Infomail

NOTÍCIAS

MONTE REDONDO
CARREIRA
E

ORGÃO INFORMATIVO DE MONTE REDONDO E CARREIRA

MENSÁRIO LOCAL // ANO 6 // Nº 57 // JUNHO 2015 // DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NOTÍCIAS

CONVÍVIO TUNING

P. 7

DECO

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

Transposição
da Diretiva
dos Direitos
dos Consumidores

Ano em cheio
para o
Grupo Desportivo
Carreirense

FINAL
Crianças
ao Palco

P. 3

P. 9

P. 16

MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS

FLASH

Sistema da Defesa da Floresta contra Incêndios
O sistema de Defesa da Floresta contra incêndios prevê o conjunto de medidas
e ações de articulação institucional, de planeamento
e de intervenção relativas
à prevenção e proteção
das florestas contra incêndios, nas vertentes da
compatibilização de instrumentos de ordenamento,
de sensibilização, planeamento, conservação e ordenamento do território
florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância, detenção, combate, rescaldo,
vigilância pós-incendio e
fiscalização, a levar a cabo
pelas entidades públicas.
Medidas especiais
de prevenção:
Nos espaços rurais não é per-

mitido:
• A realização de queimadas;
• Realizar fogueiras para o
recreio ou lazer e para
confeção de alimentos,
bem como utilizar equipamentos de queima e de
combustão destinados à
iluminação ou à confeção
de alimentos;
• Queimar matos cortados
e amontoados e qualquer
tipo de sobrantes de exploração;
• O lançamento de balões
com mecha acesa e foguetes;
• A utilização de fogo-de-artificio ou outros artefactos
pirotécnicos, sem a autorização prévia da Câmara
Municipal;
• As ações de fumigação ou
desinfestação em apiários,
exceto se os fumigadores

estiverem equipados com
dispositivos de retenção
de fagulhas.
Nos espaços Florestais
não é permitido:
• Fumar ou fazer lume de
qualquer tipo no seu interior ou nas vias que os delimitam ou os atravessam;
• A utilização de tratores,
máquinas e veículos de
transporte pesados, que não
sejam dotadas de dispositivos de retenção de faíscas
ou fagulhas e de dispositivos
tapa-chamas nos tubos de
escape ou chaminés;
Cuidados para a realização de uma queima segura:
• Escolher dias amenos com
humidade relativa elevada

e sem vento;
• Fazer a queima durante as
primeiras horas da madrugada;
• Fazer uma faixa de proteção à volta do local onde
vai fazer a queima (fogueira);
• Queimar em pequenas
quantidades para evitar
que a chama atinja grandes
proporções;
• Vigiar atentamente a evolução da queimada;
• Ter sempre água ou utensílios (enxadas e pás) que
garantam o controlo da
queima;
• No final dos trabalhos certificar-se que a queima está
totalmente apagada;
• Usar água ou terra para
cobrir a área onde decorre
a queima.

IMPORTANTE:
Gestão de combustíveis e limpeza de terrenos

Ficha Técnica

Segundo o Decreto-Lei n.º
124/2006 de 28 de Junho “A floresta é um património essencial
ao desenvolvimento sustentável
de um país. No entanto, em
Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços
do território continental, temse assistido, nas últimas décadas,
a uma perda de rentabilidade e
competitividade da floresta portuguesa.”
Neste âmbito o executivo
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da Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Monte Redondo e Carreira informa que o
Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) realizou
uma fiscalização na freguesia que
culminou no reconhecimento
de 61 prédios rústicos em incumprimento, relativamente à
gestão de combustíveis e limpeza.
Desta forma esta primeira
fase servirá para que sejam iden-
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tificados os proprietários dos
prédios rústicos em incumprimento reconhecidos pela GIPS,
sensibilizando para a realização
da limpeza dos mesmos, pois no
próximo mês de julho, em data
não anunciada, a GIPS procederá à confirmação da limpeza dos
terrenos e matas que estarão
sujeitos à aplicação de coimas,
caso não se encontrem em cumprimento.
Caso os proprietários te-

nham alguma dúvida acerca da
situação do seu terreno, poderão verificá-la dirigindo-se à
Sede da União das Freguesias
de Monte Redondo e Carreira,
onde consta a indicação dos terrenos que foram sinalizados.
Para mais informações poderá consultar o Decreto-Lei
n.º 124/2006 de 28 de junho
ou poderá dirigir-se à Sede da
União das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira.

DECO

Transposição da Diretiva
dos Direitos dos Consumidores:
Um ano depois os consumidores não estão mais protegidos.
Passado um ano da entrada
em vigor da nova lei aplicável
aos contratos celebrados fora
do estabelecimento comercial
e à distância, os consumidores
não estão mais protegidos, uma
vez que muitas empresas ainda
não cumprem o estabelecido
na lei e não adaptaram os contratos às novas regras. O que a
Diretiva poderia ter melhorado
em Portugal não aconteceu e o
que retirou aos consumidores
deixou-os mais desprotegidos
do que seria suposto.
O problema
é transversal a
diferentes sectores, desde a
energia às telecomunicações,
abrangendo ainda a compra e
venda e presta-

ção de serviços nos contratos celebrados porta-a-porta e as compras
on line.
Contratos desajustados à nova
legislação e incumprimento dos deveres de informação são alguns dos
problemas verificados no momento
em que se faz o balanço da entrada
em vigor das novas regras.
A entrega de
um formulário
para
cancelamento do contrato, uma das
inovações
do
diploma, e que
tem em vista facilitar a resolução do contrato pelo
consumidor, não é, em regra, cumprida pelas empresas.
Na contratação online, verificamos idênticos problemas e difícil
acesso às condições contratuais.

A generalidade dos operadores de telecomunicações
aproveitou, ainda, a alteração à
lei para cobrar
custos de instalação do serviço em
caso de cancelamento do contrato
no prazo de 14 dias, o que até então
não acontecia e representa um obstáculo ao cancelamento por parte
dos consumidores.
Aquando da entrada em vigor da
nova lei, a Deco manifestou as suas
preocupações às entidades reguladoras e fiscalizadoras, junto das quais já
reiterou a necessidade de uma maior
e melhor fiscalização.
João Oliveira
DECO
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CDLPC no VI Fórum Emprego e Formação

O Colégio Dr. Luís
Pereira da Costa marcou presença, nos dias
11, 12 e 13 de maio, no
Estádio Dr. Magalhães
Pessoa, no VI Fórum
Emprego e Formação,
em Leiria.
O Fórum Emprego e
Formação é uma iniciativa

anual do semanário REGIÃO DE LEIRIA, que tem
por objetivo divulgar a oferta formativa existente na região. Ao longo de três dias,
entre as 9h30 e as 17 horas,
a porta 2 do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa
abriu-se para receber jovens
estudantes. O Instituto do
Emprego e Formação Pro-

fissional e a McDonald’s
estiveram, também, a fazer
recrutamento. Este ano, o
Fórum teve como novidade
o “passaporte do visitante”,
atividade que pretendeu
aproximar visitantes e expositores e que facilitou aos jovens o acesso imediato a vários prémios. Entre os mais
de 40 expositores estiveram

instituições de ensino secundário e superior (públicas e
privadas), escolas de formação profissional, institutos
públicos, forças armadas,
entre outros.
O stand do Colégio foi
bastante elogiado pela sua
dinâmica, tendo sido visitado por centenas de jovens
estudantes.

Escola de Pais reúne mais de uma centena
de encarregados de educação em torno do bullying.
Daniel Martins, psicólogo, foi o orador de mais
uma sessão de Escola de
Pais, que decorreu no dia 15
de maio. Desta forma foram
abordados aspetos como o
padrão de comportamento
da vítima e do agressor; os
sinais que evidenciam agressões continuadas e as formas de intervenção.
O debate foi bastante
participado, concluindo-se

que o bullying é, efetivamente, um problema atual,
e a sua resolução deve passar pela prevenção.
A Escola deve estar
atenta, assim como as famílias. Promover o diálogo,
estabelecendo uma relação
de confiança, é o caminho a
trilhar.
Rui Miranda, diretor da
escola, referiu que “a relação
de proximidade que existe

entre os diretores de turma
e os alunos tem sido deter-

minante para a identificação
e resolução dos problemas”.

“O trabalho e o esforço compensam sempre”
Maria Ribeiro, aluna do 6.º A, foi distinguida, com uma menção honrosa, no
concurso Uma Aventura... Literária 2015.
Faz-se notar que, este ano, concorreram mais de 10 278 trabalhos, de mais de
400 escolas do país e do estrangeiro.
A Maria tem 11 anos e, desde sempre,

se assume como uma leitora empenhada.
Contente com este prémio refere que
“o trabalho e o esforço compensam sempre”.
Parabéns, Maria! Continua com esse
lema, pois ele trar-te-á, com certeza, ótimos frutos!

INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Estão abertas inscrições para a formação de
Técnico/a de Organização de Eventos (200 horas), destinado a desempregados maiores de 18 anos com habilitações literárias a partir do 9ºano. Os alunos terão
direito a bolsa, subsídio de alimentação e subsídio de
transporte.
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Inscrições em:
Sede União das Freguesias de Monte Redondo e
Carreira
Rua Albano Alves Pereira, 3, 2425-617 Monte Redondo.
Contacto: 244685328

Sete alunos no TOP 10 dos vencedores do SuperTMatik
jogando-se, posteriormente, os interturmas.
Os dois melhores alunos
de cada ano jogaram a
grande final online, sendo uma das premissas o
tempo.
Os sete vencedores
ficaram no TOP 10 nacional, mostrando, assim,
quão valiosos são os seus
conhecimentos no que à
sua língua materna diz
respeito.

O SuperTMatik é um
jogo que visa fomentar
o interesse pela aprendizagem da língua portuguesa e contribuir para a
aquisição, consolidação
e ampliação de conhecimentos de português.
Os alunos, do 5.º ao

9.º ano, do Colégio Dr.
Luís Pereira da Costa,
participaram, não só no
Quiz da Língua Portuguesa, como no dos Sinónimos e Antónimos.
Numa primeira fase,
apuraram-se os dois melhores em cada turma,

Quiz Língua
Portuguesa
6.º ano
8.º lugar Laura Domingues Carreira
8.º ano
8.º lugar Joana Gomes
Marques Duarte
9.º ano
8.º lugar Pedro Hugo
Mota Cardoso

9.º lugar Telma Curado
Ferreira dos Santos
Antónimos
7.º ano
7.º lugar Tiago Miguel
Ferreira
8.º ano
10.º lugar Tiago Pedrosa
Cabecinhas
9.º ano
5.º lugar Camila Dias Coelho

NOTÍCIAS

Colégio Dr. Luís Pereira da Costa

Faz-se notar que, segundo o site da Eudactica - www.eudactica.com,
participaram no Quiz
da Língua Portuguesa,
a nível nacional, 24 310
concorrentes; nos Sinónimos, 8 710 e, por fim,
nos Antónimos, 5 590.
Mónica Gama
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Nos dias 9 e 10 de
Maio de 2015, realizou
se em Monte Redondo, mais uma edição
do Convívio Tuning no
“Castelo”.
Cerca de 280 veículos e cerca de 1000
pessoas rumaram à nossa freguesia para expor,
conviver e passarem um
fim-de-semana bastante
agradável.
Os participantes vieram várias partes do
país: tivemos pessoas
que vieram de Albufei-

ra, do Fundão, e até de
Vila Nova de Cerveira, fazendo com que os
quatro pontos do país se
concentrassem num fimde-semana em Monte
Redondo.
O espaço é mágico,
único e fantástico, aliado a isso, temos também
uma organização que se
mostrou á altura, e que
inseriu Monte Redondo
no panorama nacional de
eventos Tuning, sendo
já, por alguns, considerada das melhores concen-

NOTÍCIAS

CONVÍVIO TUNING

trações nível nacional.
Esteve presente mais
uma etapa nacional da
prova de SPL – Campeonato Ground Zero,
presença já habitual, nos
eventos desta Associação, e ainda reunimos
uma carrinha cheia de
tampinhas que oferecemos á Associação “Sorrisos da Julinha”, para
ajudar na sua luta pela
angariação de equipamentos.
O evento mereceu
destaque nas revistas

PhotoMotor,
BeDiferent, e no site 100% Tuning, fazendo com que
as criticas não pudessem
ser melhores.
Fica ainda aqui um
agradecimento especial
desta Associação, ao Sr.
Diamantino Azinheiro e
respetivas empresas, que
nos cedeu o espaço gratuitamente, assim como,
a todos aqueles que nos
apoiaram. A todos o
nosso muito obrigado!
Associação
Tuning Brothers

MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS
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Sopas com Maresia

No passado dias 23 de
maio, o agrupamento de Escuteiros de Monte Redondo
organizou mais uma atividade
dirigida à comunidade. Desta
vez foram sopas c/ Maresia.
Nós, os lobitos, não podíamos ficar de fora desta atividade e participamos ativamente na confecção de uma sopa.
Assim, munidos de descascadores e cheios de vontade de ajudar, metemos mãos
aos legumes. Descascámos e
cortámos cenouras, batatas,
alhos, cebolas, cabeças de
nabo, ervilhas, entre outros.
As chefes e a mãe de um lobito trataram de arranjar as couves e meter a panela ao lume.
Quando tudo estava bem
cozidinho, triturámos tudo,
ficou um puré bem cremoso
e juntámos então as couves

e as ervilhas. O resultado foi
uma deliciosa sopa Primavera
confecionada pelo minichefes
do agrupamento. Gostámos
tanto de fazer a sopa (e de a
comer), que para o ano queremos repetir… até já escolhemos a que vamos fazer, mas
para já não divulgamos, não
vá alguém querer roubar-nos
a receita.
Mas não foram só os lobitos que fizeram sopas. Todas
as secções participaram, e
contámos também com a ajuda de pais, avós, tias, amigos, e
algumas associações que desde logo se disponibilizaram a
colaborar.
No final tínhamos onze
deliciosas sopas que servimos
às 300 pessoas que se juntaram a nós nessa noite. Tivemos também um serviço de

bar a funcionar onde foram
servidas magníficas sobremesas confecionados por familiares e amigos dos escuteiros.
Este evento teve como
propósito a angariação de fundos para que possamos desenvolver atividades escutistas
de cariz lúdico e pedagógico,
mas também para podermos
adquirir algum material logístico de apoio a essas actividades
como tendas, material de cozinha, etc.
Mas o mais importante é
que esta ação tinha também
como propósito incutir nas
nossas crianças e jovens hábitos de alimentação saudável,
fomentando o consumo de
sopa.
No decorrer da noite tivemos ainda a atuação do grupo musical Maresia. Este gru-

po presenteou-nos sobretudo
com músicas que nasceram da
partilha da vivência Escutista,
com as quais muitos de nós
escuteiros nos identificamos.
Para terminar, os nossos
chefes querem agradecer a todos que de alguma forma nos
ajudaram. A quem nos cedeu
o espaço onde se realizou a
atividade, quem nos disponibilizou toda a logística, quem
ajudou na preparação das sopas e das sobremesas, a todos
os que estiveram presentes e
a todos os escuteiros que se
empenharam para que tudo
decorresse da melhor forma.
Muito Obrigada.
Os lobitos da Alcateia
e a chefe de Agrupamento - Célia Dias

Paysafecard no Posto de Correios de Monte Redondo
O Posto de Correios de Monte Redondo já tem disponível o
serviço de Paysafecard. O Paysafecard é um cartão pré-pago que se
pode utilizar para pagamentos seguros na Internet. Nele encontrase um PIN de 16 dígitos, que basta
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inserir para fazer o pagamento.
É um meio bastante seguro, prépago e para o adquirir ou utilizar não
precisa de fornecer informações pessoais nem os dados da conta bancária
ou do cartão de crédito.
Este cartão está disponível em

MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS

mais de 480 mil pontos de venda
em todo o mundo e é aceite por
milhares de lojas online. O cartão
deve ser utilizado apenas em lojas
autorizadas e o PIN não deve ser
transmitido a ninguém nem por
email ou por telefone.

O Paysafecard está disponível
em muitos supermercados, tabacarias, postos de combustível,
quiosques e agora também no
Posto de Correios de Monte Redondo no valor de 10, 25, 50 ou
100 euros.

“A união faz MESMO o
Campeão!” Este pode ser o
Slogan para a dobradinha conseguida pelo GD Carreirense
Futsal Feminino, na época
2014/2015, da Associação Futebol de Leiria, tendo vencido
o Campeonato Distrital Série
B e o Torneio Complementar
Distrital.
Como Vendedoras do
Campeonato Distrital Série
B as jogadoras de Futsal do
GD Carreirense foram disputar o Torneio Complementar
Distrital, tendo conquistado
o título, com três jogos, três
vitórias!
A equipa Orientada por
Vitor Tomé fez assim história
pois nunca antes o GD Carrei-

rense tinha feito a dobradinha,
conquistando o Campeonato
e o Torneio Complementar
Distrital.
Este Clube rubricou uma
temporada bastante positiva
apesar de todas as dificuldades

sentidas ao longo de toda uma
época que se revelou extremamente exigente e competitiva.
A Equipa Técnica, liderada
por Vitor Tomé, foi a principal
responsável pelas conquistas,

transmitindo “coesão” e “garra” a este grupo de jovens.
Só desta forma foi possível
conquistar os títulos e elevar
bem alto o nome do GD Carreirense. Esta equipa superouse a si mesmo, mesmo nos
momentos mais difíceis, sendo
que em muito jogos esse espirito de grupo foi o grande
obreiro da vitória.
A Direção do GD Carreirense agradece aos que apoiaram a equipa, nomeadamente
patrocinadores, adeptos, e a
todos os que acreditaram nesta fantástica equipa desde o
início da época.

NOTÍCIAS

Ano em cheio para o Grupo
Desportivo Carreirense

Parabéns família GDC!

Rancho Folclórico Rosas do Liz
O Rancho Folclóricos Rosas do Liz irá comemorar nos
próximos dias 11 e 12 de Julho
os seus 50 anos de existência.
Tendo ao longo destes anos
divulgado o seu folclore de
Norte a Sul do país e além-

fronteiras sem interrupções.
A atual direção e restantes elementos agradecem a
todas as pessoas que contribuíram para que este grupo se
mantivesse em atividade.
Saudações Folclóricas

MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS
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É tempo de festa na Casa da Criança
No dia 1 de junho, comemorou-se o Dia Mundial
da Criança.
A Casa da Criança não
podia por isso deixar de
celebrar e programou um
dia dedicada às “nossas”
crianças, com atividades
especiais. Fizemos jogos
tradicionais e montamos
um atelier de pintura no
jardim; recebemos também
a visita das animadoras do
Museu do Casal de Monte
Redondo que trouxeram
três curtas metragens intituladas “O Gato das Botas
e os Três Diabos”, “Kiwi”
e “Pássaros” para todas as
crianças da Casa da Criança e para as crianças do Pré
Escolar do Centro Escolar
da freguesia, a que se seguiu

um conjunto de atividades
no exterior, tais como; pinturas faciais, corrida de triciclos, pintura com tintas e
jogos de psicomotricidade,
pintura de T-shirts e muita

brincadeira exprimindo criatividade e imaginação. De
tarde seguiu-se um delicioso
piquenique no jardim com
muita música e divertimento.
Foi um dia de grande

Chegaram as férias grandes!

Chegaram as férias grandes, as
tão desejadas e esperadas férias de
Verão, e com elas a preocupação de
muitos pais sobre o que fazer com os
filhos.

O que podemos fazer com as
crianças que estão em casa e com
energia de sobra para gastar? Aqui
ficam algumas dicas interessantes de
brincadeiras educativas e que ficam
quase a custo zero.
Pintura criativa
Escolha uma parede da casa ou
do quintal para que os pequenos soltem a imaginação. Forre a parede com
papel cenário (ou outro tipo de papel
que tenha em casa) e coloque tinta,
pincéis, lápis de cor, canetas e deixe as
crianças pintarem à vontade. É importante determinar limites: os pequenos

artistas só poderão dar asas à imaginação no espaço pré-estabelecido.

Piquenique
Que tal fazer um piquenique no
novo Parque de Monte Redondo?
Têm baloiços à disposição e podem
brincar com outras crianças o que
ajuda a desenvolver a sociabilidade.
Leve o lanche pronto (com direito a
cesta de piquenique e toalha xadrez)
e faça-o no chão ou nas mesas de madeira. (Aproveite a oportunidade para
ensinar ou relembrar a recolher o lixo
após o lanche e a importância de conservar os materiais para que os possamos usar durante muito tempo).
Sessão cinema
Prepare uma sessão de cinema
em casa. Alugue um filme divertido
e convide alguns amigos da criança.

Deixe a sala com menos luz coloque
almofadas no chão para que todos se
sentem confortavelmente. Em seguida
prepare algumas pipocas e sumo e
está pronta a sessão.
Brincar na cozinha
Chegou a hora de cozinhar.
Com a supervisão de um adulto
(pais, avós, tios, etc.) leve a criança ou
crianças para a cozinha e escolham
a receita. Sugira pratos fáceis de fazer, tais como, massas, saladas, um
bolo… Deixe que as crianças ajudem
na confecção de forma activa e verá
como elas se divertem. No fim aproveite para ensinar a limpar tudo depois de terminar de fazer a refeição
e bom apetite.
Estas são apenas algumas propostas mais económicas mas também poderá organizar um passeio

envolvimento vivido com
muita alegria por toda a comunidade escolar.
Casa da Criança
Maria Rita
Patrocínio Costa

de comboio (até Coimbra Ou até S.
Martinho do Porto, por exemplo),
visitas ao Castelo de Leiria, à Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira,
ao Moinho de Papel, ao Agromuseu
Municipal Dona Julinha (situado na
Ortigosa), ou seja, com muita vontade e pouco dinheiro poderão fazer
os férias mais divertidas para toda a
família.
Boas Férias a todos, especialmente para os meninos e meninas
que se esforçaram bastante para
obterem os melhores resultados
possíveis.
Divirtam-se vocês merecem!
Fico a aguardar as vossas dúvidas
ou sugestões de temas que queiram
ver tratados nesta página, poderão fazê-lo através do email - carla.pinhal@
gmail.com

Fitofarmacêuticos
Os indivíduos nascidos antes de 16 de abril de 1948 não
necessitam de realizar a formação para a comercialização
e aplicação de produtos fitofarmacêuticos, e, consequentemente, para obter o cartão
que os habilita a realizar essas
funções.
Os indivíduos nesta situação terão apenas de dirigir-se à zona Agrária de Leiria para a
realização de uma prova de conhecimentos e entrega dos seguintes dados: nome, CC/BI, NIF, data de nascimento, morada
e contacto. As inscrições têm o custo de 5,00€ e cada cartão
tem o custo de 7,50€.
Para mais informações contacte a Zona Agrária de Leiria
através do número 244800580 ou consulte o artigo 18º nº8, da
Lei nº26/2013 de 11 abril.
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Neste período de férias
as deslocações de automóvel são mais frequentes e
muitas vezes mais longas.
Com o aumento do tráfego
tem se verificado também
um aumento da sinistralidade nesta época.
Cabe principalmente ao
condutor minimizar esta situação através de adopção
de comportamentos que
lhe permitam viajar em segurança.
O objectivo deste artigo é recordar alguns comportamentos que devemos
adoptar antes e durante a
viagem.
Preparação da viagem
Certifique-se que o seu
veículo se encontra em
perfeitas condições de circulação ou seja, verifique se

o piso dos pneus está em
bom estado e sua pressão,
verifique os travões, nível
de óleo, água na bateria e
radiador e faça uma limpeza ao veículo, principalmente vidros.
Planeje o itinerário, optando sempre que possível
por estradas menos congestionadas.
Procure repousar antes

de iniciar uma viagem longa, evite a ingestão de bebidas alcoólicas e refeições
pesadas.
Procure vestir roupa
cómoda assim como calçado confortável. O uso de
sandálias ou sapatos muitos
grossos dificulta a acção
sobre os pedais.
Durante a viagem
Procure sempre ter

o habitáculo do veículo o
mais arejado possível.
Evite travagens bruscas e
acelerações desnecessárias.
Ao primeiro sintoma de
cansaço tente parar numa
zona de repouso ou posto
de abastecimento a fim de
descansar um pouco.
Se transportar crianças não se esqueça de se
certificar que utilizam os
sistemas de retenção adequados.

UTILIDADES

Viagem Segura

Não se esqueça, pequenas atitudes podem
evitar grandes desastres.
Boa Viagem e óptimas férias
Fonte: Mónica Neto,
Escola de Condução de
Monte Redondo

Sugestões de Leitura

O Príncipe Nabo de Ilse Losa
Com a chegada das férias, há
mais tempo livre e uma das
melhores formas de o aproveitar é através da leitura.
Fica aqui uma sugestão para
os mais novos.
O Príncipe Nabo é uma
peça de taetro que nos conta a história de um príncipe
que nada em busaca de pretendentes para se casar. É
um texto divertido e de fácil
leitura!
Ilse Lieblich Losa (MelleBuer, 20 de março de 1913
— Porto, 6 de janeiro de
2006) foi uma escritora
portuguesa de origem judaica. Nascida na Alemanha, frequentou o liceu em
Osnabrück e Hildesheim e
mais tarde um instituto comercial em Hannover. Ameaçada pela Gestapo de ser

enviada para um campo de
concentração devido à sua
origem judaica, abandonou
o seu país natal em 1930.
Deslocou-se primeiro para
Inglaterra onde teve os primeiros contactos com escolas infantis e com os problemas das crianças. Chegou a
Portugal em 1934, tendo-se
fixado na cidade do Porto,
onde casou com o arquiteto
Arménio Taveira Losa, tendo adquirido a nacionalidade
portuguesa. Em 1943, publicou o seu primeiro livro O
mundo em que vivi e, desde
dessa altura, dedicou a sua
vida à tradução e à literatura infanto-juvenil, tendo sido
galardoada em 1984 com o
Grande Prémio Gulbenkian
para o conjunto da sua obra
dirigida às crianças. Em 1998
recebeu o Grande Prémio

de Crónica, da APE (Associação Portuguesa de Escritores) devido à sua obra À
Flor do Tempo. Colaborou
em diversos jornais e revistas, alemães e portugueses,
está representada em várias
antologias de autores portugueses e colaborou na organização e traduziu antologias
de obras portuguesas publicadas na Alemanha. Traduziu
do alemão para português
alguns dos mais consagrados
autores. Segundo Óscar Lopes “os seus livros são uma
só odisseia interior de uma
demanda infindável da pátria, do lar, dos céus a que
uma experiência vivida só
responde com uma multiplicidade de mundos que tanto
atraem como repelem e que
todos entre si se repelem”.
Ana Carla Gomes
MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS
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NOTÍCIAS

FINAL - Crianças ao Palco
quanto cidadãos da União
das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira, um
grande orgulho ver reconhecido o talento da Maria
e da Carolina nesta iniciativa do Município de Leiria. Para nós, ambas foram
vencedoras. De relevar,
também, todo o empenho
dos pais e encarregados de
educação que se uniram
em apoio a ambas as participantes. Sem dúvida, que o
seu talento encantou Leiria
e disso temos que nos orgulhar.»
Ana Carla Gomes
No dia 9 de junho, pelas 21h00m, na Praça Rodrigues Lobo, decorreu a
final do Projeto «Crianças
ao Palco». A União de Freguesias de Monte Redondo
e Carreira esteve representada por duas pequenas
cantoras: a Carolina Cor-
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deiro da Escola Básica da
Carreira e a Maria Marques
do Centro Escolar de Monte Redondo, que contaram
com o apoio de muitas
pessoas da freguesia, entre
amigos e familiares.
As duas pequenas cantoras tiveram uma ótima
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prestação e deixaram a
União de Freguesias cheia
de orgulho. Céline Gaspar, Presidente da Junta
da União de Freguesias de
Monte Redondo e Carreira afirma que «Foi para
nós, enquanto executivo
da Junta de Freguesia e en-

