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FESMONTE recebe selo de ‘Ecoevento’

A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira associou-se
à Valorlis com o objetivo de transformar a FESMONTE deste ano
num ‘Ecoevento’, promovendo ações amigas do ambiente, que
primam pela gestão correta dos resíduos e que promovem a reciclagem. Com o objetivo de se tornar ‘eco’, a organização comprometeu-se a criar e implementar no local, um sistema de recolha seletiva para deposição de resíduos de embalagens provenientes do público e das
entidades participantes. Faz ainda parte deste compromisso garantir que os resíduos sejam recolhidos e encaminhados para as instalações da Valorlis, onde serão triados e posteriormente
enviados para reciclagem. No final do certame, os sacos serão recolhidos e os materiais pesados,
para apurar as quantidades recolhidas e enviadas para reciclagem para que o valor financeiro
que significará seja entregue aos Bombeiros Voluntários de Leiria.

JUNTA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA

POSTO DE
CORREIOS
MONTE
REDONDO

Café - Restaurante
“BEIRA RIO”
Monte Redondo | Paião | Guia
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“MONTE REDONDO E CARREIRA,
ONDE A VIDA ACONTECE”
Em 2013, a freguesia de
Monte Redondo e a freguesia da Carreira fundiram-se
por força da reorganização
administrativa criando, desta
forma, a União das Freguesias
de Monte Redondo e Carreira.
Esta freguesia localiza-se a
norte do concelho de Leiria e
tem cerca de 5500 habitantes,
4800 eleitores e uma área de
cerca de 52 km2, sendo a terceira maior freguesia em área
geográfica e a sexta maior
em população no panorama
do Município de Leiria. Com
uma paisagem predominantemente rural, tem também um
traçado urbano significativo
na sede de Freguesia, a Vila
de Monte Redondo, onde a
população tem à sua disposição um conjunto expressi-

vo de serviços e atividades
que permitem à população
viver o seu quotidiano sem
necessitar de se deslocar diariamente.
Com uma forte dinâmica
associativa, e um tecido empresarial de grande empregabilidade, Monte Redondo e
Carreira tem um potencial de
crescimento elevado pelo facto de estar localizado próximo
de vias de comunicações nacionais de grande relevo, nomeadamente a EN 109 e a A17.
Somado a esta característica
há a possibilidade, em concretização, desta Freguesia
se tornar um importante polo
industrial do concelho pela
construção do Parque Empresarial de Monte Redondo.
O Rio e os Campos do Lis

são o património mais precioso da Freguesia que pintam a
paisagem desta terra de azul
e verde, oferecendo a quem
a visita um horizonte único. O
reforço de oportunidades turísticas virá com a requalificação das Salinas da Junqueira,
projeto que aguarda reposta
da candidatura ao programa
Renovação das Aldeias que
criará um Centro de Interpretação Ambiental recheado de
atividades que promoverão,
não só a Freguesia, bem como
todo o norte do concelho de
Leiria.
A Fesmonte - Feira de Gastronomia e Atividades Económicas é um dos maiores
eventos do Concelho de Leiria
e que acontece de dois em
dois anos e envolve não só o

tecido empresarial local, mas
também regional. Com uma
aposta significativa na área
de exposição e num programa cultural com artistas de
renome nacional, este ano o
certame quer consolidar os
seus objetivos e firmar-se
como o segundo maior evento do Município. Com mais de
uma centena de expositores,
a edição de 2018 da Fesmonte
promete cinco dias de animação e de uma vasta promoção do que de melhor se faz
na União das Freguesias de
Monte Redondo e Carreira.
Visite de 13 a 17 de setembro
no renovado Largo da Feira
em Monte Redondo.
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Presidente da União das Freguesias
de Monte Redondo e Carreira

Céline Gaspar

DIAMANTINO
C. SIMÕES
AUTOMÓVEIS

Estrada Nacional 109, Nº 18
Santo Aleixo
2425 - 624 Monte Redondo
Telefone: 244 686 179
Telemóvel: 968 029 011

M

E-mail: diamantinoautomoveis@gmail.com

VISITE-NOS!

ESPERAMOS POR SI!
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“PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO É FUNDAMENTAL
PARA O CRESCIMENTO DO CONCELHO DE LEIRIA”

Céline Gaspar é o rosto da União das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira há já nove anos. O seu percurso enquanto
autarca tem sido marcado por muitas mudanças na freguesia,
tendo passado pela extinta freguesia de Monte Redondo para a
União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira.

Que balanço faz destes
nove anos enquanto autarca, salientando os aspetos
que mais a marcaram, de
uma forma mais e menos
positiva?
De forma positiva recordo
sempre os objetivos que temos vindo a cumprir, nomeadamente a construção do Centro Escolar de Monte Redondo,
da Praça Central e a requalificação do Mercado da Vila,
assim como a Requalificação
do Largo da Feira. Na Carreira,
salientamos as intervenções
na EB1 da Carreira, a requalificação da Ribeira da Carreira e
do Rio Lis com a beneficiação
da Pista de Pesca da Carreira/
Monte Real. Ainda a este nível,
congratulamo-nos com o facto
de terem sido iniciadas obras
de saneamento básico que há
muito são reclamadas, assim
como a requalificação de diversos arruamentos na área
geográfica da Freguesia.
Associado às boas memórias temos o crescimento da
Fesmonte - Feira de Gastronomia e Atividades Económicas
de Monte Redondo e Carreira
que tem tido um papel fundamental na divulgação da zona
norte do Concelho de Leiria e
movimenta de forma significativa a economia local não só
na Freguesia onde se realiza,

mas também nas Freguesias
vizinhas.
As memórias menos positivas existem e estão relacionadas, sobretudo, com intempéries que já se abateram na
nossa região na última década,
nomeadamente o temporal
de 19 de janeiro de 2013 e os
incêndios de 15 de outubro de
2017. A gestão destas crises
requereu da minha equipa
uma capacidade para a qual
só a experiência nos permite
ficar preparados. Os constrangimentos relacionados com a
falta de recursos da Junta de
Freguesia são também questões que diariamente nos
colocam à prova, no entanto,
essas memórias que podem
ser vistos como pontos fracos
da nossa ação, acabam, por
vezes, por se tornarem oportunidades para uma gestão,
sobretudo, criativa.

definidos para este mandato?
Neste mandato, queremos
manter o investimento nas
escolas e no serviço de atividades e animação e apoio à
família, assim como promover
atividades para promoção do
envelhecimento ativo. Pretendemos, ainda, continuar a
requalificação da rede viária
da Freguesia, requalificar as
Salinas da Junqueira e o Largo 30 de junho. Além disso,
estamos convictos de que a
construção do Parque Empresarial de Monte Redondo será
uma realidade a curto prazo.
A acrescer a estes objetivos,
salientamos, ainda, a pressão
que continuaremos a fazer
para que toda a Freguesia tenha rede de saneamento básico, uma vez que atualmente
falta parte significativa da área
geográfica da extinta Freguesia de Monte Redondo.

Na atualidade e tendo em
conta as características da
União das Freguesias, quais
os maiores constrangimentos sentidos pelo executivo?
Os maiores constrangimentos passam sobretudo
pela falta de recursos humanos e financeiros para conseguirmos dar uma resposta mais acelerada quanto às
necessidades do domínio público. A Freguesia é a terceira
maior do concelho de Leiria
em área geográfica, obrigando a uma intervenção elevada
ao nível da sua manutenção e
os recursos disponíveis não
acompanham a vontade de
resposta imediata. Além disso,
os constrangimentos financeiros, sobretudo pelo facto de os
valores disponibilizados pela
administração central serem
substancialmente reduzidos
e não nos permitirem pensar
em investimentos elevados,
dificultam, em muito, a ação
da Junta de Freguesia.

Existem alguns temas
que fazem parte da atualidade desta União das Freguesias, como é o caso do
Parque Empresarial de Monte Redondo. Em que fase está
o projeto e que benefícios
irá trazer para a União das
Freguesias?
O Parque Empresarial de
Monte Redondo é fundamental
para o desenvolvimento, não
só da União das Freguesias
de Monte Redondo e Carreira,
mas, também, para o norte do
concelho em particular e para
o Concelho de Leiria em geral.
Uma vez que existem falta de
zonas industriais, as infraestruturas nesta Região e a potencialidade deste parque, pela
sua localização geográfica, têm
a derradeira oportunidade de
sucesso. Em termos práticos,
esta infraestrutura, além de
oferecer à população novas
oportunidades de emprego,
permitirá aumentar os níveis
de confiança de outros investidores que provocará, com certeza, o aumento da construção
de zonas habitacionais na nos-

Quais os grandes objetivos que este executivo tem

sa Freguesia e, consequentemente, possibilitará a fixação
de população em idade ativa.
O desenvolvimento e crescimento da nossa Freguesia e do
norte do concelho depende do
Parque Empresarial de Monte
Redondo e estou certa de que
esta é uma preocupação transversal e que serão realizados
todos os esforços para que a
obra inicie a execução o mais
rapidamente possível.
Esta autarquia tem dem o n s t ra d o u m a g ra n d e
preocupação com a cultura.
Poderia mencionar algumas
das associações de maior relevância na divulgação cultural ao nível da União das
Freguesias?
O associativismo local é,
sem dúvida, um elemento-chave na nossa Freguesia, sobretudo pelo facto de este oferecer oportunidades ao nível
do desporto, cultura e apoio
social. Em termos culturais, a
Freguesia tem o Rancho Folclórico Rosas do Lis e o Rancho
Folclórico Rosas da Alegria
que têm um papel fundamental na promoção da tradição
das nossas gentes pelo país
e além-fronteiras. Ainda no
âmbito da dança e da música,
Monte Redondo e Carreira tem
o Grupo de Danças e Cantares

do Paço, um projeto que tem
vindo a ter uma importante
intervenção junto de pessoas
que o rodeiam e tem vindo a
crescer de forma significativa.
A Vila de Monte Redondo
é, ainda, a sede da Sociedade
Filarmónica Nossa Senhora
da Piedade, a mais antiga do
Concelho de Leiria. Esta tem
uma intervenção significativa
na cultura da Freguesia, assim
como ao nível da formação
com uma escola de música,
onde uma centena de alunos tem formação musical e
aprende vários tipos de instrumentos. Importante referir
também o papel do Museu
do Casal de Monte Redondo
que, não só intervém na preservação do património material e imaterial, mas também
apresenta uma forte ação no
incentivo à participação social no âmbito da museologia
comunitária. É, sem dúvida,
uma associação que tem, ao
longo dos anos, desenvolvido
diversas iniciativas culturais
relevantes, nomeadamente
o Museum Festum. Ainda no
âmbito cultural, a Freguesia
tem o Grupo de Teatro Amador
da Associação da Sismaria que
manifesta e preserva a iniciativa teatral que é histórica na
nossa Freguesia.
A Fesmonte assume um

papel de relevância na União
das Freguesias. O investimento feito por parte da
autarquia tem aumentado
ou estabilizado? Considera
que é um investimento que
compensa?
O investimento na Fesmonte tem-se mantido estável nas
últimas edições. Consideramos que, neste momento, o
evento tem condições para
se consolidar como um dos
maiores eventos do Concelho
e da Região e importa, sobretudo, melhorar as questões de
organização e permitir que no
futuro ele possa ser autossustentável.
A intervenção financeira da
autarquia na Fesmonte acaba
por ser o motor para a dinâmica associativa, assim como
para a economia local e a compensação passa precisamente
por aí. O facto de a Fesmonte
já ter um número de visitantes
significativo permite uma produção de receita importante
para as associações que participam e que dificilmente a
autarquia teria capacidade de
atribuir. Além disso, todo o comércio, serviços e alojamentos
existentes na Freguesia e em
algumas freguesias vizinhas
sofrem um aumento relevante
no seu negócio e isso é muito positivo para o papel que

FE MONTE

PASSEIO DE
MOTOS E
MOTORIZADAS
ANTIGAS

DE 13 > 17
SETEMBRO

5ª COMPANHIA DE
MONTE REDONDO

FEIRA DE GASTRONOMIA
´
E ATIVIDADES ECONOMICAS
DE
MONTE REDONDO E CARREIRA

LARGO DA FEIRA
MONTE REDONDO
´
LEIRIA

O tesoureiro Carlos Alberto Santos, a presidente Céline Gaspar e a secretária Lina António

a autarquia desempenha na
comunidade.
Quais as maiores dificuldades sentidas pela autarquia na organização do
evento?

A Fe s m o n te teve u m a
evolução significativa desde
a primeira edição realizada
pelos meus executivos. Este
crescimento implica, de facto,
um número de recursos elevado e tem sido o voluntariado

que tem permitido, de facto,
cumprir todas as necessidades
que um evento desta dimensão necessita. As dificuldades
passam, sobretudo, pelo facto
de o espaço onde a Fesmonte
se realiza não ter quaisquer es-

´
BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE LEIRIA

16 DE SETEMBRO | 8H30
RECINTO DA FESMONTE

PREMIO
MAIOR
GRUPO

15 ETES
PAC
A
C

~
INSCRICAO
INCLUI:
,

Acumule pontos na compra
de bilhetes ou produtos selecionados Cinema City
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Passeio, reforço, t-shirt,
almoço e bilhete
para dia 16 da Fesmonte
Partida e chegada no
recinto da Fesmonte

Inscrições limitadas a 250 participantes até 13/09
Contactos: 244 685 888 | 244 685 328 | 925 246 807 | 914 943 025
passeiomotas.5companhia@gmail.com

ONDE A VIDA ACONTECE!
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truturas de apoio, o que torna
a logística mais complicada.
No entanto, ao longo dos anos,
temos sentido uma maior proximidade e interesse da parte
das organizações da Região
e da parte de várias pessoas
que, nesta altura, despendem
do seu tempo para contribuir
para a promoção deste certame. Estamos gratos pelo
envolvimento do tecido em-

presarial e de todos os voluntários. Só assim nos é possível
fazer da Fesmonte o evento de
sucesso que tem sido.
Poderia destacar as principais atrações e novidades
que os visitantes podem conhecer este ano ao visitar a
União das Freguesias?
Este ano, a Fesmonte tem
um tempo de programação e

um espaço dedicado aos mais
novos. O espetáculo infantil
das Winx e uma área infantil
com um maior número de atividades são, sem dúvida, as
grandes novidades desta edição. A exposição conta, nesta
edição, com uma variedade
mais elevada e a participação
da Freguesia da Bajouca e
da Freguesia do Coimbrão é
também um passo importante

para que, juntos, possamos
tornar a Fesmonte numa referência do norte do Concelho de Leiria. A programação
cultural, deste ano, conta com
grandes nomes da música
nacional e adapta-se a vários
tipos de público e desta forma constitui-se, também, uma
novidade.
Ana Carla Gomes

AVIREIS LDA

LOJA DOS PINTOS

Estrada N 109 nº9 | 2425-601 Aroeira | Monte Redondo
T. 244 686 372 E-mail: avireislda@gmail.com

Comércio e Reparação de Máquinas, Lda.
Zona Ind. da Ponte da Pedra
Rua Mala D’Uva, N.º 125
2415-203 Regueira de Pontes-Leiria
TLF.: 244 613 449
E-MAIL: tecnofrias@tecnofrias.pt
SITE: www.tecnofrias.pt
REPRESENTANTE OFICIAL PARA PORTUGAL:

Visite um dos nossos Pontos de Venda em Atalaia e Leiria e
venha conhecer a MAIS SURPREENDENTE Retroescavadora
w w w. e s p a co m e ca n i co . pt /m s t
da Atualidade!
co m e rc i a l @ e s p a co m e ca n i co . pt | ( + 3 5 1 ) 2 4 9 8 3 0 0 8 7
ATA L A I A Ce nt ro d e Ne gó c i o s d e V i l a Nova d a Ba rq u i n h a , Lote 2 2 2 6 0 - 0 6 7 Ata l a i a - V i l a Nova d a Ba rq u i n h a , Po r t u ga l
L E I R I A Es t ra d a Na c i o n a l 1 - N º 2 1 3 8 A l to d o V i e i ro 2 4 0 0 - 8 2 2 Le i r i a , Po r t u ga l

Suinicomércio

Rua da Bajouca, N. 34,
2425-617 Monte Redondo
Tel. 244 685 301
Tlm.: 966 336 574 | 961 582 848
Email. estores.davidmargarido@gmail.com

comércio de suínos, lda.

desde 1986

Anos

IMPORT - EXPORT
Estrada das Moitas Altas, nº 925 Janardo. 2415-366 Leiria - Portugal
Tel.: 00351 244850910 Fax.: 00351 244850918 Tlm.: 00351 967055564
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DIVULGAÇÃO EMPRESARIAL

“ESTOU FELIZ, SOU MEDICIS”
A 31 de maio de 1996 e com o objeto social que se restringia à fabricação
e comercialização de próteses dentárias nasce a MedicisInt, Lda., detentora
da marca “Medicis Dental”, com sede
administrativa em Coimbra e fundada
pelo Dr. José Carlos Pedrosa, natural
de Monte Redondo, lugar de Bajouca,
licenciado em Gestão, com muitos
familiares em Monte Redondo e pela
esposa, Maria Ferreira, Higienista Oral,
também natural de Monte Redondo,
lugar de Loural-Bajouca.
Nos anos seguintes à sua criação, a
atividade desenvolveu-se fortemente
e focou-se na prestação de serviços
médicos voltados especificamente
para a assistência privada na área da
medicina dentária, contando, atual-

mente, com clínicas de excelência
em Bajouca, Santa Catarina da Serra
e Coimbra.
A Medicis Dental pauta-se pela diferenciação na sua área de trabalho,
pelas mais avançadas tecnologias em
Medicina Dentária, pela equipa jovem,
dotada, dinâmica e, principalmente,
pelo objetivo de melhorar, adaptando-se às necessidades dos pacientes.
O Dr. José Carlos Pedrosa sublinha que este projeto se centraliza na
Bajouca, mas não se reduz à Bajouca.
«Está direcionado para toda a população, desde as freguesias envolventes
às cidades mais próximas. É com alegria que recebemos pacientes com
uma diversidade geográfica cada vez
maior, que nos procuram porque ‘ou-

viram falar bem de nós’. E é com ainda mais alegria que sentimos que os
pacientes nos confiam, cada vez mais
fielmente, os seus sorrisos e, consequentemente, a sua felicidade”. O Dr.
José Carlos Pedrosa afirma ainda que
tem cada vez mais confiança na equipa que escolheu, e que vê diariamente
abraçar este projeto como se fosse
deles próprios, “Temos os melhores
médicos e assistentes do mundo. E
temos o privilégio de ver e ouvir as
pessoas referirem-se à Medicis Dental como sendo “a nossa clínica”, de
perceber que são os nossos pacientes
que trazem cada vez mais clientes, na
medida em que dão boas referências,
porque saem daqui satisfeitos”.
“Chega a ser emotivo os casos

onde comprovadamente mudamos a
vida do paciente para melhor. Alteramos a componente física, mas é sem
dúvida o psicológico, a autoestima,
que maior transformação sofre. Dizem
que um sorriso pode mudar o mundo.
E de facto o mundo dos que outrora
não podiam sorrir, depois de recorrerem à Medicis, tem outro brilho, outra
confiança e motivação. Não poderia
ficar mais feliz.» afirma convicto.
O Dr. José Carlos Pedrosa acrescenta que “A Medicis Dental centra
a sua grande preocupação na fusão
das competências dos mais novos
com a experiência dos mais velhos,
formando uma equipa eclética e dinâmica garantindo assim uma prática
clínica de acordo os cânones da mais

R

Soluções para a Construção

244 613 719
geral@isotexsa.pt
www.isotexsa.pt
Est. Da Figueira Da Foz, 647 - Várzeas
2425-507 Souto Da Carpalhosa
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moderna medicina dentária.”
No que concerne aos meios auxiliares de diagnóstico, as Clínicas oferecem a possibilidade de se efetuarem
Ortopantomografias (raios-X panorâmicos) na primeira consulta, sempre
que necessário, não constituindo um
custo acrescido, uma vez que está
integrado no Plano de Tratamento.
A “Medicis Dental” pretende marcar a diferença pelo direcionamento
para a estética dentária, que é, hoje
em dia, uma grande preocupação da
população. Mas como não pode, nem
pretende, ignorar a importância da
função mastigatória, a sua equipa não
abdica de uma reabilitação oral bem
planeada, restituída pelos conhecimentos e competências de uma equipa multidisciplinar que funciona ‘em
família’, que se complementa e que se
une em benefício dos seus pacientes.
Não só a equipa de médicos, como
a de protésicos, funcionam no mesmo edifício e reúnem-se diariamente,
para discutir uma variedade infinita de pormenores, para aprimorar o
planeamento dos sorrisos dos seus
pacientes. Nas diversas zonas de intervenção acaba por se posicionar como
referência no segmento da saúde oral
pela qualidade e pelos princípios que
a orientam.
A Medicis Dental tem por missão a
excelência na prestação de serviços
à comunidade e contínuo desenvolvimento na utilização dos protocolos
mais adequados associados às mais
avançadas tecnologias.
Os seus valores institucionais
traduzem-se na simplicidade, amor
pelo trabalho e espírito de equipa,
os compromissos são a excelência, a
solução, a ética e a humanização, que
permitem enaltecer o seu slogan com
toda a dignidade e orgulho, “Estou
Feliz, sou Medicis”.
Ana Carla Gomes

30 agosto, 2018 — Região de Leiria
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COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA

A “Casa dos Barulhos”
no ano letivo de 2017/2018

Instituição de referência
O Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa é uma instituição que comemora, este ano, o seu vigésimo quarto ano de existência,
lecionando, desde 1994, os 2.º e
3.º Ciclos e o Ensino Secundário
(Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais).
Vista como uma referência
na Educação e reconhecida
como ministrando um ensino
de qualidade, baseado no rigor
científico e técnico, alcançou,
em 2017, no Ranking de Exames Nacionais de Ensino Secundário, a posição número 63
e, a nível do concelho de Leiria,
o segundo lugar. Assim, pelo
quarto ano consecutivo, o Colégio esteve entre as 100 melhores escolas de todo o país.
Perfeitamente enquadrado
na sua comunidade educativa,
o Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa tem formado, ao longo
dos anos, jovens autónomos,
responsáveis, criativos e competentes. Estabelece, também,
com as famílias uma relação de
confiança plena, pautada pelo
diálogo permanente, quer com
os Diretores de Turma quer
com a Direção, tendo como
grande finalidade o sucesso

académico e pessoal dos alunos.
Esta escola, que presta um
serviço público gratuito, possui
alguns projetos emblemáticos
como o Clube Europeu, que
engloba intercâmbios com escolas europeias do programa
Erasmus + da União Europeia.
Dinamiza, também, o Projeto
de Responsabilidade Social, Cívica e Ambiental, que articula a
dimensão social e solidária do
voluntariado, a educação para
a cidadania, a educação para a
saúde e a educação ambiental.
No âmbito da dimensão
artística salienta-se o projeto
de teatro Casa dos Barulhos,

que tem, desde a sua origem,
uma intensa e diversificada
atividade, frequentemente
em articulação com o trabalho
desenvolvido na disciplina de
Oficina de Teatro.
Destaca-se, ainda, a Escola
de Pais, que permite uma maior
proximidade dos pais à escola,
com sessões de formação e
interação entre as duas vertentes.
Do vasto leque de atividades dinamizadas e promovidas
pelo Colégio, destacam-se a
Festa de Natal, a organização
do Cabaz de Natal, o Sarau de
Ginástica, os Instantes de Cultura, a Feira do Livro, o Festival

de Talentos, a Escola de Pais e
a Gala de Finalistas.
O Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa estabelece, ainda, com
as forças motrizes, instituições
e entidades da região relações
de forte proximidade, que se
traduzem em parcerias e participações em atividades da
comunidade como a Fesmonte, a Comissão Interfreguesias
de Monte Redondo, Bajouca
e Coimbrão, a criação de estágios para os alunos que frequentam o Ensino Profissional
e a colaboração com o Agrupamento de Escuteiros de Monte
Redondo 1054.
Somos Comunidade é o
tema aglutinador do Projeto
Educativo que, diariamente,
dá o mote ao trabalho, indiscutivelmente, rigoroso, exigente e competente de todos os
profissionais que, nesta casa,
trabalham e norteia a visão,
os princípios e os valores de
um estabelecimento de ensino
com um passado manifestamente assente em dois pilares:
excelência e qualidade.
A Responsável pela Comunicação
e Relações Públicas,

Mónica Gama

No ano letivo de 2017/2018,
o Projeto de Teatro “Casa dos
Barulhos” teve intensa e diversificada atividade, frequentemente
em articulação com o trabalho
desenvolvido na disciplina de
Oficina de Teatro. Podemos
destacar: a preparação da
participação e a atuação na
Festa de Natal do Colégio, no
dia 14 de dezembro de 2017; a
colaboração no painel IGUALMENTE – ideias para construir a
igualdade, dinamizado pela disciplina de Filosofia nos Instantes
de Cultura, no dia 13 de abril de
2018; a participação no Festival
de Teatro Juvenil de Leiria (organização conjunta da Câmara
Municipal e dos Estabelecimentos de Ensino envolvidos),
integrando a formação de 14
de março de 2018 (ministrada
por Sofia Neves, no Colégio), a
deslocação de um grupo que
assistiu à peça Vanessa Vai à
Luta! (de Luísa Costa Gomes;
adaptação de Leonor Ramalho), que a Escola Básica Dr.
Correia Mateus apresentou no
Teatro Miguel Franco, em Leiria,
no dia 23 de maio de 2018, e a
apresentação do espetáculo
da nossa escola, Já Somos Dois,

MONTE REDONDO E CARREIRA A MEXER COM O JIGA JOGA!
Em Outubro de 2015 nasce
o Projeto Jiga Joga, pelas mãos
de Cátia Bessa e Diana Sebastião, Psicomotricistas, formadas na Universidade de Évora e
naturais da freguesia de Monte
Redondo. O projeto surge da
vontade de dar uma resposta
às necessidades encontradas
na população infantil e sénior
no que se refere à estimulação
das suas competências.
O Programa “Jiga Joga” tem
por base a Psicomotricidade.
A sua forma de atuar e intervir,
parte do corpo em movimento
e pretende estimular a pessoa
como um todo, tendo em vista
os aspetos psicomotores, sociais, emocionais e cognitivos.
Este programa tem como foco
promover uma forma de vida
saudável e com qualidade. Porque não vivemos sozinhos e a
comunidade em que estamos
faz também parte de nós, o
“Jiga Joga” desenvolve as suas
atividades em instituições de

uma peça sobre a complexidade
da mente, a identidade e o valor
da experiência dialógica (texto,
encenação e conceção plástica
geral de Simão Vieira, com um
vasto grupo de intérpretes – cinquenta e dois alunos, do 6.º ao
12.º ano), no dia 30 de maio de
2018, no mesmo espaço; o ensaio aberto da peça Já Somos
Dois, no dia 9 de junho de 2018,
na Escola de Música da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade,
em Monte Redondo (assinalando, também, a importância da
colaboração com esta instituição
da nossa comunidade na interpretação musical do espetáculo); e, por fim, a participação no
Festival de Teatro Comunitário
Novos Ventos, organizado pelo
Leirena Teatro – Companhia de
Teatro de Leiria, no dia 1 de julho
de 2018, com espetáculo produzido em colaboração com a
Escola de Música da Filarmónica
Nossa Senhora da Piedade, de
Monte Redondo (criação coletiva coordenada por Frédéric
da Cruz e codirigida por Simão
Vieira), apresentado em espaço
preparado para as atuações na
Delegação da Junta da União
das Freguesias, em Carreira.

Nuno Barbosa
telm.: 919 863 005
Octávio Ferreira
telm.: 919 816 058
tel./fax: 244 686 226
Rua Albano Alves Pereira, n.º 37
2425 - 617 Monte Redondo
mail: cozibafer@hotmail.com

apoio à comunidade e em parceria com as mesmas.
Desde setembro de 2017 foi
estabelecida uma nova parceria entre o Projeto Jiga Joga e a
União das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira. Desde esta
altura, duas vezes por semana,
pela tarde são muitas as brincadeiras com as crianças do pré-escolar da escola da Carreira e
do Centro Escolar de Monte Redondo, com o Jiga Joga Júnior.
Crianças dos 3 aos 6 anos brincam como forma de estimular
o seu desenvolvimento através
de jogos, gincanas, danças e
músicas. As atividades são propostas tento em conta a idade
e o que cada criança necessita
mais desenvolver. Brincar para
crescer saudável é o objetivo.
Também os mais crescidos
têm oportunidade de movimentar, não só o corpo, mas
também a mente. As atividades
são muito variadas, desde danças, dinâmicas de grupo, circui-

tos, percursos de obstáculos,
são várias as formas de manter
o corpo ativo. O Jiga Joga Sénior presa muito a manutenção
de uma vida ativa, não só do
corpo mas também na vertente
mais social, de manter as pessoas em contacto entre si, com
uma rotina de vida preenchida
e dinâmica. O lema é fazer alguma coisa, parar é que não.
Tendo em conta a importância do trabalho em comunidade, uma vez por semana o
Jiga Joga Sénior dinamiza uma
sessão no Centro Social Nossa
Senhora da Piedade com os
avós da freguesia, financiada
pela Junta de Freguesia.
Semanalmente usufruem
das atividades 35 crianças e 45
séniores. O feedback positivo
tem vindo não só por parte dos
alunos, mas também por parte
dos pais das crianças e de familiares de séniores. Também
a realização de atividades conjuntas entre os diversos grupos
têm sido um ponto bastante
positivo neste trabalho. Para
além destas duas atividades, o
Jiga Joga tem também serviços
de animação infantil de festas e
babysitting, sempre com o objetivo de disponibilizar serviços
que a comunidade procura.
Acompanhe a página de Facebook “Jiga Joga - Psicomotricidade” ou através do nosso
email jigajoga.psicomotricidade@gmail.com.
Diana Sebastião

FrutiCentro

COMÉRCIO DE FRUTAS LDA.
Produtor e Armazenista de Frutas
Importação e Exportação

Estrada Nacional 109, n.º 36 | 2425-604 Monte Redondo
Tel.: 244 685 184 | Fax: 244 685 384 | Tlm.: 917 485 645 | 919 988 201
e-mail: fruticentro@hotmail.com

CONSTRUÇÃO E REP.
COMPRA E VENDA
PROPRIEDADES

A.G.

Armando Godinho
919 810 512
Rua da Fonte n.º4 - Monte Redondo
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50 ANOS DO RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS DA ALEGRIA, SISMARIA

164 ANOS
DE FEIRA
DOS 29

Numa época em que as guindo simultaneamente a
grandes superfícies comer- feira de Vieira de Leiria que
ciais e a globalização econó- se realizava no segundo domica ameaçam os produtos mingo do mês), como se pode
e o comércio tradicional, per- ler nos “Anais do Município de
sistem ainda alguns espaços Leiria”, 1º. Volume (1977), de
de trocas comerciais que as- João Cabral.
sumem um papel importante
Até junho de 1984, a feira
na vida económica e cultural realizou-se no centro da podas populações. A Feira dos voação, ocupando vias de co29 é um desses espaços.
municação, com instalações
A feira foi13566
criada
em 1854 Leiria
fixasJoao
(as Pontes
chamadas
tendas)
Fidelidade
153x112.pdf
por deliberação camarária de que mereceram uma referên30 de junho desse ano (extin- cia na “História da Arquitectu-

C

M

Y

CM

ra Portuguesa” editada pela
Associação de Arquitectos. A
mudança para o atual espaço foi até pretexto para umas
festivas comemorações dos
seus 130 anos, promovidas
pela Junta de Freguesia.
Ainda há poucas décadas,
a Feira dos 29 tinha uma importância que ultrapassava o
seu interesse meramente eco– tratava-se
1 nómico
09/08/2018
10:20 de uma
autêntica festa que durava do
romper da aurora até ao anoi-

tecer, constituindo local privilegiado de encontros sociais
para a população da região;
hoje já não tem o cunho do
passado, mas continua a ser
um importante espaço comercial e cultural, merecendo, por
isso, as melhorias que foram
realizadas recentemente.
A Feira dos 29 é ainda
hoje uma das maiores feiras
do concelho de Leiria, registando a participação de mais
de três centenas de feirantes,

atraindo feirantes de diversos
pontos do país, oferecendo
produtos de natureza diversa
desde os cereais a todo um
conjunto de produtos da região e de fora dela, com particular destaque para a cerâmica da Bajouca, o peixe, os
vidros da Marinha Grande, a
alfaiataria e as roupas e calçado diversos, o ouro, mobiliário
em madeira, os produtos alimentares, especialmente bolos e folares de farinha de pão
de trigo e as quinquilharias.
Há 32 anos, a Feira estabeleceu-se na localização atual
por forma a melhorar as principais vias de circulação, em
particular a Estrada Nacional
109, já de si congestionada
com o movimento de tráfego rodoviário. Ao longo dos
anos, a Junta de Freguesia
tem realizado intervenções
assíduas no local, no entanto,
tornou-se premente a realização de uma beneficiação clara
ao pavimento para que se pudesse preservar a continuidade desta feira e melhorar as

condições para a realização
da Fesmonte - Feira de Gastronomia e Atividades Económicas de Monte Redondo
e Carreira que tem tido uma
evolução exponencial. Assim,
em 2017 a Junta de Freguesia
e a Câmara Municipal de Leiria investiu cerca de 300 mil
euros no espaço que oferece,
hoje, condições de excelência.
No dia em que se comemoram os 164 anos da Feira
dos 29, o Notícias de Monte
Redondo e Carreira visitou
a feira e conversou com alguns feirantes e visitantes.
Os feirantes mostram-se satisfeitos com a requalificação
do espaço, acreditando que
mais feirantes e visitantes virão a este mercado mensal,
referindo que está muito bem
organizado e que é uma feira
muito agradável e diversificada. Quanto aos visitantes,
referem que «o espaço está
muito bonito e mais organizado».

O Rancho Folclórico «Rosas da Alegria» comemora no
presente ano as suas Bodas de
Ouro através de várias atividades que serão realizadas ao
longo do ano e que culminarão
com o Festival de Folclore no
dia 13 de outubro.
A primeira atuação do Rancho teve lugar no dia 18 de fevereiro de 1968. O seu principal
fundador foi o senhor Ventura
Martinho, que trazia o seu acordeão para animar os jovens no
fim das descamisadas. Como
a Festa da Sismaria era em fevereiro, pensaram em arranjar um grupo para fazer uma
atuação na festa e foi assim que
tudo começou.
Quando o rancho começou,

só fazia atuações em pequenas festas, mas, hoje em dia,
procura dar a conhecer a sua
cultura, os seus trajes, os seus
cantares e as suas danças a outras regiões.
Atualmente, o Rancho é presidido pelo senhor Raul Marques Duarte Pedrosa e conta
com cerca de 45 elementos,
cantores, tocadores e dançarinos que representam os
noivos, os ceifeiros, os domingueiros, o resineiro, os ricos, os
vindimeiros, os camponeses,
entre outros e algumas tradições daquilo que se fazia antigamente como a vindima com
os cestos de verga, a ceifa com
a foice e o homem vestido com
as ceroulas, o sal que era reti-

rado das salinas e os utensílios
que o resineiro utilizava para
tirar a resina e ainda a criação
de gado, coisas que se faziam
antigamente e que o Rancho
recorda. Os membros do grupo
têm entre os 6 e os 80 anos,
sendo muitos jovens.
As comemorações das Bodas de Ouro desta associação
iniciaram no dia 18 de fevereiro,
dia em que se comemoraram
os 50 anos da sua primeira
atuação, um arraial. No dia 9 de
junho, no “Jantar dos Ceboleiros 2018”, organizado pela Associação Cultural, Recreativa,
Desportiva e Cooperativa da
Sismaria, realizou-se a apresentação do CD do Rancho Folclórico Rosas da Alegria, gravado

em comemoração dos seus 50
anos. Este CD compila um total
de 22 músicas interpretadas
pelos elementos do Rancho
Rosas da Alegria, gravando,
assim, para memória presente
e futura a representação musical de algumas tradições daquilo que se fazia antigamente
como, o sal que era retirado
das salinas, a criação de gado
e outras práticas ligadas à vida
rural passada. A concretização
deste projeto contou com o
apoio da União das Freguesias
de Monte Redondo e Carreira e
pode ser adquirido e pelo valor
8,00€ que revertem a favor do
Rancho.
Ana Carla Gomes

Ana Carla Gomes

MY

Vitor Domingues
Tlm. 967 731 221

CY

CMY

E-mail: vitofresa@gmail.com

K

Rua da Figueirinha, n.º 1
2425-617 MONTE REDONDO
Tel. 244 685 752
Fax. 244 686 515

MARINHA DA GUIA

SERVIÇOS: TORNO, SOLDADURAS, FRESADORA, GALGAMENTOS
FABRICO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | MAQUINAÇÃO P/ MOLDES

Joaquim Marques Carreira
Construtor
Civil

Modalidades de treino
Clicker training, obediência prática, cães
para defesa pessoal, problemas de
comportamento (medos, fobias
e agressividade).

Rua Principal, N.º12 - Casal Novo
2425 - 606 Monte Redonod
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Tel.: 244 684 594
Tlm.: 914 713 354

Modalidades desportivas
Obediência desportiva, Agility, Disc Dog,
Mondioring, Busca de Odores.
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REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
J. Carvalho Arroteia

Professor Doutor

O processo de reorganização administrativa do território
das freguesias, estabelecido
em 2013, cumpriu objetivos,
princípios e parâmetros baseados na agregação e alteração
dos seus limites territoriais. As
circunstâncias que o ditaram,
a sua oportunidade e escala
de atuação, constituem um
tema ainda não esgotado na
sociedade portuguesa e que
a agenda política poderá retomar. Temos presente as alterações causadas pelo despovoamento, desertificação dos
solos, alteração da paisagem e
vastidão das manchas florestais consumidas pelas chamas
que acompanham, há vários
séculos, o meio seco e hostil
do mundo mediterrânico.
Acrescem a estas situações
as alterações estruturais da
população portuguesa, o seu
envelhecimento e os desequilíbrios humanos fundados
numa litoralização excessiva

que continuam a agravar-se.
Não é um fenómeno recente
mas sim um sinal que persiste
e cuja remediação não cabe,
apenas, a uma geração de
iluminados. A decisão de “tomar atalhos novos, e deixar
Caminho velho”, tem sido uma
preocupação do poder central
e do poder autárquico mas os
seus resultados confirmam um
antigo provérbio: “O Caminho
não tem prazo…”. Por isso temos ainda muito que andar!
Estas referências servem
para situar um dos princípios
estabelecidos na legislação
quanto à “preservação da
identidade histórica, cultural
e social das comunidades locais (…)”; o seu “equilíbrio e
adequação demográfica das
freguesias” (Art 3º da Lei nº
22/2012) que acompanham a
agregação das freguesias de
Monte Redondo e da Carreira.
Trata-se de um exemplo de
reorganização do território do
município de Leiria, de promoção da coesão territorial
e do desenvolvimento local
baseado na proximidade, contiguidade de solos e na prossecução de objetivos comuns
estabelecidos para o poder
autárquico.

EB 1 da Carreira

Praça Central de Monte Redondo

Importa recordar que a
construção social e política
das unidades administrativas
foi lenta, remontando aos alvores da nacionalidade, à cons-

trução de novas paróquias, à
renovação operada pelo Liberalismo e à criação do poder
local na base de uma sociedade democrática emergente em

1974. Ao longo de séculos este
processo foi refém da construção geográfica e social do espaço português, da evolução
do Reino e dos atores sociais
que intervieram nesta parte
do território dominada pela
bacia do rio Liz. Como herança
comum tem a UFMRC a antiga
paróquia Undecentista do Souto da Carpalhosa desmembrada, entre outras ocasiões, em
1589 para a constituição da
paróquia de Monte Redondo
e em 1989 (Lei nº 74/89) para
a criação freguesia da Carreira.
A evolução recente desta
União de Freguesias aponta
para uma população residente
da ordem dos 5,5 milhares de
habitantes em 2011 - com tendências demográficas manifestadas no período censitário
anterior para a estagnação de
habitantes -, o que contraria os
desígnios do poder local e o
processo de desenvolvimento
que se quer para a parte norte
do município de Leiria. A sua
afirmação assenta no parque
industrial de Monte Redondo;
na valorização dos campos do
Liz – em particular o campo
da Carreira e da Sismaria – e
no reforço da centralidade e
acréscimo das funções cen-

trais da Vila de Monte Redondo. Tal parece evidente tendo
em conta a acessibilidade do
território aos principais eixos
de circulação rodoviária, o dinamismo da sua população e,
sobretudo, os equipamentos
escolares de instrução básica
e secundária localizados nesta área comum, responsáveis
pela formação de recursos
humanos necessários ao processo de desenvolvimento e
inovação social local.
A reflexão sobre o futuro
desta União de freguesias, do
bem-estar da sua população,
das vias de desenvolvimento
social e cultural, da sua capacidade de fixação de novos habitantes, não tem calendário.
Aponta para um compromisso
de todos os fregueses e exige lideranças esclarecidas e
apoios adequados; de projetos
de longo prazo e de uma solidariedade institucional à prova
dos ventos e dos interesses
da governação. Não podemos
concordar que ”neste tempo
ou todos são maus ou se diz
mal de todos os bons”. O memorial da nossa história coletiva recorda-nos agora, mais do
que nunca, que o “bem-fazer
nunca se perde”.

NOVO COMPLEXO DESPORTIVO
DO MOTOR CLUBE EM MONTE REDONDO
Complexo Desportivo Dona Maria da Encarnação Alves Costa e Silva
O Motor Clube é uma associação de cariz desportivo, cujo
principal objetivo é incentivar e
desenvolver a prática desportiva. Ao longo dos tempos, a associação tem vindo a ser direcionada, essencialmente, para
a área do futebol, podendo, no
entanto, vir a ser extensível a
outras modalidades desportivas e/ou culturais, de acordo
com o desejo e as necessidades sentidas na comunidade.
Neste âmbito, importa referir a
interação existente com o Grupo “Amigos do Monte”, dinamizadores do desporto motorizado e o “Grupo de Cantares
do Paço”.
O Motor Clube é, desde há
muito, reconhecida como uma
associação de tradições que,
ao longo dos anos, se pauta por
uma significativa participação
em eventos dinamizados pela
Junta de Freguesia e pela e
pela Câmara Municipal. A par
destes, não podemos deixar
de referir outros que são dinamizados por iniciativa própria,
cuja dimensão obriga já a uma
calendarização regular na
agenda de atividades do clube.
No Plano desportivo, a associação do Motor Clube na
época transata contou com um
total de 70 atletas, nos quais se

Angariação de Fundos do Motor Clube

Futuros balneários do Motor Clube

incluem duas equipas de Traquinas do ano de 2009/2010,
uma equipa de Benjamins
do ano de 2007/2008, uma
equipa de Iniciados do ano
2003/2004, uma equipa de
seniores e uma de veteranos.
As atuais condições do espaço destinado à prática de
desporto há muito que deixaram de reunir os requisitos
mínimos exigidos pela Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) e depois de discutidas
várias possibilidades a direção

resolveu dar início a um novo
projeto em local distinto. Assim,
fazendo cumprir a vontade de
um benfeitor da Freguesia, professor Augusto Mota, o Motor
Clube iniciou a construção de
um novo complexo desportivo
na Figueirinha, Monte Redondo, para garantir a prossecução do desporto na freguesia.
“Não se trata de uma obra
de preciosismo, mas sim da
criação condições dignas que
permitam às crianças e jovens
desportistas da União das Fre-

guesias de Monte Redondo e
Carreira a prática de desporto,
sem que tenham de recorrer
a outros clubes de freguesias
limítrofes”, afirma a direção.
Acrescenta, ainda, que o Clube
trabalha “hoje em dia, no sentido de orgulhar os nossos conterrâneos com uma obra para
o futuro que não servirá apenas
para a prática do desporto, mas
que ao mesmo tempo permita
cimentar e reforçar a identidade dos nossos jovens na comunidade. Esta é, portanto, uma

obra que permitirá promover o
desenvolvimento e a interação
de pessoas das mais variadas
faixas etárias, quer no desporto, quer no associativismo”.
A primeira fase do complexo desportivo significa um investimento de cerca de 600 mil
euros, sendo que as principais
fontes de receita são a venda
das atuais instalações, os fundos angariados nos inúmeros
eventos em que participam e
a Câmara Municipal de Leiria.
“O trabalho é árduo e continuo, estando cientes de que
o futuro que se avizinha não
nos deixa folgas, mas continuamos a acreditar e a confiar no

apoio de todos, aproveitando
o momento para agradecer
publicamente aos que se têm
empenhado nesta causa, e
que, com o seu esforço e disponibilidade têm dado o seu
contributo”, refere a direção.
“Apelamos à sensibilidade e
generosidade de todos para a
colaboração neste movimento,
dentro das possibilidades de
cada um”, acrescenta.
A direção do Motor Clube
convida todos a visitar as novas
instalações, adiantando, desde
já, gratidão a todos aqueles que
não só se tem envolvido como
aqueles que futuramente possam dar o seu contributo.

C&M Nutrição e Bem Estar
@cmfit.h24
cmfit.h24@gmail.com

+351 914140736
Carreirafitclub

Rua Joaquim Sousa
2425-737 Ortigosa (Leiria)

Guardas em Alumínio para Zonas técnicas
Palas Sombreamento em Alumínio
Corrimões em Alumínio

Guardas em Alumínio para Varandas e Escadas
Vedações de Segurança em Alumínio para Piscinas
Portões e cancelas em Alumínio

Duas marcas com a segurança acima de tudo.

www.horizontal.pt
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Tel.: 965 486 961 | 244 616 147
mestredental@sapo.pt

guibutik
T. 236 950 103 - info@guiboutik.com
Travessa do Zacarias Lote - 1, N.º 2 | 3105 - 089 Guia | Pombal

Mestre Dental

Clínica Médico Dentária, Lda.
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DIVULGAÇÃO EMPRESARIAL

CRESCIMENTO, INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

GRUPO LUSIAVES APOSTA NO CRESCIMENTO
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

BAJOUCA
STª CATARINA DA SERRA

Prémio Fazer avançar define estratégia de apoio às comunidades

COIMBRA

VISITE O NOSSO STAND NO
E PARTICIPE NO NOSSO PASSATEMPO

REBENTA O

BALÃOE
O Grupo Lusiaves, líder inquestionável do
seu sector, acumula a maior e melhor empresa
no top das 100 maiores empresas do Distrito de
Leiria, um ranking preparado pela consultora
Baker tily e pelo jornal Região de Leiria em
julho deste ano. A Lusiaves é a maior empresa
do distrito de Leiria e a melhor é a Perugal
que também pertence ao grupo. No topo do
ranking, entre as maiores cinco empresas
está a Racentro, empresa do Grupo Lusiaves
especializada em produtos compostos para
animais e situada em Monte Redondo. Com o
apoio e trabalho das suas gentes a freguesia
de Monte Redondo tem dado um importante
contributo para a história do desenvolvimento
da empresa.
DESTACA-SE NA INOVAÇÃO 4.0
Entre as cinco maiores empresas do distrito,
a Racentro destaca-se pela qualidade dos seus
produtos e pela sua capacidade de inovação. No
ano passado, o Grupo anunciou o investimento
de 10 milhões de euros na empresa, permitindo
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um crescimento, em termos de produção
de 50%, passando a ter uma capacidade de
produção mensal de alimentos de 60 mil
toneladas. Com os processos totalmente
automatizados, a Racentro tem os seus
processos dirigidos em tempo real, a partir de
uma sala de controlo de grandes dimensões e
equipada com tecnologia de ponta, garantindo
toda a produção e rastreabilidade do produto.
Para além disso, a empresa, como todo o Grupo
Lusiaves, está a implementar um Sistema
integrado de gestão empresarial, que permitirá
integrar todos os processos administrativos,
em todas as empresas. Trata-se de um forte
investimento financeiro e humano que vai
melhorar a qualidade de serviço a clientes, a
parceiros, dar melhor experiência de trabalho
aos colaboradores.
GRUPO APOIA A COMUNIDADE
COM PRÉMIO FAZER AVANÇAR
O crescimento e desenvolvimento do
Grupo Lusiaves tem aproximado, cada vez
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mais, a empresa das comunidades onde está
presente nomeadamente na cooperação que
presta no desenvolvimento local. Este ano, a
empresa lançou mais uma forma de apoiar
estas comunidades com a apresentação do
Prémio Fazer Avançar. Trata-se de um prémio
de responsabilidade social que vai correr o país,
no sentido de premiar projetos de valor que
são realizados em cada lugar, onde o Grupo
está presente, e pelas instituições dessas
comunidades, nomeadamente ao nível social,
económico, ambiental , cultural e desportivo
A p rim e ira e d i ç ã o d o Pré m i o Faze r
avançar, já teve lugar este ano, valorizou a
comunidade de Soure, concelho onde a
empresa tem grandes investimentos e mais
de 10 0 colaboradore s . Ne ste concelho,
foram apoiados três projetos, uma carrinha
para serviço domiciliário noturno a idosos
ou pessoas com mobilidade reduzida, um
jardim sénior para promover as atividades
ao ar livre e combater o isolamento deste
sector da população e a reconstrução de uma

escola primária para a promoção de atividades
desportivas e culturais. Em breve o Grupo
irá anunciar a data da próxima edição e a
localização da próxima edição, que terá como
missão Valorizar uma outra comunidade em
que o Grupo está presente.
PREOCUPA-SE COM O AMBIENTE
A sustentabilidade ambiental também está
no centro das prioridades do Grupo, e ao longo
de toda a atividade existem exemplos dessa
preocupação. Nomeadamente a instalação de
20 mil painéis fotovoltaicos que permitiram a
produção de energia limpa e a frota do Grupo
Lusiaves que inclui uma centena de veículos
elétricos e híbridos. Esta preocupação e
dedicação permitiram a redução das emissões
de CO2, em 2017, em cerca de 4400 toneladas.
Outro exemplo das preocupações ao nível
da sustentabilidade ambiental do Grupo é a
devolução de mais de 75% do volume de água
ao ecossistema e a valorização de 97% dos
seus resíduos.

VAI AVIÃO
DE

com a Medicis

HABILITE-SE A UMA
SEMANA DE FÉRIAS

PARA DUAS PESSOAS

EM CANCÚN

244 684 600
244 745 905
239 702 211
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O MUSEU DO CASAL
DE MONTE REDONDO
O Museu do Casal de Monte
Redondo foi criado em 1981
por Mário Moutinho (atual Reitor da Universidade Lusófona)
e teve à partida a preocupação
de agrupar a sua coleção por
profissões (porque o homem
antes de rezar ou dançar tem
de sobreviver e para tal tem
de trabalhar), delimitar uma
área de intervenção, orientada
por diversos critérios objetivos: as freguesias de Bajouca,
Carreira e Monte Redondo
(curiosamente uma área que
corresponde, grosso modo,
ao chamado Casal de Monte
Redondo, uma propriedade
doada por Estevão Gomes
ao Mosteiro de Alcobaça, em
1278) e que o Museu não fosse
os objetos em si, mas o que
eles representam.
O seu acervo, com cerca de
dois milhares de objetos não
constitui um fim em si mesmo,
mas um pretexto para intervir
na sociedade em que se insere.
Sobre o interesse de tal acervo, basta pensarmos: quantos
objetos existiriam ainda, ao
fim destes quase 40 anos, se
não tivessem sido recolhidos
pelo Museu?

JÁ CONHECE A RE/MAX STYLE?
A MAIS RECENTE LOJA RE/MAX EM LEIRIA?
1

A partir de tal recolha, realizaram-se, principalmente nos
primeiros anos, uma série de
trabalhos de investigação que
possibilitaram a edição de pequenas publicações.
Paralelamente, foi-se
constituindo um Fundo de
Documentação Geral, no qual
avultam documentação do Dr.
Luís Pereira da Costa e família,
documentos da antiga serração de madeiras Ramos, Leal,
Crespo & Companhia, roles de
lojas, entre outras.

Num trabalho de Henrique
Pereira da Silva Santos, tem
o Museu uma Biblioteca com
cerca de sete milhares de volumes.
O Museu insere-se numa
corrente museológica que
tem como suporte organizativo o MINOM – Movimento
Internacional para uma Nova
Museologia. Neste quadro, tiveram lugar várias iniciativas
em Monte Redondo.
João Moital

ACADEMIA
D`ARTES

O meu nome é Nelson Manuel Carreira Ferreira, nasci na Figueira da
Foz a 22 de janeiro de 1974. Iniciei a carreira de Consultor Imobiliário na
marca RE/MAX em 2010 há já 8 anos.
Fui agraciado e premiado pela RE/MAX PORTUGAL em 2012 com o
Prémio Presidente, em 2013 com o Prémio Estrela, em 2014/15/16 e
2017 com o Prémio Clube 100% e reconhecido com o prémio Golden
Club em 2017. Ao longo deste percurso e analisando a forte expansão
no mercado imobiliário em Leiria e o crescimento do mesmo, senti que
faria sentido abraçar um projeto de criação de mais uma agência
RE/MAX em Leiria, originando assim mais oportunidades de negócio
para esta região.

Escola de Dança
Staccato
Dança Criativa
Clássico
Contemporâneo
Contacto: Nelly Almeida - 919 600 301

Escola de Dança Filbeat
Hip Hop
Instrumentos de Sopro
Contactos: Laura Almeida - 914 762 371
Flauta Transversal, Clarinete, Oboé,
Saxofone, Trompete, Trompa,
Projeto “Despertar Sentidos”
Trombone, Euphónio e Tuba
Para crianças dos 3 aos 6 anos.
Instrumentos de Cordas
Violino, Guitarra, Piano
Percussão
Bateria de Jazz
Aulas de Canto
Contactos: 915 555 470 | 912 456 679
Instrumentos Tradicionais
Gaita De Foles, Cavaquinho
Contacto: Rui Amado - 919 318 833

Porque decidiu abrir uma loja RE/MAX em Leiria?

2

Qual o segredo do sucesso da RE/MAX STYLE?
Em fevereiro de 2016, foi então fundada a RE/MAX STYLE, com o objetivo de ajudar as pessoas a realizarem os seus investimentos, nomeadamente: a venda e compra dos seus imóveis com os melhores proﬁssionais na área do imobiliário.
Apesar de estarmos no mercado há relativamente pouco tempo, a
empresa conta já com uma equipa de agentes/consultores referenciados e premiados pela RE/MAX Portugal, devido ao seu extraordinário
desempenho comercial.
Tendo como missão prestarmos um serviço de excelência aos nossos
clientes, a RE/MAX STYLE criou gabinetes internos que prestam todo o
apoio nas diversas áreas que envolvem um negócio imobiliário, como
a área ﬁnanceira, jurídica e marketing. Esta atitude destacou-nos das
restantes lojas imobiliárias, tendo-nos tornado rapidamente numa
referência pela nossa forte atitude comercial.
A equipa aposta na dedicação, transparência e acompanhamento

3

Que mensagem gostaria de transmitir a quem nos lê?
Estimados Investidores, Proprietários e Compradores, a escolha de
quem o vai ajudar a fazer um negócio imobiliário é de extrema importância para a segurança e rentabilidade do negócio, pelo que nessa
altura simplesmente escolha os que lhe dão mais garantias de sucesso,
escolha a RE/MAX STYLE!
Aproveito também para lembrar que quem quiser fazer parte desta
equipa de sucesso, pode contactar-nos, pois estamos a recrutar mais

unidade 1 Caldas da Rainha
Beco do Avenal
2505-910 Caldas da Rainha
tel. +351 262 837 310
fax +351 262837 311
comercial@avenal.pt

pleno a todos os clientes de forma a que quem passe por esta
agência se sinta bem-recebido e saia realizado – uma vez cliente,
cliente para a vida!
O nosso sucesso passa também pela formação que damos aos
nossos comerciais, motivando-os a atingir e superar os seus
próprios objetivos comerciais.

consultores imobiliários para podermos dar resposta ao crescimento da procura pelos nossos serviços!
A todos os leitores um forte e humilde abraço, agradecendo desde já
a todos os que nos ajudam a sermos cada vez melhores.
Os cumprimentos de toda a equipa RE/MAX STYLE.

unidade 2 Monte Redondo
Tv. Lagoa da Cova, n.º 17
Aroeira
2425-601 Monte Redondo LRA
tel. +351 244 249 740
fax +351 244 649 749
www.avenal.pt
Siga-nos no Facebook.
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Cada agência é de propriedade e gestão independente
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RE/MAX - Style Selleshome Lda - AMI 13740 Rua da Figueira da Foz, Urb. Nova Leiria Lote 16 R/C
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TEMPO NA ESCOLA
E TEMPO EM FAMÍLIA

DIVULGAÇÃO EMPRESARIAL

PRECISÃO LASER
COMEMORA
DEZ ANOS
DE EXISTÊNCIA
A empresa Precisão Laser
– Indústria de Corte SA nasceu
em Monte Redondo no ano de
2008 devido à necessidade de
dar resposta a um serviço que
ainda estava pouco desenvolvido: o corte a laser de produtos
metálicos.
Ano após ano, a empresa
teve de investir em mais máquinas e em novas instalações,
trabalhando em conjunto com
as empresas do grupo, Moldhercus,Lda e Alcorsal, Lda,
que completam todos os serviços de forma a entregar o
produto final aos clientes. Em

As crianças portuguesas passam
muito tempo na escola ao contrário
do que acontece noutros países europeus.
Os pais precisam de ter mais tempo para os filhos e as crianças precisam de mais espaço para brincar e
estar em contacto com a natureza.
Os currículos escolares estão a
ser demasiado rigorosos quanto ao
número de horas exigidas pelo sistema de educação, sobrando pouco
tempo para criar um equilíbrio entre
o que é espontâneo e o que é organizado.
Em muitos países, os horários de
trabalho dos pais têm mais alguma
flexibilidade. Por exemplo, pode-se começar a trabalhar mais cedo
e sair mais cedo, os pais às 16:00
saem e vão buscar os filhos à escola
e têm mais tempo em família, assim,
a criança poderá ter mais espaço natural com os amigos, poderá ter mais
autonomia e maior mais capacidade
adaptativa.
De acordo com especialistas do
desenvolvimento, as crianças estão
hoje sujeitas a um nível excessivo de
“sedentarismo, analfabetismo físico
e superproteção”.
Nas nossas escolas existe um
ambiente excessivamente institucionalizado e um tempo disposto
com atividades muito padronizadas,
que contrariam a natureza ativa e as
necessidades humanas de brincar e
socializar livremente.
D e a co rd o co m o P s i có l o g o
Eduardo Sá “a família é mais importante do que a escola e brincar é,
pelo menos, tão importante como
aprender”, e defende que, depois de
um longo dia de trabalho, é obrigatório que a criança brinque.
A partir do momento em que as
crianças chegam a casa, estão obrigadas a brincar. Brincar faz bem à
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saúde e é obrigatório brincar todos
os dias.
É importante que nós assumamos que a escola tem um tempo que
deve ser gerido, no essencial, pelos
professores e deve ter nos pais uma
entidade reguladora fantástica. Depois, é preciso fazer o resto: porque
à parte de todas as horas na escola,
muitas vezes as crianças chegam a
casa e ainda têm atividades extracurriculares e muitas têm ainda uma
quantidade enorme de trabalhos de
casa, que se fazem entre o banho e
o jantar, já com as crianças muito
cansadas…
Os trabalhos de casa são importantes, mas era bom que o trabalho
fosse ir ao supermercado com a
mãe, ou com o pai, e fazer os trocos
(e outras coisas do género). Ou seja,
trazermos a “escola da vida” para
dentro da escola.
A escola ideal seria um local
onde as crianças tivessem aulas de
manhã, (somos mais produtivos de
manhã do que a seguir à hora de
almoço), recreios maiores e onde
a parte da tarde fosse preenchida
com atividades que ajudassem as
crianças a serem expressivas, como
educação física ou expressão dramática. Se as crianças não forem
expressivas, não sabem pensar.
Era importante que todos nós
fossemos capazes de, em conjunto, organizar um sistema educativo
onde as crianças “fugissem” para
a escola. Assim, teríamos crianças
mais felizes, menos cansadas e com
tempo para fazer as coisas próprias
da idade e não ficarem preocupadas com as notas e as médias e sem
conseguirem ter tempo de qualidade
em família.

conjunto, as empresas contam
com uma área coberta de cerca 6000 metros quadrados,
com um parque de máquinas
considerável que inclui quatro
máquinas de corte a laser, sendo uma combinada com puncionadora , várias quinadeiras,
quatro centros de maquinação,
dois tornos cnc , vários postos
de soldadura , 1 linha de pintura
electroestática, entre muitos
outros.
«Dez anos separam o início de uma ideia até ao que se
tornou hoje a Precisão Laser.
Em setembro de 2018 é com

muito orgulho e sacrifício que
festejamos 10 anos de existência, não podendo deixar de
agradecer a todos os colaboradores, a todos os clientes que

confiam no nosso trabalho e a
todos os fornecedores que nos
apoiam incondicionalmente.»,
refere Válter Curado, administrador da empresa. “O objetivo

a que nos propomos é ter capacidade e conhecimento para
executar todos os pedidos dos
nossos clientes da melhor forma possível. Sendo assim, só

nos resta trabalhar para que os
próximos 10 anos sejam iguais
ou melhores.”, acrescenta.
Ana Carla Gomes

UMA SOLUÇÃO

Carla Pinhal
Psicóloga
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CARNAVAL DA CARREIRA
O Carnaval da Carreira,
que conta já com pelo menos
três décadas de existência,
surgiu da vontade de uma
senhora muito conhecida e
estimada não só na localidade
da Carreira, mas também por
este país fora, não fosse ela
também a mentora e fundadora do Rancho Rosas do Lis,
do qual ainda hoje faz parte e

onde sempre teve um papel
bastante ativo.
Natural da localidade de
Moinhos de Carvide, da extinta Freguesia de Carvide, a
Dª Conceição Pereira do Mar,
“Ti Conceição”, como é carinhosamente tratada, casou e
fixou residência na Carreira.
Desde logo estranhou a pacatez do lugar e tratou de o
dinamizar, organizando bailes,
convidando crianças e adultos
para o rancho e posteriormente para o primeiro desfile de
carnaval, onde o carro dos reis
do desfile era puxado por um
cavalo que tinha na época.
O primeiro e segundo corso carnavalesco saíram da
Carreira, chegaram a desfilar
em Monte Real, mas por condicionar a circulação rodoviária,
passou a ser somente realizado no lugar. Era possível saborear nesses tempos filhoses
feitas pelas esposas dos diri-

gentes, e posteriormente pão
com chouriço e farturas que é
possível aos visitantes adquirir
às vendedoras que integram
os desfiles do domingo e terça-feira. O Carnaval da Carreira
constituiu em 17 de novembro
2015 associação, adotando o
nome de Cardinal Surpresa,
e a sua direção é constituída
mediante votação da população do lugar.
Ao longo dos anos esta tradição tem conseguido cativar
e mobilizar não só Carreirenses, residentes ou não no lugar, mas também participantes oriundos doutras terras,
sendo hoje bastante significativo o contributo dos Monte
Redondenses fruto da União
das Freguesias, que fazem
questão de marcar presença
num carnaval que “não sendo
deles”, ajudam a abrilhantar.

A Pista de Pesca do Vale do
Lis é um troço do Rio Lis que
atravessa as Freguesias do
Souto da Carpalhosa e Ortigosa, Monte Real e Carvide,
e Monte Redondo e Carreira,
limitado a montante pela denominada estrada da Boca
e a jusante pelo Açude das
Salgadas, numa extensão de
cerca de 1,8 mts. Em 2011, o
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas atribuiu à Associação dos
Amigos Pró-Lis que conta com
72 sócios, concessão para a
exploração da prática da Pesca
Desportiva no Rio Lis, tendo
esta associação em 2017 feito
melhoramentos, criando na
extensão da pista 87 pesqueiros. Para 2018 estão agendadas um total de 21 provas, 9

PISTA DE PESCA
DO VALE DO LIS

nacionais, 6 regionais e 6 distritais. A Federação Portuguesa de Pesca entendeu voltar a
marcar provas de elevada importância, por se tratar de uma
pista com abundância de peixe, com enorme bravura, mas
também pelo facto de, devido
ao esforço desenvolvido por
parte das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira e Monte
Real e Carvide, em sintonia
com os Amigos Pró-Lis, se ter
conseguido dotar a pista de
condições de excelência sem
comparação em Portugal num
processo bastante dispendioso para as partes envolvidas.
A Pista de Pesca pela sua
excelente localização geográfica, zona centro, bons acessos
rodoviários, hotelaria e proximidade com o mar, possibilita

a realização de atividades de
lazer em família. Os Amigos
Pró-Lis têm como principal desafio o de atrair mais pessoas
para aquilo a que chamam o
novo Rio Lis, com grande potencial, por este apresentar
sinais evidentes de um novo
ecossistema, que transborda
de vida, onde é possível encontrar essencialmente Carpas,
mas também, Pimpões, Ruivacos, Barbos, Tainhas, Ameijoa, Solhas, Sáveis, Mexilhão
do rio, e Lontras, entre outras
espécies. Para poder alcançar
este objetivo, está em curso
um projeto de canoagem na
Câmara Municipal de Leiria,
no sentido de ser possível navegar no rio, já em 2019.
Lina António

Lina António

Monte Redondo - Tel 244 685 380
Praia do Pedrogão - Tel 244 691 216
Bajouca - Tel 244 684 585
Bidoeira de Cima - Coviran
Monte Redondo - Coviran

Supermercad
www.canalcentro.pt

s

Estamos aqui

Monte Redondo
Estrada Nacional 109, n.º32
2425-604 Brenha, Monte Redondo
Bidoeira de Cima
Rua Vista Alegre, n.º 606
2415-003 Bidoeira de Cima
Amor
Rua da Serrada, n.º4
2400-771 Amor
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
RAINHA SANTA ISABEL

- UM LUGAR ONDE
“O SONHO COMANDA
A VIDA!”

Quando, no ano de 1989, a escola
C+S de Souto da Carpalhosa abriu as
suas portas a quatro turmas de segundo e de terceiro ciclos, em pavilhões
pré-fabricados cedidos por uma empresa local, foi lançada à terra uma
semente que germinou e se reproduziu, tendo dado lugar ao atual Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel
(AERSI), que está sediado na Carreira
e do qual toda a comunidade escolar
e educativa muito se orgulha.
De facto, passados quase trinta
anos, este Agrupamento com cerca de
mil e duzentos alunos, distribuídos por
onze jardins de infância, treze escolas
do primeiro ciclo e uma escola de segundo e terceiro ciclos, abrange cinco
freguesias, sendo, geograficamente,
o maior Agrupamento do Concelho
de Leiria (ocupa cerca de um terço do
território concelhio).
Quem tem ou teve o prazer de fazer parte desta instituição sabe bem
como foi difícil todo este processo,
como cada fase do crescimento do
Agrupamento implicou grandes decisões, inúmeras tarefas e responsabilidades, algumas derrotas... Mas
o AERSI foi caminhando, foi dando
pequenos passos, sempre de forma
resiliente, num esforço conjunto e
plural, sempre com o apoio da comunidade, sempre com dedicação e com
espírito de equipa.
Orientado por uma visão plural,
com um sentido de missão séria e
responsável relativamente à comunidade escolar e educativa que representa bem como aos princípios
e valores que lhe são inerentes, este
Agrupamento nunca “baixou os braços”, apesar dos muitos obstáculos
com que teve que se deparar ao longo

24

Região de Leiria — 30 agosto, 2018

dos anos. Mais do que isso, o AERSI
teve a ousadia de continuar sempre
a sonhar!
E porque a esperança, a vontade, o
trabalho e a persistência andaram de
braço dado com os sonhos, chegou a
hora deste Agrupamento ver concretizado mais um dos seus projetos, desta
vez um dos seus desejos mais antigos
e urgentes: o alargamento da sua oferta curricular ao ensino secundário!
É isso mesmo que vai acontecer no
ano letivo de 2018/2019: a abertura de
uma turma de décimo ano, do curso
de ciências e tecnologias e do curso
de línguas e humanidades.
Quem diz que os sonhos não se
concretizam não conhece o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel! - apraz-nos dizer, com enorme
satisfação.
É por esta e por muitas outras razões que o AERSI é excecional! Que
o digam os seus alunos, professores,
funcionários, pais e todos os que têm
o prazer de por lá passar.
O poeta dizia e é bem verdade:
“(…) o sonho comanda a vida,
(…) sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança
como bola colorida
entre as mãos de uma criança.”
(António Gedeão)

Um enorme obrigada pela confiança que têm depositado no nosso
trabalho. Sem ela, de nada nos valeria
sonhar!
Boas férias e um excelente ano
letivo de 2018/2019, são os votos que o
Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel deixa a toda a comunidade.

FESMONTE 2018 Feira de Gastronomia e Atividades Económicas de Monte Redondo e Carreira

RESTAURANTE

PAÇOS DA RAINHA
Almoços e jantares
Aberto todos os dias
Reserve a sua mesa

HUMBERTO MANUEL RAMOS VAREIRO

+351 244 619 020 • geral@termasdemontereal.pt

OFICINA DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS

Tel. 244 685 474
Tlm. 914 952 985
Rua Principal, N.º13 | CAVADAS
2425-608 MONTEREDONDO LRA

Telef. 244 685 362
Fax. 244 684 754
Telem. 963 970 966
Fonte Cova
2425-609 Monte Redondo - LEIRIA
e-mail: litoareias@iol.pt
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