@gmail.com

Leiria

Tlm 967 033 542 963 261 485
Fax 244 613 315

Souto da Carpalhosa
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DÉBITO
DIRETO

FATURA
ELETRÓNICA

PARA UMA IPSS
5€

POR ESTE SEU GESTO 
OS SMAS DE LEIRIA 
VÃO APOIAR UMA IPSS
À SUA ESCOLHA.

QUEM
ADERE
AMIGO É.

ADIRA E PARTILHE 
COM OS SEUS AMIGOS.
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DÉBITO
DIRETO
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ELETRÓNICA

PARA UMA IPSS
5€

POR ESTE SEU GESTO 
OS SMAS DE LEIRIA 
VÃO APOIAR UMA IPSS
À SUA ESCOLHA.

QUEM
ADERE
AMIGO É.

ADIRA E PARTILHE 
COM OS SEUS AMIGOS.

SAIBA MAIS EM:
https://quemadereamigoe.smas-leiria.pt

QUEM ADERE AMIGO É. 
VAMOS APOIAR AS IPSS DA NOSSA FREGUESIA 
DE MONTE REDONDO E CARREIRA

"Quem Adere Amigo É." é uma campanha que visa apoiar as Instituições Privadas 
de Solidariedade Social (IPSS) do nosso concelho. Por cada adesão, em simultâneo, 
à fatura eletrónica e débito direto, os SMAS de Leiria vão entregar 5 € a uma IPSS 
à sua escolha. E se já tem alguma destas modalidades, tem a possibilidade de aderir 
à que ainda não tem, e os 5€ serão igualmente entregues.

Gostaríamos de apelar a todos os residentes da Freguesia de Monte Redondo 
e Carreira a aderirem e a apoiarem as IPSS da nossa freguesia.

Esta campanha é válida para todas a adesões à fatura eletrónica e débito direto 
entre 24 de novembro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. A distribuição 
do valor angariado pelas IPSS é feita através de um sistema de votação no site: 
https://quemadereamigoe.smas-leiria.pt ou através de um formulário que irá 
receber em sua casa.

Quem Adere Amigo É. 

Além do cariz social, os SMAS de Leira pretendem 
com esta ação tornar os processos mais céleres, 
mais automatizados e reduzir o consumo de papel 
na emissão de faturas, no sentido da eficácia e da 
sustentabilidade.
A par da missão de levar água a toda a população 
do concelho de Leiria, têm também 
responsabilidades acrescidas enquanto entidade 
pública, e por isso estão empenhados em 
desenvolver ações que beneficiem quem mais 
precisa, especialmente no momento que estamos
a vivenciar.

ADERIR

FATURA ÁGUA
DÉBITO DIRETO

BANCO

SEPA › Limite 30€

FATURA ÁGUA
DÉBITO DIRETO

BANCO

SEPA › Limite 30€

€€
€€
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GONÇALO LOPES 
um ano de mandato como Presidente 
da Câmara Municipal de Leiria 

Gonçalo Lopes 
completou um 
ano de mandato 

como Presidente da Câ-
mara Municipal de Lei-
ria no passado dia 26 de 
agosto, após a saída de 
Raul Castro para o Par-
lamento. 

Com 45 anos, Gon-
çalo Lopes é licenciado 
em Economia pelo ISEG 
– Instituto Superior de 
Economia e Gestão, ten-
do exercido funções como 
gestor e consultor nas 
áreas dos seguros, turis-
mo, agricultura e fundos 
comunitários. Foi dire-
tor regional do Instituto 
Português da Juventude e 
adjunto do Governo Civil 
de Leiria. Desde 2016 que 
lidera a concelhia de Leiria 
do Partido Socialista, sen-
do atualmente Presidente 
da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Leiria.

Notícias: Pode fazer-
-nos um balanço deste 
ano enquanto Presidente 
da Câmara Municipal de 
Leiria? Quais os maiores 
desafios e oportunidades 
que enfrentou?

Este primeiro ano está 
claramente dividido em 
dois períodos. Num primei-
ro momento canalizámos 
toda a nossa energia no 
desenvolvimento de pro-
jetos estruturantes para 
o nosso território, como 
o alargamento da rede de 
saneamento às freguesias 

mais a norte do concelho, 
a melhoria da rede viária, a 
criação de mecanismo de 
reforço do investimento 
nas freguesias, e também 
alguns projetos na cidade 
mas com impacto em todo 
o concelho, como a reno-
vação do Mercado Munici-
pal de Leiria, a intervenção 
no Castelo, o Parque Em-
presarial de Monte Redon-
do ou a transformação do 
topo norte do Estádio num 
centro de atração de em-
presas na área tecnológica.

Em março, com o sur-

gimento da pandemia 
Covid-19 no nosso terri-
tório tivemos de direcio-
nar toda a nossa atenção 
para a proteção da nossa 
população, em especial a 
mais fragilizada, com a cria-
ção de infraestruturas de 
apoio médico, distribuição 
de equipamentos de pro-
teção nos lares, entrega 
de máscaras à população, 
entre muitas outras medi-
das de contenção da pan-
demia e apoio às famílias 
que perderam subitamente 
uma parte considerável dos 

seus rendimentos.
Atualmente vivemos 

num cenário em que con-
tinuamos muito empenha-
dos em travar a propagação 
da pandemia, mas estamos 
muito focados no retomar 
da atividade e no alavan-
car da economia, de modo 
a minimizar ao máximo a 
crise económica associada 
a esta situação.

Notícias: Uma das 
questões mais sensíveis 
na nossa freguesia é a do 
Parque Empresarial de 
Monte Redondo. Quais as 
perspetivas para a instala-
ção efetiva das empresas?

Estamos a trabalhar in-
tensamente para de uma 
vez por todas superarmos 
os constrangimentos que 
até agora impediram a 
instalação de empresas. 
Estamos convictos de que 
o Parque Empresarial de 
Monte Redondo vai ser 
uma realidade brevemente 
e que dará um impulso for-
tíssimo ao desenvolvimento 
do norte do concelho de 
Leiria, com a atração de 
empresas, criação de ri-
queza e postos de trabalho.

No Município de Leiria 
estamos fortemente em-
penhados em concretizar 
este projeto que conside-
ramos essencial para Leiria. 

Notícias: É conhecido 
como um Presidente mui-
to preocupado com a cul-
tura e o ambiente. Como 
está a situação da explora-
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ção de gás na Bajouca, que 
afetará também a União 
das Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira?

Recebemos com gran-
de satisfação a notícia de a 
Australis desistiu da explo-
ração. Esta causa constitui 
um exemplo daquela que 
deve ser a nossa estratégia 
de futuro: Aliança entre a 
população e as instituições.

Estou profundamente 
convicto de que esta deci-
são foi em muito influen-
ciada pela pressão da po-
pulação, não só da Bajouca 
mas também das freguesias 
vizinhas, e pela união com 
as instituições, neste caso 
o poder autárquico e o as-
sociativismo.

Notícias: Uma das 
questões que há vários 
anos se arrasta e que seria 
fundamental para a me-
lhoria da qualidade am-
biental do nosso concelho 
é a construção da ETES. 
Qual tem sido a interven-
ção da Câmara Municipal 
de Leiria nesta questão e 
quais as perspetivas?

Estamos a desenvolver 
um intenso processo nego-
cial com todas as entidades 
envolvidas, sejam os agen-
tes económicos, entidades 
fiscalizadoras, entidades de 
tratamento e tutela minis-
terial.

Vivemos um tempo em 
que o desenvolvimento da 
atividade económica tem 
de ser acompanhado por 
um profundo respeito pe-
los valores sociais e am-
bientais. 

Estou totalmente em-
penhado em garantir uma 
solução estrutural para 
este grave problema do 
nosso concelho e não vou 

desistir nem aceitar suces-
sivos adiamentos. 

Notícias: Apesar de o 
saneamento já ser uma 
realidade na nossa fre-
guesia em alguns lugares 
e ter iniciado recente-
mente uma obra relevan-
te, ainda muito há por 
fazer. Quando prevê que 
todos possam ter acesso 
ao saneamento?

Antes de mais permita-
-me referir que, nos últi-
mos 10 anos, o investi-
mento realizado na União 
de Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira per-
mitiu o acesso à rede de 
saneamento a cerca de 
1.100 alojamentos.

Está em curso uma 
importante obra de cons-
trução da rede de drena-
gem de águas residuais 
e de reabilitação da rede 
de distribuição de água 
do reservatório de Mon-
te Redondo com um 
investimento pre-
visto de 3 milhões 
de euros, que vai 
servir mais 700 
alojamentos o 
que significa que, 
com esta obra, 

vamos alcançar 65% dos 
alojamentos existentes.

De referir, ainda, que, 
do investimento já feito 
para servir os 1100 alo-
jamentos, apenas 40% dos 
alojamentos está efetiva-
mente ligado à rede de sa-
neamento. Neste sentido, 
reforçamos que é de extre-
ma importância a ligação à 
rede por parte das popula-
ções para que se concretize 
efetivamente a melhoria da 
qualidade de vida.

Notícias: Quando olha 
para a União das Fregue-
sias de Monte Redondo e 
Carreira, quais os aspetos 
que mais se destacam e o 
que considera ter sido re-
alizado de forma positiva?

Nos últimos anos a 
União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carrei-
ra tem vindo a recuperar o 
dinamismo que fazia dela 
uma das mais importantes 

do nosso con-
celho. Esta é 
atualmente 
u m a  d a s 
Uniões de 
Fr e g u e -
sias que 
o f e r e c e 

um melhor patamar de 
qualidade de vida à sua 
população, pela excelên-
cia das infraestruturas que 
oferece, seja na educação, 
saúde, desporto ou rede 
viária. Importa deixar aqui 
um justo reconhecimento 
à presidente da União das 
Freguesias, Céline Gaspar, 
que se tem dedicado de 
corpo e alma, com gran-
de entusiasmo, liderança e 
competência, à defesa da 
sua população. 

A Céline faz parte de 
uma jovem geração de au-
tarcas que nos oferece uma 
visão renovada da gestão 
autárquica, cada vez mais 
focada nas pessoas e na 
superação dos desafios do 
presente e do futuro num 
contexto novo. 

Notícias: Um dos pro-
jetos mais reivindicados 
pela nossa Freguesia é a 
ciclovia entre Monte Re-
dondo e a Praia do Pe-
drógão. Qual o ponto de 
situação deste projeto, 
nomeadamente no troço 
que atravessa Monte Re-
dondo e a Aroeira?

Neste momento, o Mu-
nicípio aguarda que a Infra-
estruturas de Portugal se 
pronuncie acerca do tra-
çado enviado pela equipa 
de projetistas.

Após esta fase fica-
remos em condições de 
avançar para o lança-
mento do concurso 
público.

Notícias:  De 
que forma, a pan-
demia veio afetar 
o seu mandato? 
Alterou priori-
dades? 

A pandemia 
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veio reforçar uma visão 
que tínhamos, e para a qual 
estávamos já a trabalhar, 
no sentido de tornarmos 
a nossa região mais com-
petitiva e preparada para 
os desafios do futuro, num 
mundo cada vez mais glo-
balizado e tecnológico.

Queremos afirmar Lei-
ria como um território líder, 
com múltiplas atrativida-
des, não apenas na área 
económica, mas também 
cultural, turística, despor-
tiva e social.

A pandemia veio ace-
lerar todo o processo de 
aposta que já tínhamos no 
digital, que, realço, deve 
ser encarado, não como 
um fim em si mesmo, mas 
como um meio de melho-
ria da qualidade de vida das 
populações.

Este é um caminho que 
vamos continuar a apro-
fundar, em especial depois 
de termos sido abalados 
pela pandemia Covid-19, 
que veio reforçar a con-
vicção de que seguimos 
no rumo certo.

Notícias: A pandemia 
veio, também, afetar for-
temente o associativismo 
local. Quais os apoios que 
prevê para o próximo ano 
para as associações, no-
meadamente para as que 
estão sedeadas na nossa 
Freguesia? 

O Município de Leiria 
tem acompanhado com 
grande atenção o mo-
vimento associativo que 
atravessa um momento 
particularmente difícil no 
contexto de pandemia e 
que também ele enfrenta 
um desafio de reinvenção.

Estamos prontos para 
ser um parceiro nes-

sa transformação e para 
apoiar os projetos que 
constituam uma mais-valia 
para a população. Ao longo 
deste ano temos vindo a 
fazer um esforço extraor-
dinário no sentido de re-
forçar o apoio e é com essa 
mesma ótica que olhamos 
para o próximo ano, numa 
perspetiva de desenvolvi-
mento de atividades em 
prol de todos.

Esta estratégia é trans-
versal a todo o nosso terri-
tório, naturalmente abran-
de esta UF, particularmente 
dinâmica na área do asso-
ciativismo.

Notícias: Como vê a 
constante comparação 
que alguns membros da 
oposição estabelecem en-
tre o seu mandato e o do 
seu antecessor, o Dr. Raul 
Castro?

Faz parte da retórica 
política. Julgo que seria 
mais proveitoso para Leiria 
se focassem a sua atenção 
no nosso concelho e na 
apresentação de propostas 
de valorização do território. 

Notícias: De que forma 
é que a Câmara Municipal 
apoia as freguesias, no-
meadamente a União das 
Freguesias de Monte Re-
dondo e Carreira? Existe 
uma colaboração eficaz 
entre a Junta de Fregue-
sia e a Câmara Municipal?

Este executivo tem tido 
a preocupação de estabe-
lecer uma relação muito 
próxima com as juntas. A 
valorização que fazemos do 
trabalho nas juntas não é 
um elogio de ocasião, está 
bem materializada.

O exemplo mais claro 
desta aposta é a criação do 
Regulamento de atribuição 
de apoios às freguesias, que 
aumenta as transferências 
para as Juntas do Concelho 
para 6,1 milhões de euros, 
além do reforço da trans-
ferência de competências 
e de recursos em 1,7 M€.

No caso da UF de Mon-
te Redondo e Carreira te-
mos vindo a trabalhar de 
uma forma cada vez mais 
próxima e articulada, com 
mais programação e defini-
ção de estratégias comuns 

de desenvolvimento. Nos 
próximos anos vamos cer-
tamente colher os frutos da 
aposta que estamos agora 
a fazer neste trabalho de 
proximidade.

 
Notícias: Quais as suas 

prioridades para a União 
das Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira?

Já referimos a criação 
do Parque Empresarial, que 
acredito será um marco 
para o futuro deste territó-
rio. Paralelamente à criação 
deste parque será neces-
sário efetuar uma aposta 
contínua na elevação do 
nível de qualidade de vida 
da população, a pensar 
nos que aqui residem mas 
também porque vamos ne-
cessitar de atrair, para as 
empresas que se venham a 
instalar, recursos humanos 
qualificados. 

Para atrairmos popula-
ção teremos de oferecer 
boas escolas, bons servi-
ços de saúde, boa qualidade 
ambiental, uma boa rede 
rodoviária, excelente oferta 
cultural, boa gastronomia, 
diversão noturna, comércio 
moderno…

Acredito que este será 
um passo decisivo para in-
verter alguma tendência de 
perda de população que 
algumas zonas do nosso 
concelho registam. 

Estou confiante de que 
a União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carrei-
ra reúne todas as condi-
ções para se afirmar como 
uma das mais pujantes do 
concelho de Leiria e é com 
esse propósito que vamos 
a trabalhar em conjunto 
com a presidente da Jun-
ta Céline Gaspar e a sua 
equipa.
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CDLPC distingue os Melhores Alunos 
do ano 2019/2020

No dia passado dia 30 
de outubro, teve lugar o 
Dia do Diploma, que as 
circunstâncias obrigaram 
a que fosse, apenas, em re-
presentação, a entrega do 
Prémio ao Melhor Aluno. 
Assim, maravilhosamente 
apresentado pelo profes-
sor Alexandre Pinto, foram 
distinguidos, neste acon-
tecimento singelo, no se-
gundo ciclo, a Sofia Coelho; 
no terceiro ciclo, a Catarina 
Francisco; no Ensino Se-
cundário, o Tiago Gonçal-
ves e, por fim, no Ensino 
Profissional, o Bruno Pe-
reira. O prémio monetário 
foi atribuído pela União de 
Freguesias de Monte Re-
dondo e Carreira, pela Jun-

ta de Freguesia da Bajouca 
e pela Junta de Freguesia 
do Coimbrão; pela Asso-
ciação de Pais, pela MTL, 
pela Isotexsa, pela Precisão 
Laser e pelo Restaurante 
Marés Vivas. 

Parabéns aos quatro 

distinguidos! Parabéns a 
TODOS os finalistas! Pa-
rabéns à Equipa das Ativi-
dades! Parabéns ao apre-
sentador que tão bem 
cumpriu a sua nobre tarefa! 
Parabéns à Ritinha, aluna 
do sexto ano, que cantou 

extraordinariamente bem! 
Parabéns à Filipa Costa 
que voltou à escola para 
receber o seu prémio do 
Festival de Talentos On-line 
2019/2020.

Um expressivo agra-
decimento às instituições 
e empresas que, mais uma 
vez, se associaram a esta 
escola, premiando o tra-
balho, o esforço, o espírito 
de sacrifício e a determi-
nação.  Por último, a to-
dos os finalistas, a quem foi 
endereçado um vídeo de 
despedida, mas, também, 
de compromisso de que 
as nossas portas estarão 
sempre abertas, o desejo 
sincero de que sejam muito 
felizes! 

Colégio obtém selo de 
conformidade EQAVET

O Colégio Dr. Luís Pereira da Costa obteve 
o selo de conformidade EQAVET, que compro-
va que o Sistema de Garantia da Qualidade da 
Oferta de Educação e Formação Profissional 
desta instituição de ensino se encontra alinha-
do com o Quadro de Referência Europeu de 
Garantia de Qualidade para o Ensino e For-
mação Profissionais.

Decorrente deste selo, esta instituição de 
ensino criará um Conselho Consultivo. Este 
órgão, previsto no art.º 27.º do Decreto-Lei 
n.º 92/2014, é constituído por represen-
tantes dos alunos, dos pais ou encarregados 
de educação, dos docentes e dos órgãos de 
direção da escola, bem como de instituições 
e organismos locais representativos do setor 
económico e social e das empresas parceiras 
na formação. Tem, assim, como funções dar 
o parecer sobre o projeto educativo da es-
cola, sobre os cursos de ensino e formação 
profissional e outras ofertas educativas e 
formativas.

Dia Internacional para 
a Redução de Catástrofes

No dia 13 de outubro, come-
morou-se, no Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa, o Dia Inter-
nacional para a Redução de Ca-
tástrofes. Este foi marcado pela 
apresentação formal do Clube de 
Proteção Civil, liderado por Cata-
rina Francisco, aluna do 9.º ano. 
Além da presença do diretor do 
Colégio Dr. Luís Pereira da Costa 
e todas as docentes, membros do 
clube, contou-se com a honrosa 
participação do Serviço Municipal 
de Proteção Civil do Município de 
Leiria, da presidente da União das 
Freguesias de Monte Redondo e 
Carreira e do presidente da Junta 
de Freguesia da Bajouca.

A apresentação oficial do clu-
be foi realizada junto das turmas 
do 9.º ano, antecedida de uma 

breve explicação sobre o que é 
a Proteção Civil, realizada pelo 
Engenheiro Ricardo Martins, 
membro do Serviço Municipal 
de Proteção Civil do Município 
de Leiria. 

Faz-se notar que este desa-
fio foi colocado ao colégio pela 
instituição Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social 4G 
Leiria Norte - Projeto Sentir o 
Território, representada pela sua 
coordenadora, Cláudia Duarte.

Estão, já, delineadas algumas 
atividades, neste âmbito, estan-
do, presentemente, o segundo 
ciclo responsável por criar uma 
bandeira e, os alunos do décimo 
ano do Ensino Profissional, um 
logótipo.

 Mónica Gama
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EM BREVE VOLTAREMOS A SORRIR!
PROTEGER MONTE REDONDO E CARREIRA 

AFINAL DE CONTAS NÃO ACONTECE
SÓ AOS OUTROS!

PROTEJA-SE.
POR SI.
POR TODOS.

PODERÁ SER COM OS SEUS AMIGOS.
PODERÁ SER COM A SUA FAMÍLIA.
PODERÁ SER CONSIGO.

USE MÁSCARA.
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