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OCORRÊNCIAS

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

FURTOS EM VEÍCULOS
NO CENTRO DA CIDADE

JUNTA DA MARINHA GRANDE
ASSEGURA SERVIÇOS

O JMG teve conhecimento de que
este fim de semana houve pelo menos dois furtos ao interior de veículos estacionados na zona central da
cidade da Marinha Grande. Numa
das situações, segundo apurámos, a
viatura estaria estacionada junto à
habitação do proprietário, onde este
se encontrava, devido ao Estado de
Emergência decretado no país em
virtude da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o Comando Distrital de Leiria da PSP, na área de
competência territorial da Esquadra
da Marinha Grande, desde o início
deste mês existem dois processos em
investigação por “furto em veículo
motorizado”, comparativamente a
um processo no mesmo período de
2019.
No que se refere a um furto ocorrido na tarde do passado domingo,
22 de março, foi possível, segundo
a PSP, “através de uma equipa de
patrulhamento auto, em ato contínuo
à ocorrência, intercetar e identificar
um indivíduo suspeito, bem como
recuperar os objetos furtados, que
foram prontamente devolvidos ao legítimo proprietário”.
Segundo a Polícia de Segurança
Pública, “mesmo nesta fase em que
é prioritário fiscalizar o cumprimento
das medidas impostas na sequência
do Estado de Emergência, a PSP irá
continuar a monitorizar os fenómenos criminais e a direcionar o policiamento preventivo para os locais
de maior incidência”. ß

Através de telefone
ou por email, é assim
que se consegue, por
estes dias, contactar a
Junta de Freguesia da
Marinha Grande, tendo
em conta a situação de
pandemia que se vive
devido ao COVID-19
Ao JMG, Isabel Freitas, presidente da Junta, fez saber que as
funcionárias se encontram a trabalhar nas instalações, por turnos para evitar o contacto, mas
de porta fechada ao público.
Tendo em conta que nesta
altura do ano muitos fregueses
que estiveram emigrados procuram a Junta de Freguesia para
tratar da prova de vida, com
vista a garantir que continuam
a receber as suas reformas dos
países onde trabalharam, a
autarca apela a que se mantenham em casa e aguardem mais
alguns dias.
Segundo Isabel Freitas, os
documentos que os fregueses
possuem estão válidos até ao
final de abril, pelo que haverá
tempo para tratar da sua renovação.
Em caso de dúvida, as pes-

soas devem contactar a Junta
de Freguesia da Marinha Grande pelo 244 502 568 ou 910
551 548 (de segunda a sexta
feira, das 9h às 12h e das 13h
às 16h).
ÒÒGABINETE DE APOIO
PSICOSSOCIAL MANTÉM-SE ATIVO

Também a equipa do Gabinete de Apoio Psicossocial
(GAP) da Junta se mantém ativa, neste caso através de teletrabalho. As técnicas continuam a

apoiar a população nesta fase
de crise, a nível psicológico, nutricional e social. Estão disponíveis os contactos de email gap@
freg-mgrande.pt e o número de
telemóvel 910 546 373.
A equipa técnica do GAP recorda as medidas de higiene e
etiqueta respiratória recomendadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) para reduzir a
exposição e transmissão da COVID-19, nomeadamente evitar
aglomerados de pessoas, janta-

S. PEDRO DE MOEL

PESCADOR DETIDO PELA GNR POR DESOBEDIÊNCIA
A Guarda Nacional Republicana anunciou segunda feira, dia 23 de março, em
comunicado, a detenção de oito pessoas, desde a meia noite de domingo, pela
prática do crime de desobediência tendo em conta a vigência do Estado de
Emergência no país face à pandemia de COVID-19

E

ntre os detidos
encontra-se um homem de 44 anos,
que foi detido no
concelho da Marinha Grande. Trata-se de um pescador que foi interpelado pela GNR
de Vieira de Leiria por estar a pescar, tendo sido advertido de que
não o deveria fazer.

Contudo, o pescador seguiu
para São Pedro de Moel, local
onde voltou a ser interpelado pelas autoridades, que procederam
à sua detenção pela prática do
crime de desobediência.
Segundo a GNR, o homem foi
constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.
Em nota de imprensa, a GNR

recorda que as medidas de contenção e isolamento podem salvar
vidas. O seu objetivo é atrasar o
mais possível a propagação do
coronavírus, mantendo os hospitais com capacidade de resposta.
Por isso, “apela-se à consciência cívica dos cidadãos para permanecer em recolhimento no seu
domicílio”. ß

res com amigos/família e cumprimentos com contacto físico.
Em caso de tosse, febre ou
falta de ar deve ligar-se para o
SNS24 - 808 24 24 24 e em caso
de dúvidas sobre o novo coronavírus pode ser consultado o site
https://covid19.min-saude.pt/.
As dúvidas sobre questões relativas à assistência a familiares,
baixas e quarentena podem ser
esclarecidas mediante contacto
para o 300 502 502 (Segurança Social). ß
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PREVENÇÃO DO COVID-19

PORTA AZUL ESTÁ A APOIAR
35 PESSOAS SEM-ABRIGO

VALORLIS ALERTA PARA NOVOS
CUIDADOS NA DEPOSIÇÃO
DE RESÍDUOS

São 35 os utentes do Centro Sócio Sanitário Porta Azul que estão neste momento de
pandemia do novo coronavírus a ser apoiados pela Associação Novo Olhar 2, recebendo
alimentos, medicação e kits de desinfeção
Carlo Melo, responsável
pelo Centro Sócio Sanitário
Porta Azul, referiu ao JMG
que “as pessoas que vivem
em situação de sem-abrigo
são naturalmente suscetíveis à infeção e, pelas suas
condições de vida, podem
correr maior risco de exposição”, acrescentando que,
“como vivem numa situação
de grande vulnerabilidade social com dificuldades
reconhecidas de acesso
aos serviços de saúde e
aos apoios sociais, pode
prever-se que a COVID-19
se torne um problema grave
nesta população”.
De acordo com o responsável, “as pessoas sem-abrigo apresentam mais
frequentemente problemas
físicos e mentais crónicos,
dependência de drogas ilícitas, com eventual partilha
de material para consumo
injetado, e lícitas, com dificuldades no acesso a serviços de saúde formais”.
Assim, e devido à vulnerabilidade a que estão expostas, a Associação Novo
Olhar II tem assegurado, se-

guindo sempre as diretrizes
da Direção Geral da Saúde
(DGS), a entrega de cabazes alimentares e de kits de
desinfeção, compostos por
luvas, desinfetantes de álcool e máscara.
ÒÒCUIDADOS DE HIGIENE
ASSEGURADOS

Carlo Melo dá ainda
conta que a medicação
também está a ser assegurada, sobretudo para os
seropositivos, dirigindo-se
ele próprio aos serviços farmacêuticos do Hospital Universitário de Coimbra para
levantar os medicamentos
que faz depois chegar aos
utentes acompanhados pela
Porta Azul.
Uma das valências do
Centro Sócio Sanitário é a
possibilidade de os utentes
fazerem a sua higiene pessoal nas instalações, o que
por estes dias também não
foi descurado. Aliás, esta
terça feira, dia 24 de março, a Porta Azul assegurou
aos seus utentes os serviços
de higiene, seguindo todas
as medidas de contingên-

cia e orientações emanadas da DGS.
Ainda de acordo com
Carlo Melo, estão ser acompanhados nesta fase de
pandemia 35 utentes, referindo que a Câmara Municipal da Marinha Grande
tem sido “fundamental” na
articulação constante com
a Associação Novo Olhar
II, e que as Conferências de
São Vicente de Paulo têm
disponibilizado à instituição alguns bens alimentares para serem distribuídos
pelos utentes. O responsá-

vel deixou ainda uma palavra para a equipa técnica
da Porta Azul por estar a
gerir a situação da melhor
forma possível.
De referir também que os
sem-abrigo acompanhados
pela Porta Azul continuam
a pernoitar na rua, no entanto a instituição já apelou
à autarquia para que disponibilize um espaço, devidamente higienizado, para
albergar cinco pessoas em
situação mais complicada,
“mas até agora não obtivemos resposta”. ß

CORONAVÍRUS

Segundo a Valorlis, se houver na sua família pessoas infetadas ou com essa suspeita, os seus resíduos
também podem estar infetados, pelo que os mesmos
deverão ser colocados em sacos de lixo resistentes e
descartáveis, devidamente fechados e colocados dentro
de um segundo saco, a depositar no contentor de lixo
comum.
Os sacos, que não devem estar completamente
cheios, devem ser sempre depositados dentro do contentor e caso este se encontre cheio deve procurar-se
pelo contentor mais próximo.
A Valorlis alerta ainda que as máscaras, luvas e lenços devem ser sempre colocados no contentor do lixo
comum.
“Os colaboradores da Valorlis continuam todos os
dias a contribuir para a limpeza das nossas ruas, através da recolha seletiva, e a garantir o tratamento dos
nossos resíduos”, refere a empresa responsável pela
recolha dos resíduos sólidos urbanos dos concelhos
de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e
Porto de Mós, acrescentando que: “a melhor forma de
lhes agradecer é partilhar e cumprir estas regras e ser
compreensivo para com as adaptações à recolha que o
seu Município e a Valorlis poderão ter de fazer”.
ÒÒCRIADAS EQUIPAS PARA HIGIENIZAÇÃO

PARQUE DE EXPOSIÇÕES VAI ACOLHER
CIDADÃOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Em comunicado, a Câmara da Marinha Grande fez saber que iniciou diligências
no sentido de criar no Parque Municipal de Exposições um espaço de acolhimento
temporário de apoio à população e aos profissionais de saúde
Segundo a autarquia, a
medida surge “face ao evoluir da situação de riscos
associados à exposição e
contágio do COVID-19”.
Entretanto, e ao nível da
saúde pública, a autarquia
tem estado “em permanente
contacto com os profissionais

Durante o combate à pandemia causada
pelo novo coronavírus, a Valorlis está a
alertar a população para a necessidade
de serem cumpridas novas regras no
manuseamento do lixo doméstico

do Centro de Saúde procurando criar condições para
a implementação de um espaço de triagem, diagnóstico e rastreio de análises”.
“Temos estado a estabelecer
contactos para criar um centro de rastreio móvel que possa cooperar com o Centro de

Saúde”, anunciou o Município que vai também disponibilizar quartos para os profissionais de saúde que prestam serviços no Centro de
Saúde da Marinha Grande
e/ou no Centro Hospitalar
de Leiria. Já na segunda feira, 23 de março, arrancou a

desinfeção periódica de espaços públicos, nas três freguesias do concelho, nas zonas consideradas de maior
circulação como Centros de
Saúde, grandes superfícies
comerciais, farmácias, bancos, paragens de autocarros
e rodoviária. ß

DOS ECOPONTOS

Entretanto, no âmbito do Plano de Contingência
implementado pela Valorlis, no seguimento das recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente e da
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
relativamente à gestão de resíduos, foram constituídas
equipas para higienização e desinfeção dos ecopontos
existentes na via pública.
Esta medida de prevenção contra a proliferação do
coronavírus, iniciada a 19 de março, será aplicada
gradualmente a todos os ecopontos da área de intervenção da Valorlis.
“Esta operação é mais um contributo no combate à
propagação do Coronavírus, combate no qual o papel
do cidadão é fundamental”, refere Marta Guerreiro,
administradora delegada da Valorlis. ß
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«Vou estar hoje
com os meus netos»

Isabel Antunes

Psicóloga Clínica/Escritora

Um dia, no Consultório entrou uma senhora
de sessenta e dois anos, o rosto fechado, roupa
austera, corpo franzino. Professora aposentada.
A sua história de vida era uma sequência de
factos normais. Parecia apenas diferente pelos
Sentimentos de intensa arrogância e consequente
Sofrimento ocasionado por decisões extremas e
actos mal geridos.
Os testes que lhe fiz deram resultados de
tristeza patológica, nulidade de interesses e de
perspectivas de vida, uma angústia destrutiva Depressão.
A Paciente relatou que ela e o marido tinham
educado o seu filho-único primorosamente.
Mas o filho arranjou, na Faculdade, uma namorada que, na opinião do pai e da mãe, não
seria a esposa merecedora do «seu menino».
Ambos fizeram guerra à rapariga, humilhando-a, dificultando o namoro até à exaustão. Porém, o filho nunca lhes deu razão, tornou-se independente e casou com essa namorada.
Entretanto, o marido da Paciente morrera e
ela ficou sozinha a viver na sua casa enorme.
A nora engravidou duas vezes sem a contactar.
Na altura da consulta, o drama da Paciente
era o «ódio» que ainda sentia pela nora e a indiferença do filho que tinha enorme sucesso profissional a par de extrema felicidade conjugal.
A Paciente tinha de «engolir» o seu orgulho
e suplicar autorização à nora para poder estar
com os netos.
Esta era a tragédia da existência desta senhora que se via sozinha, abandonada, não-amada.
Ignorada pelo filho, considerava-se também
troçada pelos netos que, numa atitude humanamente cruel (mas talvez ingénua ainda) humilhavam a avó, uma senhora idosa, frágil e doente,
ao obrigá-la, sempre que estava com eles, a uma
pseudo-brincadeira do «cavalinho», em que tinha de gatinhar com os netos montados nas suas
costas.
A Paciente contou que esta cena acontecia
nas poucas visitas permitidas, dentro dos quartos
das crianças, em que a atitude nada respeitosa,
desprovida de amor e profundamente egoísta
dos netos tinha certamente a aprovação da nora
que, assim, lhe «servia a vingança, fria».
Eu soube, anos mais tarde, quando já lhe perdera o contacto, que esta senhora tomara muitos
comprimidos para adormecer e poder descansar, finalmente, e para todo o sempre. ß

PCP DEFENDE MAIS MEIOS
PARA A SAÚDE NO DISTRITO
A Direcção da Organização Regional de Leiria (DORLEI) do PCP esteve reunida no último
sábado, 21 de março, na Marinha Grande, para analisar a situação social e política tendo em
conta a evolução da pandemia da COVID-19, e as suas consequências no plano da saúde
pública, social e da economia

E

m comunicado, a DORLEI
reafirma
a
necessidade
de reforçar os
cuidados hospitalares no distrito, com reforço de infraestruturas, alargamento de valências, abertura de camas,
aquisição de equipamentos e
contratação de profissionais
de saúde nos Hospitais dos
Centros Hospitalares de Leiria
e do Oeste. É ainda reiterada
a necessidade da construção
de um novo Hospital no Sul
do distrito, sem encerramento
de nenhuma das outras unidades, bem como dar resposta
a problemas nos cuidados
primários de saúde em vários
concelhos, “onde existem carências de todo o tipo”, com
enfoque no reforço de médicos na zona do Pinhal Interior
Norte.
No que se refere à pandemia, a DORLEI considera que
a situação “exige uma grande concentração no reforço
das medidas de prevenção
no plano da saúde pública e

de combate à doença e proteção das populações, com
especial incidência para o
reforço do Serviço Nacional
de Saúde”, frisando que é
no SNS “que os portugueses
encontram as respostas para
proteger as suas vidas e os
seus direitos”.
A DORLEI alerta para a
necessidade de serem disponibilizados meios e medidas
de apoio a grupos de risco,
nomeadamente nas zonas
com maior prevalência de população idosa e sem recursos
financeiros, bem como para a
importância de serem garantidas medidas de apoio aos
profissionais de saúde, agentes de segurança pública e
proteção civil.
A DORLEI do PCP realça
ainda a necessidade de as
autarquias locais procederem, em articulação com as
autoridades competentes, ao
levantamento de situações
que, pela sua gravidade, exijam de imediato apoios sociais de subsistência e outros
tipos de apoio.

ÒÒPCP DEFENDE MANUTENÇÃO
DO TRABALHO

Em nota de imprensa, a
Direcção da Organização Regional de Leiria do PCP alerta
também para “linhas de ataque a rendimentos e direitos
dos trabalhadores em variados sectores como a indústria,
serviços, turismo e também
em entidades privadas da
chamada economia social”,
denunciando “o aproveitamento da situação pelo patronato para cortes nos salários,
despedimentos, desde logo
de trabalhadores com vínculos precários, recurso indiscriminado e arbitrário ao lay-off,
utilização forçada do banco
de horas, imposição da alteração de horários e funções,
ou imposição de férias como
já se verifica em várias empresas do Distrito de forma autoritária e em violação da obrigação legal de diálogo com as
organizações representativas
dos trabalhadores”.
A DORLEI reclama, por
isso, “uma apertada fiscalização e intervenção em situa-

ções de empresas e serviços
no Distrito que se mantêm
em funcionamento sem que
estejam a ser acautelados os
procedimentos, equipamentos
e medidas de proteção sanitária dos trabalhadores que continuam a laborar para garantir o funcionamento do País”,
e alerta para “as dramáticas
consequências da precariedade em variadíssimos sectores,
desde o comércio e serviços,
à indústria, passando pelos
trabalhadores da cultura cujas
atividades foram, no essencial, canceladas”.
Assim, a DORLEI defende
“a necessidade urgente de
linhas de apoio e financiamento às pequenas e médias
empresas do Distrito que
permitam manter empregos,
salários e capacidade de retomar a normal atividade”,
considerando que são precisas medidas que permitam o
funcionamento ou reabertura,
em rigorosas condições de
segurança sanitária e de lotação máxima, dos Mercados
Municipais no distrito. ß

PROTEÇÃO CIVIL

ATIVADO PLANO DISTRITAL DE EMERGÊNCIA

A

Comissão
Distrital de
Proteção Civil de Leiria,
reunida na
última sexta feira, dia 20
de março, deliberou ativar o
Plano Distrital de Emergência
de Proteção Civil, tendo em
conta o evoluir da situação
de pandemia causada pelo
novo coronavírus, bem como
a ativação de cinco Planos

Municipais de Emergência
em autarquias do distrito.
A ativação do Plano Distrital visa, entre outros aspetos,
assegurar uma efetiva intervenção e coordenação ao
nível da informação através
do CDOS de Leiria; acompanhar as decisões dos Municípios de acordo com a evolução de ocorrências (casos
confirmados, número de óbitos, recuperados, suspeitos)

e criar uma linha de comunicação com os mesmos para
disponibilizar
informação
relevante; e criar um processo de informação e georreferenciação de todos os casos
identificados e validados, de
acordo com informação prestada pelas Autoridades de
saúde.
Está ainda previsto fazer
um levantamento de necessidades e existências de equi-

pamentos de proteção civil
para responder às necessidades, bem como recomendar
aos presidentes de Câmara o
acionamento dos respetivos
Planos Municipais de Emergência quando se verificar: 1
morte ou 2 cadeias de transmissão ativas COVID-19.
Foi ainda decidido criar
uma subcomissão permanente para acompanhamento da
situação no distrito. ß

5

local

JORNAL DA MARINHA GRANDE | 26 de março de 2020

COVID-19
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SEIS CASOS REPORTADOS NO CONCELHO
O novo coronavírus está aí e há pelo menos seis casos reportados no concelho: quatro
na Praia da Vieira e dois na Marinha Grande. Há ainda um caso numa empresa da Garcia
e um outro de um estudante marinhense de Erasmus em Madrid
A COVID-19 mudou as vidas dos marinhenses, vieirenses, moitenses e da população
portuguesa em geral. Das famílias e também das empresas,
que nunca viram o futuro tão
incerto. Vêm por aí dias muito difíceis e, ao que parece, o
pior estará para vir a fazer fé
nas notícias das autoridades
de saúde que dão conta que o
pico do novo coronavírus será
apenas em meados de abril,
talvez um pouco antes.
O medo e a incerteza são
duas palavras que pairam por
estes dias nas cabeças dos
marinhenses, que têm dado o
exemplo na generalidade ao
protegerem-se em casa desta
ameaça, que é séria. Sublinhe-se alguns casos de irresponsabilidade que o bom tempo
aos domingos normalmente
suscita, não só aqui como em
outras zonas do país.
Dia após dia, esta pandemia tem vindo a assumir cenários devastadores. Os números
são o que são, frios, e mostram
que a doença cresce a cada
minuto. É certo que menos que

em Espanha e Itália, mas cresce e isso é assustador. Há novos casos diariamente, muitos
suspeitos e alguns curados. E o
número de mortos já ultrapassou a fasquia dos quarenta.
Existem também números
contraditórios entre as autoridades de saúde e a realidade
no terreno. Por exemplo, no
concelho da Marinha Grande
a DGS não tinha confirmado
qualquer caso até ao fecho
desta edição (quarta feira, 25
de março), mas a proteção civil, bombeiros e responsáveis
políticos tinham a confirmação
de seis casos. Destes, quatro
na Praia da Vieira. Trata-se
de uma família, casal e dois
filhos, que regressou de França
há poucos dias. Os primeiros
sintomas foram identificados
primeiramente na senhora e
depois de realizados testes nos
restantes membros. Não houve
necessidade de internamento
tendo ficado em casa sob vigilância. Na Marinha Grande
as nossas fontes garantem que
foi detetado um caso numa
empresa com sede na Gar-

cia. Trata-se de um engenheiro
que teria regressado de uma
viagem recentemente e isso
gerou alguns receios sobre a
possibilidade de infetar alguns
colegas de trabalho. Porém, os
contactos desta pessoa terão
sido restritos. Ainda assim, foram tomadas medidas de proteção apertadas.
Há ainda a reportar mais
dois casos, um casal com residência na Marinha Grande. O
homem regressou de Espanha
há dias, teve alguns sintomas,
designadamente febre, e dirigiu-se ao centro de saúde. Daí
foi encaminhado para o Hospital de Leiria vindo a ter alta
na terça feira, 24 de março.
A companheira foi igualmente
infetada mas a sintomatologia
não foi tão expressiva.
Evidentemente que este tipo
de situação provoca algum
pânico, sobretudo nas pessoas
que contactam com os portadores do vírus. O JMG sabe
que as autoridades de saúde
agiram de imediato ao identificar as pessoas que tiveram
contactos, foram feitos testes e

noutros casos foi determinada
quarentena sob a condição de
informarem as autoridades de
saúde em caso de surgimento
de sintomas, designadamente
febre e tosse.
Foi ainda identificado um
caso de um jovem marinhense
estudante de ERASMUS, em Espanha. Neste caso as notícias
são contraditórias uma vez que
apontavam para que a área
de residência seria o Alentejo
e mais recentemente determinava o município de Penela.
Apesar destas informações,
certo é que até este momento a Direção Geral de Saúde
não confirmou a existência de
qualquer caso no município da
Marinha Grande. Veremos se
nos próximos dias a situação
se clarifica, sendo certo que
bem seria que o nosso concelho não apresentasse qualquer
caso.
A redação do JMG está
atenta ao evoluir da situação e
informará os seus leitores assim
que se justificar, sem alarmismos. Para já, a melhor solução
é mesmo ficar em casa. ß

PANDEMIA

VINCARTE SUSPENDE ATIVIDADE
PARA SALVAGUARDAR COLABORADORES
Preservar a saúde dos colaboradores. Foi esta a razão
que esteve na base da suspensão temporária da atividade
da Vincarte, empresa criada
há 23 anos e que se dedica à
produção de embalagens de
cartão canelado. Para Armando Constâncio, que anunciou
nas redes sociais esta segunda feira, 23 de março, o encerramento provisório, este foi
“um dia triste”.
“Já tínhamos renascido
das cinzas em 2017 e agora, dois anos e meio depois,
um Corona qualquer, sem ser
convidado, tenta forçar a entrada e obriga-nos a fechar a

porta”, escreveu o empresário
marinhense.
Em declarações ao JMG,
Armando Constâncio garantiu
que não houve nenhum caso
suspeito de infeção pelo novo
coronavírus na base desta decisão, mas sim “a necessidade
de salvaguardar a saúde de
todos”, tendo a medida sido
ponderada com os 9 colaboradores.
“Já tínhamos a comunicação do encerramento dos
nossos principais clientes e
estávamos a sentir dificuldades de fornecimento do nosso
principal fornecedor de matéria prima que já dilatava

os prazos para a segunda
semana de abril”, explicou o
responsável, acrescentando
que, “mesmo os clientes que
se mantêm a laborar, estão a
reportar muitos cancelamentos
de encomendas dos seus clientes no estrangeiro, pelo que o
fecho será uma questão de
dias”. Ao nosso jornal Armando Constâncio fez ainda saber que os salários de março
estão assegurados a 100%,
sendo o próximo passo “procurar os apoios que estiverem
disponíveis para salvaguardar
os rendimentos dos colaboradores”.
Recorde-se que as instala-

ções da Vincarte, em Vieira
de Leiria, foram destruídas
pelo trágico incêndio de 15
de outubro de 2017, tendo
a empresa conseguido restabelecer a sua atividade num
pavilhão localizado na Freguesia da Moita.
Apesar das dificuldades o
empresário mostra-se determinado, considerando que esta
situação constitui “mais um
obstáculo que teremos que
ultrapassar e é mais um desafio que teremos que vencer,
juntos, como sempre. Travar o
vírus é, agora, a nossa meta”,
e que “vamos aguentar juntos,
porque isto vai passar”. ß

“No mundo
há livros
fantásticos que
ninguém lê”,
Umberto Eco
Carlos Reys
Designer

“ADOECER”, de Hélia
Correia, Relógio d’água, 2010
«Se a pátria assinalar uma pessoa como um cão
assinala um candeeiro, a minha condição de portuguesa transporá os portões antes de mim e uma
espécie de aviso subirá, fazendo com que as aves
estremeçam.»
«A lembrança do outro português que uma noite
aqui veio abrir a campa pode ser acordada pelos
meus passos? Conhecerá a terra o parentesco que
liga a minha carne à carne dele, uma composição
de sol e sentidos, de subserviência e fantasia? (….)»
Trata-se de um romance biográfico, com ficção
à mistura, que nos conta uma história verídica, de
amor intenso, que ocorreu na Inglaterra Vitoriana
entre o pintor Gabriel Rossetti (1828-1882) e a
modelo, poeta e também pintora, Elizabeth Siddal
(1829-1862). Viveram unidos pelo
amor e pela arte.
Esta misteriosa mulher, “a musa ruiva
dos pintores pré-rafaelitas” foi a
modelo do célebre
quadro de John
Millais, “Ofélia”, o
que a imortalizou.
Nesta obra, a
autora, Hélia Correia, com uma escrita fácil e atraente segue o rasto de Elizabeth Siddal, percorre os
mesmos lugares e espaços; investiga e descreve o
seu percurso de vida, as suas doenças e os seus
amores até à morte. Levou consigo, dentro do caixão, a obra poética do seu amado, Rossetti…
«(…) Quando trouxeram o caixão à superfície e
se benzeram, Howell deu a ordem para tirarem a
tampa do caixão. A Sidall, contou ele, estava intacta, tão bela como tinha sido em vida. O seu cabelo
não parara de crescer e cintilava à luz das chamas
como uma cascata de ouro que se detém, surpreendida pela presença humana. O médico, que tinha
a incumbência de retirar o livro, recuou. Ali não estava a morte mas qualquer mistério a que ele não
queria meter mãos.»
Hélia Correia é uma escritora portuguesa contemporânea (1949), licenciada em Filologia Românica,
professora de Português do Ensino Secundário. Conquistou o Prémio Camões em 2015. ß
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MARINHA GRANDE

AUTARQUIA CRIA
‘LINHA SOLIDÁRIA’
Tendo em consideração o atual contexto
relacionado com a pandemia de Coronavírus (COVID-19), a Câmara Municipal da
Marinha Grande anunciou a criação de
uma linha de apoio destinada a cidadãos
“com doenças crónicas (devidamente atestadas) e cidadãos com mais de 70 anos,
abrangidos pelo ‘dever especial de proteção’ determinado pelo Governo, em isolamento que não possam deslocar-se à rua e
que vivam em situação económica desfavorecida e sem apoio familiar direto”.
Segundo o Município, este apoio, prestado em articulação com as Juntas de
Freguesia e as Associações do concelho,
“abrange a satisfação de necessidades
básicas, designadamente para a aquisição de alimentos e medicamentos”, estando também prevista a possibilidade de
transporte/deslocação dentro do concelho
(para casa de familiares, por exemplo).
A linha de apoio do Serviço Social da
Câmara Municipal da Marinha Grande
está disponível através do número de telefone 244 573 300 (opção 5). ß

DEVIDO À PANDEMIA
DE COVID-19

CTT REDUZ HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO
A loja CTT da Marinha Grande reduziu o seu horário de funcionamento devido
à pandemia de COVID-19. Em nota de
imprensa, os CTT informam que todas as
suas lojas vão estar abertas ao público,
de segunda a sexta feira, entre as 9h e
as 13h30, para assegurar a prestação do
serviço à população no contexto da pandemia.
A alteração visa “a proteção dos colaboradores e dos clientes, mitigando as
hipóteses de contágio, não obstante estarem a ser seguidas as recomendações da
Direção Geral da Saúde e de estarem a
ser implementadas diversas medidas de
mitigação”.
Segundo os CTT ficam fora desta alteração de horário as lojas situadas em espaços comerciais e aeroportos, onde se
aplica o horário do próprio espaço onde
estão inseridas.
Por agora, o atendimento é feito à
porta fechada, de forma a minimizar a
permanência de clientes e para garantir
o distanciamento. Assim, apenas podem
permanecer nas instalações os clientes que
estejam a ser atendidos, formando-se a fila
de espera no exterior.ß

VIEIRA DE LEIRIA

ALUNOS E PROFESSORES ADAPTAM-SE
AO ENSINO À DISTÂNCIA
A suspensão das atividades letivas devido à
pandemia do novo coronavírus tem obrigado
docentes e alunos a encontrar uma nova forma
de trabalhar e estudar à distância. As novas
tecnologias assumem, neste cenário, um papel
preponderante
O Agrupamento de Escolas
de Vieira de Leiria e a sua comunidade educativa estão a viver
“com alguma apreensão” estas
últimas semanas mas, ao mesmo
tempo, “a reagir na expetativa
de um futuro mais risonho para
todos”.
Em declarações ao JMG, a
diretora do Agrupamento, Lígia
Pedrosa, fez saber que, face aos
últimos acontecimentos, os diretores de turma ‘transportaram’
a sua turma para a plataforma
GoogleClassroom, para a qual

convidaram alunos e professores
da turma, adiantando que “tudo
está a decorrer dentro do possível tendo em conta o momento
que todos estamos a viver”.
Nesta plataforma, segundo
a responsável, os alunos recebem fichas informativas, vídeos,
indicação de tarefas, links de
páginas para consulta e vão
realizando as tarefas e colocando as suas dúvidas, às quais os
docentes vão respondendo.
De acordo com Lígia Pedrosa, “estamos a fazer um levan-

tamento dos alunos que estão
com dificuldades, por não terem
internet ou até computador e
vamos, durante a interrupção,
tentar encontrar soluções alternativas. Por agora, funcionam
os telefones”.
Por estes dias, a diretora do
Agrupamento de Escolas de

Vieira de Leiria tem recorrido
também ela aos meios digitais
para reunir com os docentes,
nomeadamente através da plataforma Teams da Microsoft, “e
todos vão trabalhando, a partir
do domicílio, respeitando a indicação de ficar em casa, por eles
e por todos nós”. ß

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

GUILHERME STEPHENS PODERÁ SERVIR PARA APOIO E RETAGUARDA
No Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Poente, cuja escola sede – a Calazans Duarte
– continua aberta na qualidade de escola de
referência no concelho, o plano de contingência
em curso, derivado da pandemia do novo
coronavírus, está a ser aplicado em três frentes.
São elas o ensino à distância, a higienização e
a manutenção dos espaços, e o apoio alimentar
Ao JMG o diretor do Agrupamento Poente deu conta dos trabalhos em curso numa altura em
que as atividades letivas estão
suspensas, por determinação
do Governo, e como forma de
travar a disseminação do COVID-19.
Segundo Cesário Silva, este
modelo de ensino à distância
“requer adaptação dos professores e dos alunos a esta nova
realidade de ensinar e, sobretudo de aprender, com o recurso
a diversas plataformas digitais
para disponibilização de recursos educativos e ainda de
comunicação e interação entre
alunos e professores”.
Neste domínio, está a ser

feito o levantamento de todas
as situações de alunos que não
possuem dispositivos informáticos e/ou rede de internet e a
ser disponibilizados os recursos
existentes no Agrupamento, no
entanto, “a questão do acesso
à internet está a ser equacionada conjuntamente com a
autarquia”.
Outro aspeto fundamental é
a higienização e manutenção
das instalações, tendo sido
“preocupação central” dos
Assistentes Operacionais, na
semana passada, “proceder a
uma limpeza mais profunda dos
espaços salvaguardando a possibilidade de, em caso de necessidade, poderem servir como

instalações de apoio e retaguarda”. Sobre este aspeto, Cesário
Silva recorda que “a Escola Básica Guilherme Stephens, dada
a sua tipologia, salas de aula
autónomas e com saída direta
para o exterior, com serviços de
cozinha e ainda a proximidade
ao Centro de Saúde local, poderá constituir uma alternativa
a disponibilizar à comunidade
marinhense”.
De referir ainda que a Escola
Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte tem mantido em
funcionamento o seu refeitório
servindo as refeições aos alunos
carenciados, na modalidade de

take away. Na passada semana este serviço iniciou-se com
22 refeições, tendo na última
segunda feira, dia 23 de março, sido disponibilizadas 59
refeições.
Ao nosso jornal, Cesário Silva realçou também que “apesar
de todas as contingências, a
comunidade educativa Marinha Grande Poente se mantém
unida e confiante que, com o
respeito pelas normas vigentes,
seremos capazes de ultrapassar
esta adversidade e contribuir
para a reconstrução de uma sociedade que se quer mais justa
e humanizada”. ß
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ESCOLA CALAZANS DUARTE

ALUNO PREMIADO EM CONCURSO NACIONAL DE POESIA

Miguel Mota, aluno do
12.º ano na Escola Secundária Acácio Calazans Duarte,
arrebatou o 2.º prémio do
concurso “Faça lá um Poema”, com o texto “Fome de
Mundos”, que fez “voar” palavras, da Marinha Grande
ao país.
No passado sábado, 21
de março, dia em que se celebra a poesia e os poetas,
deveria ter-se realizado a
cerimónia de entrega de prémios do concurso “Faça lá
um poema”, promovido pelo
Plano Nacional de Leitura.

No entanto, a pandemia do
novo coronavírus levou ao
adiamento do evento, o que
não retira o mérito do aluno
marinhense Miguel Pedro de
Almeida Mota, do 12.º A da
Escola Secundária Calazans
Duarte, que obteve o segundo lugar a nível do Ensino
Secundário.
O poema que escreveu,
intitulado “Fome de Mundos”, depois de ter sido o
eleito pelo júri do Concurso
de Poesia da Mediateca da
Calazans, haveria de ser
também distinguido pelo júri

nacional que apreciou muitos textos poéticos enviados
de todo o país.
“Esta distinção ainda se
torna mais relevante, quando é a primeira vez que um
aluno da nossa escola é premiado num concurso poético
com esta dimensão, apesar
de, há alguns anos, se terem
endereçado para esta competição os mais conseguidos
poemas elaborados pelos
alunos que participavam nos
concursos promovidos pela
equipa desta Mediateca,
muitos deles, também, de
grande originalidade e com
inquestionável valor literário”, como fez saber o professor bibliotecário António
Santos.
“Infelizmente, pelos motivos que todos conhecemos
e que diariamente vivemos,
este jovem poeta não teve,
desde já, o merecido reconhecimento público na
cerimónia que se adivinharia de grande esplendor e

emoção, já que, nesse evento, que se realizaria no Centro Cultural de Belém, para
além de se celebrar a poesia, ir-se-ia relembrar aquela
que muitos poetas cantou e
que fez “subir” as palavras
dos grandes poetas “até ao
povo”, como diria Pedro Homem de Melo, a eterna mulher do fado, Amália Rodrigues, no centenário do seu
nascimento”, acrescentou o
docente.
Em nota enviada ao
nosso jornal, o professor
António Santos refere que:
“Verificamos, com imensa
alegria, que, ao contrário do
que se diz e proclama como
lugar comum, ainda há bastantes jovens que cultivam
a palavra, que celebram as
ideias, que fazem da poesia
uma estrada iluminada para
a vida e para o mundo”.
O docente realçou que
além de Miguel Mota, muitos
outros alunos da Calazans
Duarte têm vindo a partici-

par tanto nos concursos de
poesia como nos de conto
realizados pela Mediateca
da escola, “não esquecendo
as magníficas colaborações
de muitos no Jornal Ponto &

Vírgula, o que nos permite
afirmar que temos fundadas
esperanças que novos e brilhantes artistas da palavra
esta escola dará ao nosso
país”. ß

“Fome de Mundos”
Sentado pela tabacaria estou,
Bebendo um café embriagado.
Solitário, a realidade escapa-me,
Pois nestes pensamentos embebido tenho andado.
O cigarro sabe-me à pequenez
De quem tanto quis,
Mas nunca nada fez.
Pois quem pensa materializa
Realidades, duas, três.
Vivo vidas inteiras de uma vez,
Fugazes e efémeras. Vivo tudo.
O doce toque do cigarro nos meus lábios
Lembra-me da realidade
Que a minha fome de mundos me esqueceu.
E o amargo gosto do café
Revigora-me a alma
Que tardava em aparecer. ß
Pub
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A solução para
o seu condomínio
244 551 319

Travessa Vieira
de Leiria, 9
Marinha Grande
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# EDITORIAL
A(s) nossa(s)
vida(s) do avesso
Por estes dias as nossas vidas mudaram do dia para a
noite no país em geral e na Marinha Grande em particular. Nunca vivemos um período de tanta incerteza. Nunca
mesmo. Incerteza quanto à nossa saúde, ao nosso emprego,
ao nosso futuro, o nosso e o dos nossos filhos, familiares
e amigos. E o pior pode estar para vir com a anunciada
crise económica cujos efeitos alguns de nós já começámos
a sentir, sobretudo para quem tem empresas. Algumas encerraram provisoriamente, outras já não abrirão e veremos
se este maldito coronavírus não destrói uma economia que,
não sendo das mais prósperas, estava a funcionar dentro de
alguma normalidade.
Para já, há que enfrentar esta pandemia. De frente. O
Estado tem um papel importantíssimo, mas não só. As autarquias locais, as empresas, as associações e, sobretudo,
as pessoas devem ser agentes de proteção civil e agir de
acordo com o bem comum. Por agora, ficar em casa é meio
caminho andado para não deixar crescer o número de infetados e de mortos. Temos que ajudar neste combate desigual
contra um vírus que se propaga com grande facilidade e um
sistema de saúde que já vinha dando sinais de fragilidade e
que pode colapsar se a doença ficar fora de controlo.
As últimas horas trouxeram ténues esperanças de que a
situação estaria controlada, mas olhando para o que se passou em outros países, o mais provável é que os números continuem a aumentar assustadoramente. Espera-se que (muito)
menos que as previsões.
Na Marinha Grande vive-se como nas outras cidades,
vilas e aldeias de Portugal: com medo. Muito medo que a
doença chegue ao nosso concelho e se propague. E já chegou, silenciosa. Contra ela temos combatido todos, cada um
à sua medida. A maioria, quem pode, ficando em casa. Outros em casa e no trabalho, com o perigo sempre à espreita.
Aliás, este maldito vírus, além da incerteza, trouxe-nos alguma desconfiança, até dos nossos amigos mais próximos.
Forçou-nos ao distanciamento social e não sabemos se a
nossa vida voltará a ser o que já foi.
Mas apesar de alguns casos detetados no nosso concelho, na Marinha Grande e Praia da Vieira, estamos melhor
que em outras regiões do país. Para isso muito terá contribuído o contributo de cada um e de cada uma, no combate
feroz a esta pandemia que virou as nossas vidas do avesso.
O Jornal da Marinha Grande também teve que se adaptar aos novos tempos. Assim, por questões sanitárias, fomos
“forçados” a suspender temporariamente a nossa edição em
papel, optando apenas pela versão digital que pode ser lida
por todos em www.jornaldamarinha.pt (clicar em edição impressa). Neste momento quisemos dar a possibilidade a todos de acederem ao nosso jornal num claro sinal de serviço
público.
Temos vindo a publicar alguns conteúdos nas redes sociais, o que continuaremos a fazer sempre que se justificar.
Terminamos agradecendo os incentivos que temos vindo
a receber dos nossos leitores e ouvintes no sentido de continuarmos o nosso trabalho, nesta fase muito delicada para
todos nós. ß

»CRÓNICAS MARINHENSES

A tragédia do covid-19
Henrique Neto
Empresário
henriquejosesousaneto@gmail.com

Esta pandemia do Coronavírus
que estamos a viver vai ter consequências graves em todo o planeta e
também em Portugal. Em termos meramente económicos será pior entre
nós, já que somos uma pequena economia muito dependente do exterior
e com uma dívida enorme que nos
torna muito menos capazes de promover o crescimento económico e o
apoio às empresas depois de a crise
passar.
Do ponto de vista da saúde dos
portugueses reagimos tarde e, desde o início da pandemia na China,
o Governo terá pensado que a chegada a Portugal seria inevitável e
não tratou de evitar que chegasse.
Fez mal, porque se tivesse fechado
a fronteira a todos os estrangeiros,
permitido apenas o regresso dos
portugueses, sob a condição de se
sujeitarem ao isolamento pelo tempo
necessário, estou certo de que a crise poderia ter sido evitada ou, pelo
menos, muito reduzida nas suas consequências. Foi isso que fizeram Taiwan, Macau e Singapura com bons
resultados.
O facto de termos seguido o
exemplo de outros países europeus
não serve como desculpa, seja porque deveríamos ter aprendido alguma coisa nos dois primeiros meses
da crise e sabíamos que o vírus chegaria vindo do exterior e não haveria
melhor recurso do que o fecho das
fronteiras. Infelizmente, nem mesmo
relativamente às muitas dezenas de
portugueses, profissionais e turistas,
que chegaram de Milão, foram tomadas as medidas de precaução
necessárias, com o resultado da infecção inicial da região Norte. E já
não falo do atraso das compras dos
equipamentos de protecção dos profissionais de saúde, como dos pró-

prios doentes, que foram deixadas
por fazer.
Presumo que este atraso em iniciar o combate ao vírus desde o seu
início na China, não constituirá uma
grande novidade, já que o Governo
nos habituou a governar para o curto
prazo e não tem a cultura da previsão, da antecipação e da diferença.
A experiência da generalidade dos
membros do Governo é apenas política, adquirida nas lutas partidárias
e a sua preparação para situações
como esta é inexistente. Quer a nível
nacional, quer a nível local, a formação dos quadros do PS é essencialmente destinada a conquistar votos
e quando necessário a promover a
imagem do Governo e do partido.
Por exemplo, acabo de ler neste jornal que um quadro do PS aqui na
Marinha, iludiu a opinião pública ao
dizer que as medidas de defesa do
vírus teriam sido tomadas em reunião
do Executivo Autárquico, o que é
mentira. Claro que também ninguém
concordará que numa situação de
crise como esta, em que todos somos
poucos, as decisões sejam negadas
ao escrutínio da maioria dos eleitos
pelos marinhenses.
A propósito, em 07-09-1990, publiquei o meu primeiro texto no jornal
“O Correio”, a que chamei “Crónicas do Futuro”, nas quais durante
cerca de três anos tratei, com inúmeros exemplos, a questão da aceleração da mudança nas sociedades
modernas, na tentativa de melhorar
a compreensão pública de que nas
empresas e nos governos seria essencial passar a valorizar a capacidade de previsão e de evitar governar
para o presente e sem cuidar de analisar os efeitos futuros das decisões.
Nos últimos tempos, voltei a escrever
bastante sobre o mesmo assunto, por-

que não faltam casos quase diários
de erros e de omissões pelo facto dos
dirigentes governarem apenas para
o curto prazo.
Os governos do PS de António
Costa, usam e abusam do curto prazo. Tendo António Costa chegado ao
poder através de um acordo com o
PCP e o Bloco de Esquerda e tendo
para isso concordado com decisões
e com políticas que eram essencialmente voltadas para o imediato, resultou ter-se perdido completamente
a visão de futuro. Não menos importante, o passado do governo anterior
de Passos Coelho passou a ser uma
questão essencial do debate político e a afirmação de António Costa
passou a fazer-se através da comparação com o passado e sem nenhuma preocupação das causas dos
países da Europa de Leste estarem a
passar-nos à frente. Ou seja, perdeu-se completamente o desejo de procurar prever e de antecipar decisões
com alguma dimensão com vista ao
futuro. Por exemplo, todas as obras
públicas previstas pelo Governo não
sobreviverão vinte anos, em vista das
necessidades futuras da economia e
da evolução previsível das sociedades europeias.
Não surpreende portanto que o
Governo, neste caso do covid-19,
esteja a governar apenas para o dia
a dia e tenha perdido a oportunidade de aprender com o que se estava
a passar na China, em Singapura,
na Coreia do Sul e em Taiwan. Agora, independentemente da correcção
das medidas entretanto decididas,
Portugal perdeu a oportunidade de
inovar, de fazer diferente e de evitar que o vírus chegasse a Portugal,
ou tendo chegado, pudesse ser controlado, desde o início, com maior
eficácia. ß
Pub
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»PENSAMENTO PODE SER QUADRADO… MAS A BOLA É REDONDA!

»OPINIÃO

O Modelo ESTRELA - parte 3
Será que os clubes entendem o momento em que vivem?

A quem de direito

Gastão Salvado
João Mendes

D

ando
sequência ao
modelo Estrela
onde
já discutimos
qual a história, de onde veio e
também quem é a entidade, é
necessário agora entender qual
o momento atual, o que está
acontecer no mundo, no mercado, no país, na região, na
cidade, com os outros clubes,
federações, ou seja, qual o
momento sócio-político-económico-cultural no qual o clube, a
organização, está inserida.
Na grande maioria dos casos nem sequer compreendem
onde estão no tempo, ficaram
parados, estagnados num passado romântico que não existe mais, não acompanharam
a evolução do desporto nem
identificam o momento que
atravessam, nem muito menos
entendem o mundo onde vivem.
Os clubes ainda têm uma es-

Dirigente Desportivo

trutura amadora e presidencial,
onde apenas uma pessoa é a
responsável final pelas decisões então, caso ele seja um visionário, abençoado por Deus
e com muita sorte, o clube que
dirige poderá seguir por um
caminho iluminado, mas como
bem sabemos, a hipótese de
um presidente como este estar
num clube é tão comum quanto
o aparecimento de um talento
como Messi, Cristiano Ronaldo
ou Eusébio. Acontece, mas as
probabilidades são ínfimas.
Há algum tempo assisti a
um debate onde o presidente
dizia que o seu clube tinha muita sorte em tê-lo como gestor,
pois as decisões são mais centralizadas, rápidas e diretas,
tomadas por um homem que
realmente ama o clube que dirige e que a ele se dedica de
coração. Interessante. Luís XIV,
o famoso Rei francês do século
XVII, dizia algo parecido, afi-

nal “L’Etat c’est moi” (o Estado
sou eu). Postura semelhante a
outros monarcas e ditadores,
e que vemos frequentemente
mimetizadas nas nossas entidades desportivas, federações
e confederações, onde alguns
“amantes do desporto” se eternizam no comando, já que a
sua visão, segundo eles e os
seus seguidores, é a melhor e
mais acertada.
Durante décadas esse modelo funcionou, até porque as
somas envolvidas não eram de
grande vulto. Os clubes viviam
praticamente só da bilheteira
dos jogos, então precisavam
de contar com pessoas abnegadas, que se envolvessem sem
pedir nada em troca; pena que
algumas vezes essa relação
não era assim tão transparente.
Hoje, com o volume de dinheiro envolvido, especialmente com direitos de transmissão,
bilheteira, licenciamento de

produtos e patrocínios, é possível gerar receitas suficientes
para contratar profissionais
qualificados, que serão cobrados pelo atingimento de objetivos pré-determinados por
um board eleito entre os sócios
do clube, e com total transparência quanto aos seus atos e
decisões.
Esses profissionais precisam
de conhecer sim a história e podem até ter algum vínculo com
o passado da entidade – vínculo sobre o qual falarei mais à
frente na quinta e última parte
do modelo Estrela – mas não
estarão sujeitos ao obsoleto
passado administrativo do desporto. Esses profissionais saberão entender o momento real,
de uma maneira imparcial,
independente, baseado em dados, em números, e analisarão
o presente com o pé no futuro.
Em breve a quarta parte do
modelo Estrela. ß

»OPINIÃO

A selfie do nosso turismo

João Cruz
Deputado da Assembleia Municipal
pelo PSD

O

Município
da Marinha
Grande em
termos
de
política turística, particularizando com o
caso da Lei das transferências,
devia ter como objectivo principal dar a compreender as
estratégias e sua programação

de forma a indicar como gerar
desenvolvimento neste concelho, detentor de um excelente
património com séculos de
existência e outro recentemente
conquistado, que autarcas souberam ao longo de uns curtos
anos ter conseguido credenciar; “Arroz de marisco” aliando-a à modernidade, fomentando paralelamente o turismo.
Concluímos que, com o devido planeamento, articulação
com restantes políticas sectoriais de valorização dos recursos e património local, com a
participação da comunidade
local, com programas de promoção por forma a valorizar as

características do turismo cultural do Pinhal, a rede de museus, o mar com a arte xávega,
o turismo industrial do vidro,
do molde, como modalidade
podem potenciar e apoiar algumas dinâmicas de desenvolvimento local.
Apontado por visitantes e
comerciantes locais, alerta a
Câmara Municipal o dever
de reconhecer e assumir que
é uma prioridade para atingir
objectivos e desenvolver o Estudo Estratégico de Posicionamento da “Marca Concelho
Marinha Grande”.
Assuma de facto o seu protagonismo histórico e identitá-

rio no panorama turístico; ao
nível regional, nacional e internacional. O município deve
estar sempre aberto a realizar
parcerias promocionais com
outros municípios e operadores do território. Aumentar o
tempo médio de permanência
dos turistas. Sabermos ser ambiciosos, mostrar que temos
condições para crescer e estamos dando o melhor contributo
a reunir esforços para que, a
médio prazo, possamos ter as
melhores Praias. Atingir a média registada com o aumento
de permanência de turistas e
também um observatório do
turismo. ß

Como marinhense tenho constatado a
falta de limpeza e não só, que existe na
cidade. Nem sei se têm conhecimento do
que está a acontecer! Os Srs. Presidentes, Vereadores, Deputados do Município
e Junta de Freguesia da Marinha Grande
já pensaram em sair dos gabinetes, nem
que seja para dar uma volta pelos lugares limítrofes da cidade?
Não, claro que não! Então vou dar
uma informação para tentar ajudar (digo
eu) quem dirige os destinos desta cidade,
não sei a quem devo dar esta informação
porque, a cidade a nível de limpezas
está dividida entre o Município e Junta
respetivamente por isso coloco a questão
para ver quem resolve, é mais um alerta
de como devem ter muitos. Muito bem,
então vamos ao que interessa.
Na Rua do Ponto da Boavista existe
uma vala com talvez 3 metros de comprido e com uma fundura entre 30 a 40
centímetros em frente a uma residência
e perto de uma paragem da TUMG.
Para quem não conhece, esta Rua é a
Principal da Boavista onde todos os dias
passam jovens para a escola, idosos que
apanham o TUMG, uma Pré Escola em
frente e ninguém faz nada. Estão à espera que aconteça algo de grave para
depois resolverem a situação? Não seria
mais fácil colocarem uma grelha de proteção? Não digam que não sabiam porque isto já está há imenso tempo, quando colocaram os sinais da paragem para
a TUMG já existia esta situação. Por isso,
mais uma vez alerto a quem de direito
para resolver. ß
Pub

A solução para
o seu condomínio

244 551 319
Travessa Vieira de Leiria, 9
Marinha Grande
Contacte-nos!
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COLHEITAS DE SANGUE

VIEIRA DE LEIRIA

TEMPERATURA DOS DADORES
CONTROLADA À ENTRADA

JUNTA E FORÇAS VIVAS UNEM-SE
PARA APOIAR POPULAÇÃO

A Associação de Dadores Benévolos de
Sangue do Concelho da Marinha Grande tem
agendada para a próxima terça feira, dia 31
de março, mais uma colheita de sangue.
Ao JMG, o presidente da Direção, Aníbal
Curto Ribeiro, garantiu que serão tomadas todas as medidas de higiene e segurança tendo
em conta a pandemia do novo coronavírus, incluindo a medição da temperatura corporal dos
dadores logo à chegada. O responsável apela
a todos os dadores que o possam fazer para
participarem na ação com vista a aumentar as
reservas de sangue nos hospitais. Curto Ribeiro
assegura ainda que a dádiva de sangue é “segura” nesta como em todas as outras alturas,
uma vez que o sangue é analisado com vista a
validar a sua transfusão.
Entre as 16h e as 20h, da próxima terça feira, a sala Salviano Cabral Ferreira, no Edifício
da Ivima, estará de portas abertas a todos quantos queiram ajudar. ß

OCORRÊNCIAS

SENHORA PERDE A VIDA
NUM POÇO
Uma senhora de 71 anos de idade
morreu na passada terça feira. Foi
encontrada sem vida à hora de
almoço. As autoridades chegaram
pouco depois mas já não havia
nada a fazer: o óbito foi declarado
no local. O corpo seguiu para o
Instituto de Medicina Legal para ser
autopsiado
A tragédia bateu à porta de uma família da
Marinha Grande. Às 13h57 os Bombeiros Voluntários locais receberam a informação de que
uma mulher se encontrava no poço da moradia
onde residia. De imediato, “soldados da paz”
e polícia dirigiram-se para o local, na Rua dos
Poços, na Lameira da Embra.
Ao serem confrontados com este cenário arrepiante, foi acionada uma equipa de resgate e
uma viatura médica de emergência e reanimação. Mas após o resgate do corpo, foi declarado o óbito no local pelo médico da VMER.
A família, chocada pelo sucedido, foi encaminhada pelos agentes da PSP para o interior
da moradia, onde aguardaram pela operação
de retirada do corpo. Receberam a notícia pouco depois: nada havia a fazer.
O corpo seria transportado ao final da tarde
pelo Bombeiros da Marinha Grande ao Instituto
de Medicina Legal para a respetiva autópsia.
Até ao fecho desta edição não eram conhecidas as causas desta tragédia que vitimou esta
mulher de 71 anos. ß

A Junta de Freguesia, a Paróquia de
Vieira de Leiria e um Grupo de Amigos/
Cidadãos, em articulação com um conjunto
de estabelecimentos comerciais, farmácias
e padarias, entre outros, estão a assegurar
o levantamento, transporte e entrega ao
domicílio de bens essenciais às pessoas mais
vulneráveis
De acordo com o presidente da Junta de Freguesia, a
medida foi criada no âmbito
da pandemia do novo coronavírus e do Estado de Emergência declarado pelo Presidente da República que impõe restrições à mobilidade
dos cidadãos, nomeadamente dos idosos, uma vez que
constituem um grupo de risco
de contágio do COVID-19.
Em causa está a entrega
de alimentos, medicamentos,
produtos de higiene e outros
géneros considerados de primeira necessidade, a idosos,
doentes, pessoas com mobilidade reduzida e/ou que este-

jam sozinhas.
Para tal, os interessados
devem contactar a Junta de
Vieira de Leiria através do
número de telefone 244 695
343, de segunda a sexta feira
das 9h às 22h, e aos sábados
e domingos, das 10h às 18h,
ou pelo endereço de email
geral@jf-vieiradeleiria.pt.
Álvaro Cardoso apela à
comunidade para que divulgue esta iniciativa solidária,
ajudando a sinalizar pessoas
vulneráveis e/ou tornando-se
voluntários, esperando que
mais parceiros e estabelecimentos possam vir a aderir
ao projeto.

ÒÒMEGAFONE APELA
AO ISOLAMENTO

Tendo em conta a necessidade de cumprir com o isolamento em casa com vista a
reduzir o risco de contágio
pelo novo coronavírus, Álvaro Cardoso decidiu dirigir-se
aos fregueses de Vieira de
Leiria, mas não só, apelando
a que cumpram as recomendações da Direção Geral da
Saúde. No último domingo,
em que muitas pessoas se dirigiram, a passeio, até à Praia

da Vieira, o autarca saiu também à rua, mas de carrinha
e de megafone ligado. Ao
JMG adiantou que o seu objetivo passou por sensibilizar
os habitantes mas também os
visitantes numa altura em que
é imprescindível evitar os contactos sociais. Reconhecendo a importância do turismo
para a Freguesia, Álvaro Cardoso garante que “são todos
bem-vindos, mas nesta altura
o melhor mesmo é ficarem em
casa”. ß

COMÉRCIO

ACIMG TEME SITUAÇÃO “CATASTRÓFICA”
A Associação Comercial e Industrial da
Marinha Grande (ACIMG) está bastante
preocupada com o impacto da pandemia
do novo coronavírus na economia local,
sobretudo no que respeita aos pequenos
negócios

A

o JMG, fonte
da associação revela
que a grande maioria
dos 425 associados encerrou
portas, por estes dias, com
exceção para alguns restaurantes que se adaptaram às
regras impostas com a declaração do Estado de Emergência e estão a trabalhar em regime de take away e/ou com
entregas ao domicílio.
A quebra total de faturação e a manutenção dos
postos de trabalho são as

principais preocupações dos
associados que têm contactado a ACIMG e que procuram
também saber mais detalhes
sobre as medidas criadas
pelo Governo para fazer face
às dificuldades derivadas da
pandemia de COVID-19.
A ACIMG teme que o impacto da pandemia venha a
ser “devastador” e “catastrófico” para grande parte dos
seus associados, tendo em
conta que muitas empresas
são familiares e/ou de pequena dimensão, com recursos escassos para fazer face

aos compromissos numa altura em que, estando de portas fechadas não conseguem
faturar.
A própria associação, que
tem ao serviço quatro funcionários, poderá também
atravessar “um mau bocado”
face à previsível quebra de
receitas em virtude da perda
de associados.

A ACIMG encerrou portas
ao público, devido à pandemia, mas o atendimento telefónico é assegurado
(244 560 112), bem como
a resposta aos emails (comercial@acimg.pt), estando
a associação “disponível”
para ajudar os seus associados face a uma situação sem
precedentes. ß
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SAÚDE

SAÚDE

HOSPITAL DE LEIRIA DESPISTA
INFEÇÕES PELO CORONAVÍRUS

Está disponível no Centro Hospitalar de Leiria (CHL), desde o dia 19 de março,
a realização de análises para despiste de infeções pelo novo coronavírus
O processo está a ser assegurado pelo laboratório do

Serviço de Patologia Clínica
do Hospital de Santo André, e

visa “dar maior autonomia à
instituição perante a evolução

da epidemia no país, deixando agora de ser necessário o
envio de colheitas para análise externa, até agora assegurada no Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra”,
para casos suspeitos tratados
no CHL.
A possibilidade de realizar análises de despiste de
COVID-19 no seu laboratório
permite ao Centro Hospitalar
“obter os resultados de forma
mais célere, num prazo entre
cinco a seis horas, e assim
agilizar os procedimentos necessários para tratamento dos
utentes”. ß

APELO

UCSP ATLÂNTICA PEDE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
A Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados (UCSP)
Atlântica, do Centro de Saúde
da Marinha Grande, recorreu
nos últimos dias às redes sociais para fazer um apelo à indústria marinhense e também
aos cidadãos particulares no

âmbito da pandemia do COVID-19.
Segundo a UCSP Atlântica, “começam a escassear os
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) e MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E
LIMPEZA para os profissionais

de saúde”, pelo que é feito
o apelo “à solidariedade de
todos” para a doação de alguns materiais. Em causa estão máscaras FFP2 e FFP3,
fatos de pintor e/ou batas
impermeáveis descartáveis,
óculos de proteção e/ou visei-

ras, luvas de Nitrilo, Ipoclor
(Trocloseno a 0,1%), lixívia,
álcool gel e ainda sabonete
líquido.
Mais informações podem
ser obtidas através do endereço de email ucspatlantica.
sede@gmail.com. ß

LABORATÓRIO VIRGÍLIO
ROLDÃO TESTA COVID-19

O laboratório de análises clínicas Virgílio
Roldão fez saber que, “à luz do estado de
emergência implementado pelo Governo,
continuará aberto em funcionamento normal
para servir a população, inclusive com os novos testes de COVID-19”.
Ao JMG, Manuel Lencastre explicou que
as pessoas que tenham sintomas ou pensem
que possam estar infetadas com o novo coronavírus e que queiram realizar o teste por
sua conta, devem ligar para o laboratório
(244 502 421) e agendar a deslocação ao
mesmo.
Segundo o responsável, os utentes devem
deslocar-se de carro e estacionar na lateral,
sendo que a recolha de material biológico
será feita sem a pessoa sair do carro para
minimizar os riscos de eventual contágio.
O laboratório está de portas abertas de
segunda a sexta, das 8h às 18h. ß
Pub
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Farmácias
de Serviço

PENSAR
MUDAR
DE CASA?

Incluindo fins

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA MARINHA GRANDE

O Talho
das Rosas

ESTÁ A

AVISO
Assembleia Geral de 25/03/2020

Na Rua das Rosas n.º 12

de semana.

Reabriu com nova Gerência, de:

Contatos:

Renascer de Novo, Unipessoal Lda.

SÁB. - Moderna - 244 502 834

965 609 348

Comércio de gado e carnes frescas.

DOM. - Duarte - 244 503 024

913 698 878

Contato: 244 212 556

Marinha Grande
5.ª - Central - 244 502 208
6.ª - Roldão - 244 502 641

2.ª - Sta. Isabel - 244 575 349
3.ª - Guardiano - 244 502 678

Assim, e ao abrigo do disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 10-A/2020 de 13 de março de 2020, sendo, oportunamente,
convocada para nova data.

Venha visitar-nos!

4.ª - Central - 244 502 208

Na sequência do estabelecimento de medidas excecionais
e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus - COVID 19, tendo em consideração o crescente
aumento de casos verificados a nível nacional, e cumprindo as
recomendações das entidades públicas, designadamente da
Direção Geral de Saúde, impõe-se contribuir na aplicação de
medidas pela diminuição do risco de transmissão da doença.

Marinha Grande, 17 de março de 2020

PADARIA

Jogos
Santa Casa

NA MARINHA
GRANDE

ADMITE

Totoloto

Ajudante de

Sorteio de sábado:
6 - 14 - 27 - 38 - 49 + 9

padeiro

Sorteio de quarta feira:

9 - 10 - 35 - 41 - 42 + 5

Contacto:

Euromilhões

912 920 514

Sorteio de sexta feira:
3 - 9 - 20 - 34 - 40 + *6 *12
Sorteio de terça feira:
7 - 12 - 26 - 30 - 3 + *10 *11

1.º Prémio.................................. 63844
2.º Prémio.................................. 48659
3.º Prémio.................................. 05281

Lotaria Popular
1.º Prémio.................................. 83564
2.º Prémio.................................. 50794
3.º Prémio.................................. 73827
4.º Prémio.................................. 33747

As ofertas de emprego divulgadas
fazem parte da base de dados do
IEFP. Para mais informações: http://
www.netemprego.gov.pt/ ou dirijase ao Centro de Emprego. O JMG
não garante a disponibilidade das
mesmas e isenta-se de qualquer
responsabilidade em caso de lapso.

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS

com ponte rolante de 6,3 toneladas
licenciado para a indústria
em Albergaria junto à cabine

Contato: 917 818 849

COMUNICADO
Suspensão da Assembleia Geral
Ao abrigo do artigo 18.º do Decreto-Lei 10-A/2020, de 13 de
março, a Assembleia Geral prevista para 31 de março do ano em
curso, está suspensa.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Sebastião Augusto da Conceição Mota

Para
companhia
de senhora
em Vieira
de Leiria.
Condições a
combinar.
Contacto:
919 854 225

Lotaria Clássica

se.marinhagrande@iefp.pt

ASURPI

- PAVILHÃO COM 360 M2

PROCURA-SE
SENHORA OU
MENINA

QVN 28843

Serviço de Emprego
da Marinha Grande
Telefone
244 239 800
E-mail:

ARRENDAM-SE

- Loja na Avenida Vítor Gallo

M1lhão

IEFP

O Presidente da Mesa,
Joaquim da Silva Carvalho

Motorista de veículos - pe-

ano. Experiência profissional em

Todas as necessárias, inerentes ao

e outros produtos de saúde e

cas e borracha Oferta número:

sados de mercadorias Oferta

áreas de back office comercial e

bom funcionamento da farmácia.

bem-estar; receção e arrumação

588957400. Experiência em pa-

número: 588859033. Carta de

orçamentação,

nomeadamente

por exemplo: atendimento e acon-

de encomendas; verificação de

rametrização de máquinas injeto-

Condução de Veículos Pesados

em setores industriais. Gosto pela

selhamento ao balcão, aviamento

prazos de validade; preparação

ras; Experiência em programação

cat. C - Preferência a candidatos

actividade comercial e contacto

de receitas, receção e arrumação

de manipulados - conhecimentos

de robots, montagem e desmonta-

com carta de Condução cat. C +

com clientes. Sólidos conheci-

de medicamentos e outros produ-

do programa das farmácias sifar-

gem de moldes; Formação e co-

E e ADR - Carta de qualificação

mentos de informática ao nível do

tos, tratamento de reservas, aten-

ma 2000 - dinamismo e empatia.

nhecimentos técnicos na área de

de Motorista (C.Q.M.) - Disponi-

utilizador. Bons conhecimentos de

dimento telefónico, verificação de

Motivação para trabalhar em

manutenção (correção e preven-

bilidade imediata – Boa apresen-

inglês; apetência para o cálculo

prazos de validade e outros con-

equipa, gosto pelo relacionamen-

ção) de equipamentos industriais;

tação.

matemático; carta de condução.

trolos de qualidade internos, etc.

to interpessoal. vontade e disponi-

Experiência em automação, eletri-

Motorista de veículos - pe-

Solicitador

conhecimentos sifarma 2000.

bilidade para continuar a evoluir

cidade e mecânica; Experiência

sados de mercadorias Oferta

588951836. Domínio na área,

Técnicos e assistentes far-

profissionalmente.

mínima de 3 anos em funções

número: 588950235. Motorista

espírito de equipa, habilidade,

macêuticos

Encarregados

indús-

similares; Espírito crítico e inova-

de pesados para território nacio-

ser independente sempre que ne-

58896722. Técnico de farmácia

trias da refinação do pe-

dor; Assiduidade e responsabili-

nal com Basculante. Represen-

cessário, ser inovador. Técnicos

com experiência no aconselha-

tróleo, químicas, produtos

dade; Sentido de organização,

tante comercial Oferta núme-

e assistentes farmacêuticos

mento e dispensa de medica-

farmacêuticos

gestão de tempo e prioridade de

ro: 588907196. Minímo 12.º

Oferta número: 588963366

mentos sujeitos a receita médica

mação de matérias plásti-

Oferta

número:

Oferta

número:

das

e

transfor-

tarefas. ß
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Agradecimento

Agradecimento

Agradecimento

José Augusto Jorge da Graça

Júlio da Silva Gomes

Maria de Lurdes Palma

79 anos
Residia em Casal de Malta
Falecido a 18/03/2020

85 anos
Residia na Embra
Falecido a 21/03/2020

88 anos
Residia na Marinha Grande
Falecida a 23/03/2020

Suas filhas, genros, netos, bisnetos e restante família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas
as pessoas que o acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Sua esposa, filho, nora, netos e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que o acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Agradecimento

Agradecimento

Cecília Maria Gonçalves Quintinha

José Fernando da Silva Martins

74 anos
Residia no Cartaxo
Falecida a 21/03/2020

72 anos
Residia na Marinha Grande
Falecido a 19/03/2020

Seu marido, filhas, netas e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que a acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Sua filha, genro, nora, netos, bisnetos e restante família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas
as pessoas que a acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Agradecimento
Marco António Martins Lopes
46 anos
Residia em Picassinos
Falecido a 18/03/2020

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e restante família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas
as pessoas que o acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Sua esposa, filha, pais, enteados, avó, tias, cunhados, sobrinhos e restante família,
na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este
meio agradecer a todas as pessoas que o acompanharam à sua última morada ou
que, de qualquer outra forma, lhes manifestaram o seu pesar.
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Manuel da Silva Santos

Maria Manuela Rodrigues de Oliveira

67 anos
Residia na Guarda Nova
Falecido a 17/03/2020

89 anos
Residia na Fonte Santa
Falecida a 23/03/2020

Seus filhos, genro, netos e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que o acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Sua filha, genro, nora, netos e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que a acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.
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QUER VENDER O SEU IMÓVEL?
Rapidamente e ao preço justo,
sem falsas expectativas.

EU COMPRO!
Negócio particular,
sem intermediários.

LIGUE AGORA 913 578 080

Jornal da Marinha

GRANDE

Depósito Legal Nº 80254/94
Registo na ERC Nº 100103
Preço avulso: 1,20 euros
Série de 26 números
(6 meses): 15,00 euros
O pagamento é sempre adiantado
Fundador
José Martins Pereira da Silva
Diretor
António José Ferreira
ajferreira@jornaldamarinha.pt
Redação
António José Ferreira (CP 1746A),
Carla Fragoso (CP 4739A),
Alice Marques, Adriano Paiva e
José Manuel André

Colunistas
Joaquim João Pereira, João Cruz, Henrique
Neto, Pedro Silva, Sérgio Bento, Armando
Constâncio, Ana Patrícia Nobre, Nuno Cruz,
Ernesto Silva, Luís Neto, Isabel Antunes, João
Paulo Pedrosa, Jorge Santos
Composição e paginação
Redação
Serviços Comerciais e Publicidade
Mónica Matias (244 502 628)
Serviços Administrativos e Assinaturas
Mónica Matias
monica@jornaldamarinha.pt
Travessa Vieira de Leiria, 9 - 2430-276
Marinha Grande
Telefone: 244 502 628
E-mail: jmg@jornaldamarinha.pt
Proprietário
Jornal da Marinha Grande, Lda.
Contribuinte
502 963 905

Capital Social
24.939,90 euros
Detentores de mais de 5% do capital social
António José Lopes Ferreira
e João Carlos Cunha da Cruz
Gerência
António José Lopes Ferreira
Sede do Editor
Travessa de Vieira de Leiria, n.º 9
2430 Marinha Grande
Sede da Redação
Travessa de Vieira de Leiria, n.º 9
2430 Marinha Grande
Sede do Impressor
Gráfica Diário do Minho - Braga
Rua Santa Margarida, 4 - A, 4710-306 Braga
• Os artigos e as cartas ao director, ao abrigo
do artigo 31, n.º 4 e 5, não vinculam o diretor,
o editor ou a entidade proprietária do jornal,
sendo da única e exclusiva responsabilidade
do seu autor

• O dia de saída do jornal é à quinta feira,
excepto quando coincida com um feriado,
passando para o dia imediatamente seguinte.
• O Estatuto Editorial pode ser consultado em

Este jornal é membro da API

www.jornaldamarinha.pt/index.php/estatuto-editorial

Este jornal está à venda nos seguintes locais:
Marinha Grande: Jornaleiro, Jornalinho,
Tabacaria “Pierrot”, HVA Papelaria, Repsol,
Café Cantinho do Engenho, Tabacaria do
Cristal Atrium, Gasogagest, Intermarché,
Posição e Velocidade (BP) , Papelaria Rumo,
Repsol - Amieirinha, Leonilde de Jesus Franco
Sousa, Livros e Companhia e Pingo Doce Embra
(Imbatível Palpite)
Garcia: Loja da Cláudia
Vieira de Leiria: O Quiosque e Café Liz
Praia da Vieira: JR Moreira
Albergaria: Posto da Repsol
S. Pedro de Moel: Pastelaria Arco-Íris (Costa
e Caetano)
Pataias: Papelaria Central

Tiragem média: 14.000 exemplares/mês
(3.500 por edição)
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