União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira:

PAULO GARCIA MARTINS

JOÃO PERES

Onde a vida acontece!

A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira foi constituída a 29 de
setembro de 2013 no âmbito da reorga-
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nização administrativa nacional que agregou a extinta Freguesia de Monte Redondo e a extinta Freguesia da Carreira.

Localizada a norte do concelho de Leiria,
a União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira é servida pela Estrada
Nacional 109 e pela A17, atribuindo-lhe
uma enorme importância em termos
económicos e turísticos pela sua proximidade com a Praia do Pedrogão e a cidade de Leiria. Sendo a sexta maior freguesia do Concelho, Monte Redondo e
Carreira conta com mais de 5500 habitantes distribuídos numa área geográfica de cerca de 50 km2.
Do seu património material, imaterial,
natural, cultural e religioso destacam-se
a Igreja Matriz, situada no centro da Vila
de Monte Redondo, tendo como padroeira a Nossa Senhora da Piedade, o Instituto Dona Maria Rita do Patrocínio
Costa, atual sede da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade, a mais antiga do con-

celho, as Salinas da Junqueira, um ecossistema raro, dado ser uma antiga salina
de interior e uma turfeira de baixa altitude, reconhecido internacionalmente pela
ocorrência potencial de dois habitats europeus prioritários por estar inserido na
rota das aves migratórias do arco atlântico.
De salientar, ainda, o Cabeço de Monte
Redondo, onde está implantado um
marco geodésico de 1ª ordem, um local
de extrema importância para a população
e com enorme relevância para o turismo
ecológico, fazendo parte do roteiro pedestre da Freguesia. Os Campos do Lis
são, igualmente, de enorme relevância
para a população local e para o património natural do concelho, oferecendo uma
paisagem singular onde se avistam caniços, freixos e salgueiros ao longo das margens do rio.

Recinto da Fesmonte 2016
Largo da Feira, Monte Redondo, Leiria
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Editorial
A Fesmonte - Feira de Gastronomia e Atividades Económicas de Monte
Redondo e Carreira é um evento que tem tido uma evolução
extraordinária desde a sua recriação em 2010. Este certame cresceu de
forma magnífica, sobretudo, pelo envolvimento que pessoas,
organizações e instituições têm manifestado ao longo dos anos.
A Fesmonte surgiu em 1999 na extinta Freguesia de Monte Redondo. Ao
longo dos anos o evento foi tendo um carácter meramente local,
promovendo, sobretudo, as atividades económicas e associativas locais.
Em 2010, a Feira iniciou um processo de evolução tendo sido feita uma
aposta superior ao nível da programação artística, aumentando o número
de visitantes de forma significativa. Em 2012, a Freguesia projetou o
evento além fronteiras e investiu na construção de uma Feira com
dimensões relevantes, tornando-se um dos maiores eventos de promoção
económica do concelho. Atualmente, considerado carismático na Região
em que insere, tem contado, nas últimas edições, com a participação de
mais de uma centena de expositores e mais de 30 mil visitantes.
Este ano, o evento consolidar-se-á com um programa que supera as
anteriores edições e que pode, novamente, elevar o evento, marcando a
sua posição no panorama regional e até mesmo nacional, levando a
Freguesia e o Concelho muito além da sua área geográfica.
O sucesso da Fesmonte deve-se, não só à sua programação, mas também a
todos os meios humanos em que nele estão envolvidos: mais de 300
voluntários das mais variadas idades, que vivem este certame da forma
mais motivada que se possa imaginar, dedicando o seu tempo livre a este
evento bianual. A Fesmonte é, claramente, um evento feito de pessoas
para as pessoas.
Visite-nos de 8 a 12 de setembro no Largo da Feira dos 29 na Vila de
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Monte Redondo, onde a vida acontece.
Céline Gaspar
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FichaTécnica

"OquesefazdemelhornomundonósfazemosnaMedicis"
A MedicisInt detentora da marca “Medicis Dental”, com sede em Coimbra e filiais na Bajouca, Leiria e Santa Catarina
da Serra, foi criada em 31 de maio de
1996. O objeto social restringia-se à fabricação e comercialização de próteses
dentárias. Nos anos seguintes complementou a sua atividade com a prestação
de serviços médicos voltada especificamente para a assistência privada na
área da medicina dentária.
A Medicis Dental ,sita no Largo da Feira
dos 13 em Bajouca, foi fundada pelo Dr.
José Carlos Pedrosa, licenciado em Gestão, natural de Bajouca, e com muitos familiares em Monte Redondo, e pela esposa, Drª. Maria Ferreira, Higienista Oral,
também natural de Loura l- Bajouca.
Esta Clínica pauta-se pela diferença, pelo
seu dinamismo e, principalmente, pelo objetivo de melhorar, adaptando-se às necessidades dos pacientes.
O Dr. José Carlos Pedrosa sublinha que
este projeto se situa na Bajouca mas não
se reduz à Bajouca. «Está direcionado
para toda a população desde as cidades
mais próximas às freguesias envolventes. Quem colabora connosco é merecedor de muita confiança, devido à qualidade dos serviços e à capacidade técnica. Temos os melhores médicos e assistentes do mundo. As pessoas da Bajouca referem-se à Clínica como “a nossa clínica” e trazem mais clientes, na
medida em que dão boas referências,
porque saem daqui satisfeitos.» afirma
convicto.
«Esta Clínica 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 moderna medicina dentária», afirma o Dr.
José Carlos Pedrosa.
No que concerne aos meios auxiliares de
diagnóstico, a Clínica oferece 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.
Esta Clínica pretende marcar a diferença
pelo direcionamento para a estética dentária, que é, hoje em dia, uma grande
preocupação da população. Assume-se,
ainda, como líder regional na Implantologia, tendo uma unidade permanente
nesta área.
Nas diversas zonas de intervenção, a “Medicis Dental” posiciona-se como referência
no segmento de saúde oral pela qualida-

de e pelos princípios que a orientam.
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 valores institucionais traduzem-se na
simplicidade, amor ao trabalho e espírito
de equipa, os compromissos são a excelência, a solução, a ética e a humanização.
Ana Carla Gomes
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João Moital
organiza evento cultural
para ajudar a freguesia

Em junho de 1999, João Moital, presidente da Junta de Freguesia da extinta freguesia de Monte Redondo, teve a ideia de
organizar um evento cultural ao qual deu
o nome de FESMONTE:“O objetivo era ajudar economicamente as associações da
freguesia. Até à data, o Motor Clube organizava uma Feira de Atividades Económicas, na qual se incluíam as Marchas Populares, sujeitas a um concurso que premiava a letra, a coreografia, a música e os
fatos. Os lucros revertiam a favor desta associação desportiva. Eu pensei que seria,
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também, uma boa ideia ajudar todas as
outras associações da freguesia”.
Assim, dos dias 18 a 21 de junho de 1999,
no recinto da Feira dos 29, teve lugar a primeira FESMONTE, que ocupava metade do
espaço que ocupa atualmente, tendo
como organizadores o Motor Clube, a
Junta de Freguesia e o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa. Participaram os lugares do
Casal Novo, Grou, Monte Redondo e Sismaria. No recinto estavam 30 expositores.
Do programa constavam nomes como Rui
David, PSO (uma banda do Rui Amado),

Manuel Freire, a Banda da Região Militar
Norte e o Coro Misto da Universidade de
Coimbra, as Marchas Populares, o Supercross e a Tourada. Deu-se também o X Encontro de Museologia e de Autarquias,
com 150 participantes de todo o país,
apoiado pelo Programa Leader.
No final, o Motor Clube não obteve nenhuma receita, pelo que esta Associação
voltou a organizar o evento nos moldes
anteriores, no recinto do Campo de Futebol. Não houve muita adesão ao evento
e não se conseguiu o lucro pretendido. A

Tourada e o Supercross ficaram muito dispendiosos e acabaram por levar uma boa
parte da receita que se esperava obter.»
Só em 2010 é que Céline Gaspar, atual Presidente do Executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, resolveu reavivar a
ideia da FESMONTE e realizar a sua segunda edição, a qual se repetiu em 2012
e 2014, tendo em 2016 a sua quinta edição e quarta organizada pela Junta de Freguesia com Céline Gaspar como presidente.

CelineGaspar,PresidentedoExecutivodaJuntadeFreguesiadaUniãodasFreguesiasdeMonteRedondoeCarreira

“A Fesmonte é já o cartão-de-visita da União das
Freguesias de Monte Redondo e Carreira”
Como surgiu a ideia de recriar a FESMONTE?
O executivo considerou, em 2009, que
havia a necessidade de criar um evento
que além de apoiar as Associações, pudesse levar o nome da Freguesia mais
além. Não existia nenhum evento que
desse voz a todas as Associações em simultâneo, nem às atividades económicas da freguesia e até mesmo da zona
norte do concelho, pelo que agarrámos
a ideia do ex-Presidente da Junta, senhor
João Moital, e recriámos a Fesmonte
que, nesse ano, se realizou de 10 a 12 de
setembro com a participação da artista
nacional Romana e a presença de pouco mais de uma dezena expositores.
Considera que a FESMONTE é já um
«cartão-de-visita» da Freguesia?
Completamente. O crescimento enorme
do evento leva a cada edição a Freguesia mais longe, sendo cada vez mais frequente o reconhecimento dentro e fora
do concelho.
Como tem sentido a evolução deste
evento nos últimos anos, sobretudo
desde que assumiu a presidência da
autarquia? O número de expositores
e de visitantes tem aumentado?
A evolução tem sido enorme. Todos os
anos o número de expositores e de visitantes tem crescido. A procura quer de
empresas, quer de visitantes tem aumentado significativamente. Desde a
primeira edição até à de este ano o aumento de expositores foi de 800%. O número de visitantes tem, também, aumentado, sendo que apenas na edição
de 2014 tivemos a consciência concreta do número de visitantes, tendo contado com a presença de mais de 30 mil
pessoas.
Este evento envolve um grande número de colaboradores. Como conseguem angariar tantos voluntários?
Edição após edição o crescimento do
evento tem despoletado o interesse de
jovens e adultos em participar ativamente no certame. As pessoas voluntariam-se porque algum amigo também já

“Desdeaprimeira
ediçãoatéàdeeste
anooaumento
deexpositoresfoide
800%”

participou e vivenciou uma experiência
positiva.
Quais são as associações que participam no evento?
Este ano teremos a participação de 14 associações da Freguesia, são elas a ACRDC
da Sismaria, Agrupamento de Escuteiros
- 1054 Monte Redondo, a Censocar – Associação para Apoio Social e Desenvolvimento da Freguesia da Carreira, Conferência São Vicente Paulo, Filarmónica
Nossa Senhora da Piedade, Grupo Desportivo Carreirense, Grupo Desportivo e
Recreativo do Casal Novo, Motor Clube,
Museu do Casal de Monte Redondo, Os
Defensores, Os Magníficos, Rancho Folclórico Rosas da Alegria, Rancho Folcló-

rico Rosas do Liz e Tuning Brothers.
Qual tem sido a estratégia da autarquia para atrair pessoas da região?
Uma aposta forte no programa cultural
e artístico da Fesmonte e uma forte comunicação. Todos os anos apostamos
em vários meios para que a mensagem
chegue aos vários públicos. A diversificação do programa e das atividades
que se realizam na Fesmonte tem sido
a grande estratégia para atrair pessoas
e empresas.
Quais as expetativas para este ano?
O objetivo será superar a edição passada como tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Em termos de exposição superámos em 30% o número de particiAgosto de 2016 7
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pantes, tendo esgotado todos os espaços disponíveis, uma vez que mantemos
a configuração do recinto, e contamos
que em termos de número de visitantes
possa acontecer o mesmo.
O investimento feito por parte da autarquia tem aumentado ou estabilizado?
Desde 2012 o investimento final tem-se
mantido.
Quais são as principais atrações que os
visitantes podem conhecer ao visitar a
União de Freguesias?
A Freguesia de Monte Redondo e Carreira além das suas gentes extraordinárias
tem locais extremamente interessantes,
nomeadamente a Igreja Matriz da Paróquia
de Monte Redondo, o Museu do Casal de
Monte Redondo, a paisagem dos Campos
do Lis, a antiga Casa da Criança da Fundação Bissaya Barreto, agora sede da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade, filarmónica mais antiga do concelho de Leiria, a Estação de Monte Redondo, sede da
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Associação Ecológica “Os Defensores”,o Cabeço de Monte Redondo, a margem do Rio
Lis na Carreira, no centro de povoação e a
Praça Central da Vila de Monte Redondo.
A entrada no recinto tem um custo
para os visitantes?
O bilhete diário da Fesmonte 2016 tem um
custo de 2,00€. Quem quiser participar nos
5 dias do evento poderá adquirir uma pulseira de acesso total por 7,50€ até dia 5 de
setembro. A partir do dia 6 até ao dia 8 de
setembro o bilhete geral passará a ter um
custo de 9,00€. Os residentes da Freguesia terão um desconto no bilhete geral podendo adquiri-lo a qualquer momento
pelo valor de 5,00€ mediante apresentação de um convite que receberão nas suas
casas. Os bilhetes poderão ser obtidos antecipadamente na sede da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, no
Teatro José Lúcio da Silva e no Cinema City
Leiria. A partir do dia 8 poderão ser conseguidos no recinto do evento.
Ana Carla Gomes

“As pessoas voluntariam-se porque algum
amigo também já participou e vivenciou
uma experiência positiva”

Executivo da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira. Da esquerda para a direita:
Ana Carla Gomes (2ª Vogal), Carlos Alberto Santos (1º Vogal), Céline Gaspar (Presidente),
Lino Loureiro (Tesoureiro) e Lina António (Secretária)

Educacão – Centro de
Educação Canina Leiria/Fátima
O Centro de Educação Canina de Leiria/Fátima é uma filial da Educacão – Centro de
Educação e Formação Canina de Cascais, cujo
um dos princípios fundamentais é educar os
cães com Reforço Positivo.
Uma boa educação é aquela que ajuda na
construção de uma relação de confiança e
respeito mútuo entre cão e o seu dono.O treino positivo portanto, não se limita a uma técnica aplicável somente durante as sessões
de treino. Esta técnica, baseada na ciência e
nos mais recentes estudos sobre aprendizagem canina, ajuda os donos a entenderem
melhor o seu animal de estimação, aceitálo como é, e utilizar as técnicas no dia-a-dia

para reforçar os comportamentos desejáveis
e toda a estrutura física e mental do animal.
O que nos distingue dos treinadores tradicionais, é que preferimos sempre que possível o treino baseado no reforço positivo e
no castigo negativo. Por outras palavras, se
é possível ter um cão bem treinado e comportado usando métodos apoiados no reforço positivo e castigo negativo, por que motivo iria escolher usar uma técnica que na melhor das hipóteses o seu cão não vai gostar,
e na pior das hipóteses vai criar mais problemas do que aqueles que ele tinha? E a relembrar que o treino positivo não quer dizer permissivo!

Agosto de 2016 9

Orçamento Participativo 2017:
Cabeço de Monte Redondo
O Orçamento Participativo é uma iniciativa implementada pelo Município de
Leiria que teve início no ano de 2014 e que
se baseia nos princípios da democracia
participativa, tendo como propósito o
estímulo ao diálogo e discussão entre os
munícipes e os eleitos locais, contribuindo assim para uma sociedade civil ativa e
coesa, ampliando a clareza da atividade autárquica.
O Orçamento Participativo abrange o território municipal num todo, bem como todos os setores de competência da Câmara Municipal de Leiria. Esta iniciativa é vista como uma forma de intervenção informada, ativa e coesa dos cidadãos, assegurando a sua participação na deliberação sobre a afetação de recursos às
políticas públicas municipais. Esta iniciativa tem também como propósito adequar
políticas e ações de intervenção no terri-
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tório municipal às necessidades das comunidades, permitindo aos cidadãos intervir com propostas devidamente fundamentadas para que, depois de apreciação e validação por parte dos serviços
municipais, possam ser votadas. No presente ano a verba disponibilizada pelo Mu-

nicípio para as propostas eleitas é de
309.171,18€ e a votação decorre até ao dia
15 de setembro, sendo eleitos os projetos
mais votados até atingir o montante definido anualmente.
Várias foram as propostas eleitas e uma
dessas comtempla a nossa freguesia. Pro-

posta por um grupo de cidadãos, preocupados com um dos maiores marcos da
freguesia, encontra-se o projeto de requalificação do marco geodésico da freguesia, instalado no Cabeço de Monte Redondo, mais conhecido como “Guarita”.
Sendo este um local emblemático da região, e de potencial reconhecimento turístico, esta proposta visa, essencialmente, a requalificação da envolvente natural
do marco geodésico localizado no lugar
de Monte Redondo, promovendo a sua
acessibilidade a toda a população, para
que esta desfrute do seu espaço natural
de lazer.
Posto isto, apelamos a todos os fregueses
e demais interessados neste projeto que
votem nesta proposta. A votação é gratuita
e pode ser efetuada através de SMS. Cada
cidadão poderá votar apenas e uma só vez
em apenas uma proposta.

quinta-feira, 8 de setembro
São tão originais quanto surpreendentes e
com o ritmo marcado pelos sapatos de
Adriana Jaulino, Gil Jerónimo e Tiago Domingues completam um conceito que junta o sapateado e as novas tendências da canção pop numa união mais que perfeita.
Do rock à dança, os Les Crazy Coconuts surpreendem ao vivo e já foram aclamados
pelo juri do Festival Termómetro como melhor formação nacional de 2014, e pela Antena 3 como uma das 3 melhores novas
bandas nacionais no Concurso Nacional de

Bandas. Para além de terem tocado no festival espanhol Monkey Week, no Coliseu do
Porto e de estarem confirmados para vários festivais em 2015 (desde o Indie Music Fest ao NOS Alive) a viagem ainda
agora tinha arrancado e o disco de estreia
homónimo lançado no final de 2015 foi
crescendo com os singles "Belong" e
"Speed Shoes" e têm continuado a rota de
concertos e festivais como o Bons Sons e
começam a marcar também algumas datas no estrangeiro.

RICARDO GRAÇA

Les Crazy Coconuts

Amor Eletro

sábado, 10 de setembro
Desde a sua estreia em disco, em 2011, os
Amor Electro não têm parado de crescer,
sendo hoje, um dos principais projetos da
moderna música portuguesa.Com centenas de concertos a nível nacional, a prin-

cipal figura da banda é Marisa Liz, jurada
do programa The Voice Portugal, a quem
se junta Tiago Pais Dias, Ricardo Vasconcelos, Rui Rechena e o músico convidado
Mauro Ramos.
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“Toca a Malhar”
participa no maior cachecol do
mundo – GuinessWorld Records

Emanuel

domingo, 11 de setembro
É um cantor português, com mais de 20
anos de carreira. Conhecido como sendo um dos mais populares cantores
de música popular em Portugal, é autor
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de hits de grande sucesso, nomeadamente "Pimba Pimba", "Hino à Alegria",
"Baby és uma bomba" e "I Love Kuduro
House".

O grupo “Toca a Malhar”, iniciado em 9 de
outubro de 2015, caracteriza-se por ser um
atelier colaborativo de tricot. Conta com
mais de vinte participantes ativas de várias idades que, todas as sextas feiras, na
Sede da União das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira, se encontram para trocar ideias, técnicas e aprendizagens na área
do tricot. Já foram realizados inúmeros trabalhos no atelier, e neste momento o
grupo encontra-se empenhado num novo
desafio: a participação num recorde mundial do maior cachecol alguma vez feito –
Guiness World Records, que terá nem
mais nem menos do que… 55 km! Este
novo desafio é promovido pela Associação Arte Nova, sediada em Ílhavo – Aveiro, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, a quem reverterá o prémio, caso
o objetivo seja atingido.
A Associação Arte Nova tem como principal objetivo contribuir para a dignifi-

cação dos artesãos e das atividades artesanais, do comércio de proximidade, das
indústrias criativas e do design. Esta iniciativa encontra-se aberta a todos os interessados e a participação de cada um
é muito simples basta ter gosto e conhecimento na área do tricot, e consequentemente, tricotar 1,20 cm de comprimento por 0,20 cm de largura, com lã
a seu gosto.
Neste momento o atelier “Toca a Malhar”
encontra-se em período de pausa, regressando ao ativo no dia 16 de setembro,
porém, caso algum interessado queira
entregar a sua peça para o recorde do Guiness poderá contactar a Junta de Freguesia
através do número 244 685 328. O atelier
tem as suas portas abertas às sextas-feiras, pelas 21H00, na sala de formação
das instalações da Sede da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira.
Marta Rodrigues

Paraquedistas na Fesmonte 2016
A FLY Air Sports and Tourism é uma escola de
atividades aéreas direcionada para o Turismo
Desportivo tendo como foco principal a prática do Páraquedismo,a fotografia panorâmica
e obliqua e voos de observação e coordenação aérea em Portugal. Na vertente de páraquedismo a Fly tem atualmente atividade nas
DropZones da cidade de Coimbra e de Leiria.
A sua missão é oferecer experiências de aventura a cada aluno através de um serviço personalizado e seguro tendo como parceiro a
Sky4Pombal - escola de páraquedismo como
sinónimo de qualidade,segurança e emoção.
Possui e opera uma aeronave de marca e modelo Cessna 182D, o avião mais utilizado no
mundo para este tipo de atividade.
A operação das aeronaves da Fly tem todas

as características próprias para o desenvolvimento das atividades em foco e operam
sempre através de um COTA (Certificado de
Operador de Trabalho Aéreo) detido pela
Aeroplano, Lda e emitido pela ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil). A Fly Air
Sports and Tourism acredita que a dinamização, empenho da equipa e a segurança do
cliente em proporcionar uma experiência pessoal muito especial garante o crescimento
contínuo dentro das experiências de aventura
e do turismo em Portugal.
No dia 11 de setembro de 2016 a Fly aterrará no recinto da Fesmonte num espetáculo
de cortar a respiração.Vai querer perder este
momento?
Fonte: www.skydivecoimbra.pt

Mickael Carreira

segunda-feira, 12 de setembro
É um dos maiores e mais reconhecidos artistas a nível nacional, com uma
enorme legião de fãs, o que leva a que os seus concertos estejam sempre completamente lotados.
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João Seabra

sexta-feira, 9 de setembro
Éum actor e comediante de
StandUpComedy, que foi
revelado pelo
programaLevanta-teERi,
da SIC, no ano de 2003, tendo
sido o humorista com mais
participações no programa,
cerca de 44 presenças, o que
acabou por lhe dar imensa
fama. Mais recentemente
participou como concorrente
no programa "GotTalent
Portugal" na RTP1.
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Dj’s principais daTenda Dancefloor
Mari Ferrari

sábado,
10 de setembro

Ademar
sexta-feira,
9 de setembro

DJ Ademar é atualmente um dos DJs
mais requisitados nacional e internacionalmente, o que o faz percorrer o país de
Norte a Sul e também viajar pelo estrangeiro.O seu tema de maior sucesso “Já Decidi” pôs Portugal inteiro a cantar e conquistou tops de rádios.Foi considerada

pelo YouTube como a música portuguesa mais ouvida em Portugal e já passou os
20 Milhões de visualizações! Conta com
outros temas como “Tou a Bater Mal” ou
o mais recente “Vou Te Provar” e produziu
um dos grandes sucessos de C4 Pedro
“Muita Areia”.

Mari Ferrari iniciou a sua carreira em
2010 e muito rapidamente atingiu um patamar muito alto na música eletrónica por-

tuguesa, sendo presença contínua nos
maiores e melhores Clubs e Festivais do
mundo.

Van Breda

domingo, 11 de setembro
Van Breda, um dos mais promissores Djs de
Hip Hop e RNB da nova geração, tem vindo
a dar que falar nos últimos anos.A sua técnica e versatilidade valeram-lhe uma tour nacional com a Super Bock e MTV, em festivais

e festas académicas, nas melhores casas noturnas do país, em Portugal, Espanha e Berlim.É atualmente Dj Oficial das festas "Swag
On" por todo o país e um dos Djs parceiros
da Rádio Cidade.
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Férias Divertidas na União das Freguesias
e Monte Redondo e Carreira

O programa “Julho Divertido”, criado em
2009, ofereceu aos pais uma solução
para o período de férias de Verão dos seus
filhos durante o mês de julho, com atividades lúdico-pedagógicas e visitas programadass e pensadas para os mesmos.
Em 2015 o programa passou a funcionar
durante todo o Verão, chamando-se “Fé-
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rias Divertidas”.
Neste programa as crianças inscritas em
Monte Redondo e na Carreira continuam
a usufruir de atividades pensadas nos
gostos e necessidades das mesmas, como
é o exemplo dos dias de Piscina e do “Dia
do Bombeiro”,proporcionados pelos Bombeiros Voluntários de Leiria – 5ª Companhia

de Monte Redondo, e criando, também, interação entre as duas valências de ATL: o
de Monte Redondo e da Carreira – exemplo disso foi a atividade “Geokid – À Descoberta da Carreira”,na qual os meninos, de
ambas as valências, seguiram pistas e partiram em busca do lugar junto ao rio Lis.
Este programa tem atraído cada vez mais

participantes, não só da Freguesia, mas de
vários lugares do concelho de Leiria, contando também, desde 2015, com a participação de jovens voluntárias que dedicam
algum do seu tempo às nossas crianças.
Afinal de contas“ser criança é ser feliz… correr e brincar até cansar e ainda pedir bis!”
Marta Rodrigues

As Salinas da Junqueira
A existência de sal na Junqueira é o resultado de um processo geológico de milhões de
anos. A partir do século XIV a ação dos monges de Alcobaça, conjugada com fatores naturais, permitiu a constituição de uma camada
de turfa no local,através da decomposição de
materiais orgânicos, com vista ao cultivo dos
solos.
José Duarte Rolo Júnior nasceu na Sismaria em
1885. Os contatos com técnicos das primeiras sondagens petrolíferas no lugar (junto à
Capela) proporcionou-lhe a abertura de novos horizontes,tendo-se deslocado para a nascente cintura industrial de Lisboa. Regressou
em 1921 e o seu espírito curioso demonstroulhe a existência de cristais de sal nos caules do
junco existente no local.
Conseguida a licença de exploração junto da
Câmara Municipal de Leiria (eram terrenos improdutivos sob a alçada daquela autarquia),
deu início à exploração salineira, a qual se revestiu de três particularidades: a construção
da habitação e alguns anexos com recurso ao
cimento armado, numa altura em que ainda
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se construía em adobe e taipa; o uso da energia hidráulica para a elevação da água salgada, moagem de cereais e eletrificação da exploração e o minucioso trabalho de aproveitamento dos quase inexistentes desníveis para
a implantação da marinha.
A exploração terá decorrido sem sobressaltos
até às obras de regularização do Vale do Lis,
nos finais dos anos 40, principalmente com o

desvio do curso do rio de Fora. A exploração
perdeu energia e a marinha começou a sofrer
infiltrações de água doce.
Um relatório da Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, datado de
1960 e que analisou a exploração nos 6 anos
anteriores, refere que a produção média
anual foi de 44 toneladas, quando nos anos
20 e 30 chegava às 100/120.

A eletrificação, com o consequente recurso a
outros meios de conservação de alimentos, o
envelhecimento das infraestruturas e do
concessionário, ditaram o fim da exploração.
O Museu do Casal de Monte Redondo interveio no local na década de 80, com a recuperação da habitação e a realização de algumas iniciativas. Na primeira década de 2000
a Câmara Municipal procedeu à construção
de passadiços, miradouro e outras infraestruturas, mas na ausência de vigilantes e atividades, a degradação foi rápida. Atualmente, a Câmara e a União de Freguesias, com a
colaboração do Museu,está a elaborar um projeto para a recuperação do local, assente em
dois vetores: o ambiental e o cultural.
João Moital
(Museu do Casal de Monte Redondo)
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Carreira – Uma terra à beira rio

O lugar de Carreira, hoje pertencente à
União das Freguesias de Monte Redondo
e Carreira, tem a singularidade de em 24
anos ter pertencido a três freguesias distintas. Em 28 de Agosto de 1989 foi aprovada em Assembleia da República a Lei
74/89, que deu forma jurídica à sua criação
por desanexação da Freguesia de Souto da
Carpalhosa, hoje União das Freguesias de
Souto da Carpalhosa e Ortigosa. Outra particularidade é o facto de ter tido somente dois presidentes de Junta. O Sr. Laurindo Mendes da Silva Cordeiro exerceu o cargo de Presidente de 1990 a 2005, tendo
realizado três mandatos, e o Sr. Mário Jerónimo de Carvalho, eleito por duas vezes,
presidiu à freguesia de 2005 até à sua extinção. O seu brasão foi aprovado em Assembleia de Freguesia de 14 de Janeiro de
2000, sendo então Presidente de Mesa o
Sr. Aníbal Amado.
Esta localidade tem uma área geográfica
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de 5,54 km2 e é predominantemente rural, embora a indústria e os serviços tenham, também, alguma representação.
À semelhança do que acontece um pouco por todo o país, tem vindo a registar um
decréscimo populacional, fruto da emi-

gração e da baixa natalidade. O facto de
não existir mercado de arrendamento,
aliado à escassez de terrenos para construção e pouca oferta de trabalho, tem impedido a fixação de novos habitantes.
Registava em 31 de dezembro de 1989,
ano da elevação a freguesia 957 eleitores,
atingindo 1110 recenseados em 2007.
Atualmente, constam dos cadernos eleitorais 1105 recenseados. Embora este decréscimo pareça não ser significativo, é de
salientar que em 2001 os inscritos ascendiam a 1337.
A reforma administrativa, Lei n.º 11-A/2013,
de 28 de Janeiro, que procedeu à reorganização do território das freguesias, ditou a extinção da Freguesia de Carreira, não obstante
as várias manifestações em que participaram autarcas e populares, que tudo fizeram
para que os Carreirenses não perdessem a
sua independência. Hoje, e fazendo parte da
União das Freguesias de Monte Redondo e
Carreira, procura manter vivas as suas tra-

dições e costumes tais como as festas religiosas em honra de São Jorge, padroeiro, e
do Sagrado Coração de Jesus, mas também
o Carnaval que é já uma referência na região,
tendo sido bastante significativa a participação de coletividades e populares oriundos de Monte Redondo.
Paralelamente, existe, também, um enorme envolvimento dos Carreirenses nas atividades da extinta Freguesia de Monte Redondo. De salientar a sua participação na
última edição da Fesmonte, pois foram em
elevado número e das mais diversas faixas
etárias os voluntários que participaram no
evento, sendo de prever que o mesmo se
venha a verificar na edição deste ano.
Uma das maiores aspirações da população
e prevista no orçamento municipal para
2016 é a conclusão da rede de saneamento que, ao que tudo indica, está finalmente prestes a ser uma realidade, encontrando-se em fase de concurso.
Lina António

Tenda Dancefloor

BrunoM.
segunda-feira, dia 12 de setembro

DNS

AndréL.

quinta-feira, 8 de setembro

Dj Residente da Fesmonte 2016
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SeisanosdeFesmonte
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Aconfraternizaçãosocialeobem-estarpsicológico
As relações sociais acompanham o ser humano do início ao fim da vida.
A construção dos laços sociais começa desde o nascimento, com a mãe e o bebé criando os seus primeiros vínculos.Depois,cada etapa vai constituindo novas redes de relações:
o ambiente escolar, o grupo da adolescência,
os colegas da universidade, o casal, a nova família, os grupos de terceira idade...
O relacionamento com outras pessoas é
uma necessidade constante para o bemestar físico e psicológico. A vida em grupo
possibilita o crescimento e reconforta nos
momentos difíceis. Confraternizar ou conviver é o desafio de encontrar harmonia
nas relações, equilibrando planos compartilhados com visões de mundo diferenciadas. Nessa aprendizagem diária,
momentos de alegria intercalam-se com
pequenas discussões que, por vezes, abalam o relacionamento com a família, com
os amigos, com o companheiro ou companheira. Apesar dos altos e baixos nas relações interpessoais, o ser humano preci-
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sa do contato com o outro para viver
bem.
A satisfação com as relações interpessoais é determinante para o bem-estar, pois
presenteia a vida humana em todas as suas
fases.
Comece a fazer novos vínculos ou a reconstruir relacionamentos antigos que,
por algum motivo, perdeu o contato ao

longo do tempo.
Ao estudarem os fatores que influenciam
a longevidade e tentarem descobrir por
que alguns eleitos chegam aos 100 anos,
as pesquisas científicas costumam convergir em alguns pontos: a genética é determinante; a predisposição hereditária
tem um peso de 20% a 30%; alimentarse adequadamente e não fumar conta

pontos; desenvolver a espiritualidade e
manter uma vida interior rica é muito
positivo; e, finalmente, para chegar aos 100
anos, ou perto disso, é preciso manter uma
vida social ativa, conservando laços estreitos com a família, amigos ou vizinhos.
Médicos e psicólogos têm explicações
adicionais para a influência do convívio social na longevidade. Cultivar amigos e ter
boas relações familiares nas idades mais
avançadas estimula a comer melhor, beber
e fumar menos, praticar exercícios e procurar médicos com mais frequência. Nesse caso, de acordo com os especialistas, a
pessoa cuida da própria saúde pensando
não só em si, mas também nas pessoas
queridas que se preocupam com ela.
Faça boas amizades. Sorria. Cultive qualidade de vida! Por isso, estar com as pessoas
que você gosta e fazer novas amizades, faz
bem para a sua saúde.
Assim, “Façam o favor de serem felizes”!
Carla Pinhal
Psicóloga
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WegaBand

Humberto Manuel
Ramos Vareiro
Os Wega Band, hoje com quinze anos de existência e várias experiências vividas,
estão preparados para que este seja o ano da sua afirmação. A atitude de toda a
equipa baseia-se no trabalho, dedicação e entrega para a concretização de um
objetivo muito simples e claro: o sucesso. Este sucesso, proveniente não só da coordenação e empenho do grupo, só será colmatado com o apoio de todos aqueles
que assistem e seguem os Wega Band. Não perca a oportunidade de no dia 09 de
setembro, na Fesmonte 2016, assistir a um espetáculo de música, dança, luz, cor
e presença totalmente remodelado. Esperamos por si!
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OFICINA DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS

Tel . 244 685 474
Tm. 914 952 985
Rua Principal, 13 • CAVADAS
2425-608 MONTE REDONDO LRA

FESMONTEdeAaZ
Altitude
Na tarde de 11 de setembro venha até ao recinto da Fesmonte e olhe atentamente para
o céu! Os paraquedistas da Fly Skydive irão
aterrar bem perto de si!
Bilhete
Adquire o teu bilhete na sede da Junta de Freguesia de Monte Redondo e Carreira, no Teatro José Lúcio da Silva e no Cinema City Leiria.
Cães
Parece um género de“tradição”ter a presença
de animais na Fesmonte. Pois bem, este
ano a Fesmonte contará com a presença da
Educacão, que fará uma demonstração e um
workshop na tarde do dia 10.
Diversidade
A Fesmonte é caracterizada pela sua diversidade em vários aspetos: musicais, gastronómicos e de exposição.
Exposição
Provavelmente já reparou que a Fesmonte
é um evento que evolui a cada edição.
Como tal, este ano a área de exposição conta com mais de 80 expositores de diferentes
setores. Visite-os!
Fesmonte
O maior certame da zona norte do concelho
de Leiria.
Gastronomia
Os 10 bares e 3 restaurantes estarão a cargo
das associações da Freguesia e da Junta de
Freguesia. Conheça os pratos e petiscos que
irão fazer as delícias dos visitantes da Feira.
O difícil vai ser escolher o quê e onde comer.
Horário
Dia 8 pelas 18H00 é inaugurada a Fesmonte 2016 e a animação termina às 06H00; dia
9 o recinto abrirá às 17H30 e termina às
06H00, dia 10 das 15H00 às 06H00; dia 11 das
09H00 às 06H00 e dia 12 das 17H30 às
06H00. A área de exposição encerrará os
stands a partir das 00H00 durante a semana
e à 01H00 durante o fim-de-semana.
Ícone
A Fesmonte é um ícone e um cartão-devisita da Freguesia de Monte Redondo e Carreira.

Juventude
Desperte a juventude que há em si e divirtase na Fesmonte 2016. Está preparado?
Latino
A Escola de Dança Sabor Latino estará presente na Fesmonte 2016 e apresentará o seu
trabalho no dia 10,sábado,pelas 22H,e no dia
12, segunda-feira, pelas 21H30.
Música
A organização da presente edição da Fesmonte apostou num cartaz bastante diversificado, com artistas de renome a nível nacional e até internacional,que farão deste certame uma experiência única.
Noite
A Fesmonte é um evento que convida os seus
visitantes a permanecer no recinto noite dentro. Motivos de animação e divertimento não
faltarão.Vamos ver juntos o nascer do sol?

Recinto
A Fesmonte contará com dois palcos
(Palco Fesmonte e Palco Tradição), Tenda
Dancefloor, mais de 80 expositores, zona
de restauração e área infantil!
Segurança
Este ano a Fesmonte decidiu reforçar a sua
segurança, contando, mais uma vez, com
a presença de uma empresa especializada para o efeito.
Tenda Dancefloor
Tenda Eletrónica ou Tenda Dancefloor
são os nomes que poderá ouvir chamar ao
espaço dedicado à música eletrónica que
encerará todas as noites da Fesmonte
2016, contando com a presença de DJ’s de
renome nacional, como DJ Ademar e DJ
Van Breda, e até Mari Ferrari, DJ internacional.

Útil
A organização irá colocar nas vias de circulação toda a sinalização necessária
com informação de parques de estacionamento, WC, bilheteiras, entre outros.
Vídeo Wall
Este ano a Fesmonte 2016 contará com
um Vídeo Wall destinado a apresentação dos nossos patrocinadores.
Xaile
Mais vale prevenir que remediar. Caso
a noite se apresente mais fresca traga
um agasalho… Quem sabe um xaile!
Zona Infantil
Este ano o certame contará com uma
área destinada a animação e divertimento dos mais novos!

Organização
A Fesmonte conta com mais de 300 voluntários que,diariamente,colaboram para o sucesso deste evento.
Patrocinadores
A organização da Fesmonte 2016 agradece
a todos aqueles que decidiram patrocinar este
evento! Sem estes realizar este evento seria
muito mais difícil,e até mesmo impossível! Um
bem-haja!
Qualidade
A organização está a criar todas as condições
para que o certame ofereça aos seus visitantes
e expositores a melhor qualidade possível.
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