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BÖLLINGHAUS DÁ 55 MIL EUROS
AO CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA

A Böllinghaus Steel, empresa de Vieira de Leiria, fez um donativo de 55.000 euros ao Centro Hospitalar de Leiria para apoiar a instituição,
os seus profissionais e doentes no combate à COVID-19. O montante destina-se à aquisição de equipamentos e materiais » pág. 5
Pub

“OS MARINHENSES CONFIAM EM NÓS”

Ò Ò DESIGN

PROJETO DA SETSA RECEBE
PRÉMIO INTERNACIONAL

» pág. 2

O Projeto FLEXCRAFT, que conta
com a participação da empresa
do Grupo Iberomoldes, foi
galardoado com a distinção
Gold na categoria Product
Design » pág. 7

Ò Ò COVID-19

CONCELHO COM CENTENA
E MEIA DE CASOS ATIVOS
A Marinha Grande registava à hora de fecho desta
edição, mais 8 casos de infeção por COVID-19, um óbito
e 54 recuperações » pág. 9
Filomena Lencastre, gerente do
Laboratório de Análises Clínicas Virgílio
Roldão, faz um balanço positivo da
atividade, realçando o reconhecimento,
por parte da população » pág. 3

Ò Ò INFRAESTRUTURAS
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CICLOVIA DA ESTRADA
DE S. PEDRO CHEGA À PORTELA

Pub

A Câmara Municipal anunciou a construção de um novo
segmento da ciclovia entre São Pedro de Moel e a zona
urbana da Marinha Grande » pág. 5

ATLÉTICO MARINHENSE
EMPATA EM ALCAINS » pág. 12
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ESTRADA
DA GARCIA

MORADORES
E CONDUTORES
ANSEIAM
MELHORES
CONDIÇÕES
Quem reside na
Garcia e tem de
circular na estrada
principal desespera
por uma intervenção
que garanta
melhores condições,
eliminando os
inúmeros buracos
existentes
Em novembro de 2019, a
autarquia levou a efeito trabalhos de inspeção geral à rede
de saneamento daquela zona,
com recurso a uma sonda com
captação de vídeo. O objetivo
foi, segundo explicou na altura
o vereador com o pelouro das
obras públicas do Município,
Carlos Caetano, “avaliar o estado de conservação da rede
de saneamento nesta zona permitindo assim uma definição
rigorosa do tipo de obras a
realizar ao longo da estrada”.
A inspeção visou ainda
“saber que zonas da mesma
poderão ser repavimentadas
e quais os locais que necessitarão de uma intervenção de
fundo com a reconstrução dos
coletores de saneamento”.
Na ocasião, o autarca afirmava na sua página de Facebook que, “com estes trabalhos, iniciamos o tão necessário processo de requalificação
desta via”.
Um ano e três meses depois,
contactámos o Município no
sentido de perceber que desenvolvimentos teve o processo, no entanto não obtivemos
resposta até ao fecho desta
edição.
Há vários anos que o piso
carece de uma intervenção,
causando o seu estado atual
constrangimentos a quem por
ali tem de circular, em alguns
casos várias vezes por dia. ß

ASSOCIATIVISMO

NOVOS REGULAMENTOS
MUNICIPAIS JÁ ESTÃO EM VIGOR
Arquivo

Já entraram em vigor os novos
regulamentos de apoio ao
associativismo da Câmara
Municipal da Marinha Grande,
que estabelecem as regras de
atribuição de apoios às associações
do concelho de natureza cultural,
recreativa, desportiva, de cariz
social e ainda ao desporto
federado
O processo de revisão dos regulamentos de apoio às associações teve início em
2019, tendo sido constituídos na altura três
grupos de trabalho por áreas: apoio às instituições sociais, apoio às associações de
cultura, recreio e/ou desporto, e apoio ao
desporto federado.
Segundo o Município, foram dinamizadas diversas reuniões de trabalho, auscultadas as associações, clubes e a Associação
Concelhia das Associações da Marinha
Grande (ACAMG), analisados diversos
pareceres, e colocados a consulta pública
os ante projetos dos regulamentos, frisando
que “todos os contributos apresentados foram analisados e discutidos”.
As versões finais dos respetivos regulamentos foram aprovadas em reunião do
executivo camarário, a 16 de novembro,
e posteriormente na Assembleia Municipal
de 28 de dezembro de 2020, tendo sido
publicados em Diário da República a 1 de

fevereiro último.
A autarquia faz saber que se segue agora
“uma fase de apresentação, esclarecimento
de dúvidas e acompanhamento, junto das associações, de forma faseada e setorial, sendo a primeira destinada ao desporto federado e com data prevista para abril”, dado
que as candidaturas têm início a 1 de junho
e decorrem até 31 de julho.
O Município enaltece “o papel e importância do tecido associativo do Concelho”,
motivo pelo qual “tem vindo a promover, ao
longo dos anos, uma relação de proximidade com as associações, apoiando a sua
atividade e estabelecendo um conjunto de
parcerias”.

ÒÒAPOIOS ‘VÁLIDOS’ A PARTIR DE 2022

Note-se que os regulamentos que acabam de entrar em vigor apenas produzem
efeitos no ano de 2022 e anos seguintes
como refere o seu artigo 30.º no que concerne à atribuição de apoios financeiros
ao desenvolvimento do plano anual de
atividades, aquisição de equipamento e
viaturas, obras de conservação, e obras
de demolição, construção, reconstrução,
alteração ou ampliação. No que respeita
a apoios não financeiros estão em causa
a utilização de instalações do Município,
cedência de bens, equipamento ou maquinaria, e ainda a prestação de apoio técnico. ß

TURISMO INDUSTRIAL

CIDÁLIA FERREIRA ORADORA EM WEBINAR
A presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália
Ferreira, será uma das oradoras convidadas do webinar “Turismo
Industrial em Portugal”, que decorrerá na próxima quinta feira, dia
25 de fevereiro, na plataforma Zoom
De participação gratuita, a iniciativa
será promovida pela Turismo Centro de Portugal e pelo Turismo de Portugal, integrados
no Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa
de Turismo Industrial.
Com início marcado para as 10h, o
webinar visa dar a conhecer a oferta de
turismo industrial existente, em particular
no Centro do país; partilhar experiências
nacionais e internacionais, que confirmem
a relevância e procura deste produto; e

estimular o desenvolvimento de programas
turísticos passíveis de promoção.
O público-alvo são entidades gestoras
de recursos de turismo industrial (património industrial ou indústria viva), empresas
turísticas, municípios, associações e parceiros da área do turismo.
Com moderação de Carlos Costa, da
Universidade de Aveiro, o webinar terá na
sessão de abertura a secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, e o presidente

da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
“A Rede Europeia de Património Industrial”, “O Turismo Industrial na Região Centro” e “Guia de Boas Práticas do Turismo
Industrial” serão os assuntos em destaque. ß
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FILOMENA LENCASTRE, DIRETORA TÉCNICA DO LABORATÓRIO VIRGÍLIO ROLDÃO:

“É NOTÓRIA A CONFIANÇA QUE OS
MARINHENSES DEPOSITAM EM NÓS”
Filomena Lencastre, diretora técnica e gerente do Laboratório
de Análises Clínicas Virgílio Roldão, em entrevista ao JMG
faz um balanço positivo da atividade na Marinha Grande,
realçando o reconhecimento, por parte da população, da
“qualidade e empenho” da empresa, que se viu obrigada
a investir em novos equipamentos para dar resposta à
COVID-19
O Laboratório Virgílio Roldão é o mais

O que mudou na prática? Há novos ser-

antigo da Marinha Grande, com mais de

viços?

60 anos de atividade, metade dos quais

Na prática foi mais uma reestruturação de
imagem.

sob sua Direção. Que balanço faz desse

foto: Cláudio Matos

período?

Nestes 30 anos de gerência, sentimos
uma constante evolução, desde a mudança
do antigo laboratório (situado em frente à
Igreja Matriz) para a atual localização, como
todo o aumento de trabalho que temos vindo a sentir nos últimos 15 anos. É notória a
confiança que os marinhenses depositam em
nós, pois diariamente reconhecem a nossa
qualidade e empenho.
Quais foram as principais mudanças
ocorridas nos últimos anos?

A mudança de instalações para a atual
localização, a abertura de novos postos de
colheita, nomeadamente na Clínica Saleme,
na Batalha. O atual re-branding e consequente reestruturação do laboratório central e, por
fim, a abertura do novo DriveThru Marinha
Grande.
O que motivou a recente reestruturação

A pandemia veio encerrar muitos negócios e reduzir a atividade de outros. No
vosso caso aumentou a procura e, diria
eu, a responsabilidade. Como foi gerida
esta situação pelo vosso laboratório? Foi
necessário adquirir novos equipamentos?

Foi necessário adquirir vários equipamentos que permitissem fazer os testes pela técnica PCR (Polimerase Chane Reaction), técnica
que é muito minuciosa e exigente já que estamos a amplificar o RNA. Basta uma cópia
de RNA do vírus a testar para que o teste
consiga determinar a presença de vírus na
amostra.
Tem ideia de quantos testes de despiste
à COVID-19 já foram realizados pelos vossos serviços?

Milhares e cada vez mais.
Como surgiu a possibilidade de criar o

do vosso laboratório? A pandemia?

Drive Thru no antigo mercado e qual o seu

Já antes pensávamos dar este passo de
modo a refrescar o ambiente que proporcionamos aos nossos utentes, mas como estamos
na «linha da frente», não conseguíamos um
timing certo para fechar.
A pandemia veio trazer um declínio momentâneo no acesso às credenciais devido à
situação atual nos Centros de Saúde, o que
levou à pouca procura deste serviço. Devido
a esse fator, decidimos então dar este passo,
nesta altura em que o laboratório tem menos
movimento de colheitas de sangue, mantendo somente a nossa resposta nas técnicas
relativas aos testes do Sars-CoV-2.

objetivo?

Devido à grande procura dos nossos serviços, havia um congestionamento diário na
via pública levando a alguma insegurança.
Em conjunto com a Câmara Municipal da
Marinha Grande, encontrámos esta solução
que tem agradado a todos os envolventes.
Nos últimos anos, o laboratório expandiu a sua atividade para concelhos vizinhos. Há perspetiva de abrir novos espaços a curto/médio prazo?

Há sim, esperamos expandir para concelhos e distritos vizinhos. ß
Pub

www.rcm.com.pt
A SUA RÁDIO ONLINE
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MEIOS TECNOLÓGICOS

ESCOLAS JÁ RECEBERAM MAIS
DE MEIO MILHAR DE EQUIPAMENTOS
Combater o insucesso escolar e apoiar as
famílias com maiores necessidades, sobretudo numa altura em que os meios tecnológicos ganharam uma maior relevância no
domínio da educação, foram os objetivos
do Município marinhense que, desde março
do ano passado, já distribuiu mais de meio
milhar de equipamentos informáticos pelos
três Agrupamentos de Escolas do concelho.
Foram disponibilizados um total de 504
equipamentos, dos quais 410 tablets e 94

computadores, aos Agrupamentos de Escolas, que são responsáveis pela sua gestão,
identificando necessidades, definindo critérios e assegurando o empréstimo às famílias.
Segundo fez saber o Município, “os
Agrupamentos de Escolas podem usar a
verba que anualmente é atribuída pela Câmara Municipal para aquisição de material
didático, para comprar equipamentos de internet móvel (a ceder aos alunos a título de

empréstimo)”.
Em nota de imprensa, a vereadora da
Educação do Município, Célia Guerra,
realça a importância da atribuição dos
equipamentos informáticos às escolas: “num
momento determinante para a educação de
todos os alunos, não podemos deixar que os
sucessivos confinamentos aumentem o fosso
entre as famílias que têm capacidade para
adquirir meios tecnológicos e as famílias
que não têm essa possibilidade”. ß

Arquivo

»PARTICIPAR PARA MELHORAR

Já chega de nos quererem fazer de tontos
Elvira Ferreira
elvira.g.ferreira@gmail.com

Os portugueses vivem, há quase um
ano, com um vírus que teima em persegui-los. Finalmente, parece ver-se uma luz
ao fundo do túnel. Prometem-se vacinas.
Vacinas que, embora lentamente e com
os contratempos de alguns chicos-espertos, têm seguido o seu caminho. O problema maior não está no desvio indevido
de umas dezenas, mas mais propriamente na incapacidade da União Europeia
(UE) em fazer um trabalho de qualidade.
Todos os dias somos informados de que
em Israel, Estados Unidos, Reino Unido
já vacinaram milhões de cidadãos, mas
os europeus continuam à espera. Os lóbis farmacêuticos são muito poderosos e
não olham a meios para atingir os fins.
Israel já vacinou perto de 70% da sua
população, embora com contrapartidas
discutíveis, e no Reino Unido mais de
14 milhões de pessoas já receberam a
1.ª dose. A UE está lenta, contava com
100 milhões de vacinas e tem apenas 31,
não é uma tarefa fácil. Possivelmente, ter
à frente Durão Barroso, Presidente da
Aliança Global para as vacinas, parece
não ter ajudado a ser mais eficaz. O seu
silêncio diz tudo.
Toda esta catástrofe tem levado a que
atravessemos uma grave crise, que além
de sanitária, é também económica e social. O governo tem tentado remediar esta

crise, quer anunciando confinamentos, alguns à pressa, quer criando apoios para
remediar questões sociais e económicas
das famílias e empresas. Na Marinha
Grande, o Executivo PS tem corrido atrás
do prejuízo, adotando, tarde e a más horas, medidas que ajudem a aliviar a crise
que atravessamos. No final de 2020, foi
aprovado o Fundo de Emergência Municipal de Apoio Social que anda devagarinho e espera melhores dias para apoiar
quem dele necessita. Na reunião do dia
1 de fevereiro, a Senhora Presidente falou de Pandemia e referiu que “a pandemia demonstrou que o poder local é um
instrumento essencial para a defesa de
coesão social e revitalização da economia local”. Esta afirmação não coincide
com o que se observou ao longo do último ano com medidas concretas de apoio
ao comércio e economia local. Na entrevista que o Presidente da Associação dos
Comerciantes e Indústrias da Marinha
Grande (ACIMG), Luís Vasco, deu a este
jornal no dia 28 de janeiro de 2021, refere esta evidência “falta de apoios diretos por parte da autarquia neste período
de pandemia e confinamento”. Assinalou,
no entanto, redução de taxas e descontos
na fatura da água, e a promessa de Criação de um Fundo de Emergência Municipal de Apoio Comercial e Empresarial

para empresas com volume de negócios
inferior a 500 mil euros.
Um dos pontos da agenda da reunião
do passado dia 1 de fevereiro referia o
início do procedimento para a referida
criação do Fundo. Na discussão do ponto, o mesmo pressupunha também a aprovação de um Regulamento a fim de obter
contributos, quer dos senhores Vereadores, quer de todos os interessados em
concorrer aos apoios deste Fundo. Para
espanto das Senhoras Vereadoras Ana
Monteiro e Alexandra Dengucho não só
o documento não existia, sendo retirada
esta referência, como o Executivo PS não
fazia ideia do que nele constava. Questionada pela Senhora Vereadora Alexandra
Dengucho sobre o conteúdo do mesmo,
um pequeno resumo ou uma ideia que
estivesse pensada, nada havia. Apenas
foram informadas de que “hoje é isto, enviaremos um draft depois da aprovação
do ponto para se manifestarem relativamente ao assunto”. O que é lamentável é
o Executivo PS não ter conhecimento do
novo processo de elaboração deste tipo
de Regulamentos. Ao contrário do que se
verificava anteriormente, a elaboração
de um draft só deverá ser feito depois dos
contributos de todos. Era esta a resposta
que devia ter sido dada, mas que pareceu desconhecerem.

Todos os dias lemos e ouvimos notícias de apoios ao comércio local e às
pequenas e microempresas em várias câmaras deste país, desde Viseu, Gouveia,
Matosinhos, Leiria, Pesqueira, Loures,
Famalicão, Fundão, Lisboa e outras em
que foram feitas, ou pelas próprias autarquias ou em parcerias com pequenas
empresas, medidas concretas de apoio
ao comércio local. Por exemplo, na distribuição de bens essenciais, refeições
take-away, poupando custos e aumentando receitas do comércio local. Algumas
autarquias custearam mesmo a entrega,
ao domicílio, de “refeições confecionadas pela restauração local”. A inoperância desta câmara tem sido gritante e, até
ao momento, pouco tem sido feito para
colmatar tantas dificuldades.
A palavra tem, hoje, mais do que nunca, uma marca importante na apresentação de ideias com os mais variados objetivos. Nunca são inócuas. Como dizia o
escritor Gonçalo M. Tavares: “Não há palavras neutras nos discursos, nas notícias.
Todos os cidadãos deveriam ter lições de
linguagem como quem tem lições de artes
marciais para autodefesa (…) Um cidadão lúcido em democracia ou treina os
músculos da linguagem ou é simplesmente um tonto”. É tempo de pararem de nos
quererem fazer tontos. ß
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PANDEMIA

BÖLLINGHAUS DOA 55 MIL EUROS
AO CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA
A Böllinghaus Steel,
empresa de Vieira de
Leiria, acaba de fazer
um donativo de 55.000
euros ao Centro Hospitalar
de Leiria para apoiar
a instituição, os seus
profissionais e doentes no
combate à COVID-19
O montante em causa destina-se à aquisição de equipamentos
e materiais essenciais no combate
ao novo coronavírus.
“A nossa empresa tem uma forte ligação à região de Leiria e sentimos um profundo sentimento de
gratidão para com os profissionais
de saúde e socorristas ao serviço da nossa comunidade. Fiéis à
nossa cultura empresarial, pretendemos ajudar-nos uns aos outros
o mais possível nestes tempos tão
exigentes”, referiram em nota de imprensa Hartwig Härtel e Nina Härtel, diretores da Böllinghaus Steel.
Segundo os responsáveis, “a

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

Sinais de Fogo, de Jorge de Sena,
Livros do Brasil, 2019

Solidariedade é a resposta de que
precisamos agora e sentimos uma
profunda responsabilidade de ajudar a comunidade que nos apoia
há quase 25 anos. Este é o momento para nos unirmos”.
Fundada em 1889, a Böllinghaus
Steel dedica-se à produção de barras de aço inoxidável. De cariz familiar, a empresa é administrada

pela quarta e quinta gerações, designadamente por Hartwig Härtel e
pela filha Nina Härtel. Sedeada em
Hilden, na Alemanha, a Böllinghaus
possui ainda escritórios comerciais
nos Estados Unidos da América e
em Itália.
A unidade de produção está localizada em Vieira de Leiria, onde
a empresa opera desde 1996. ß

OBRAS

CICLOVIA VAI LIGAR SÃO PEDRO
DE MOEL À PORTELA
A Câmara Municipal
anunciou a construção
de um novo segmento da
ciclovia entre São Pedro
de Moel e a zona urbana
da Marinha Grande. A
ligação será feita pelo
Aceiro exterior das Matas
Nacionais com ‘saída’ na
Rua da Portela
Segundo fez saber o Município,
“a nova ciclovia será em parte um
passadiço com estrutura de madeira em deque e todo o traçado da
ciclovia terá iluminação pública”.
A obra em questão está inserida no plano de criação da rede
ciclável da Marinha Grande, que
segundo a autarquia é o concelho

»LEITURAS

do distrito de Leiria com mais quilómetros de ciclovia. Pretende-se,
desta forma, ligar as ciclovias “e

torná-las uma real alternativa nos
movimentos pendulares entre casa
e o trabalho dos Marinhenses”. ß

«(…) Quando cheguei à Figueira, a estação era um tumulto
de espanhóis aos gritos, com sacos e malas, crianças chorando,
senhoras chamando umas pelas outras, homens que brandiam
jornais, e uma grande massa de gente comprimindo-se nas bilheteiras.
Eu não entendia nada do que tinha acontecido, e não compreendia como uma revolução – coisa que a minha família
passava, em tempos idos, no quarto escuro – podia obrigar
as pessoas a uma agitação daquelas e a quererem regressar
precipitadamente. As revoluções eram feitas por militares e revolucionários, que se preparavam para isso, e esmagadas pelos
governos que as atacavam, sendo depois saudados por magotes de povo à moda do Minho. As pessoas que veraneavam
tão longe não podiam ser, por certo, revolucionários. Pessoas
dessas eram, sem dúvida, como
nós.»
Com várias personagens
interessantes, Jorge de Sena
constrói uma história, sendo ele
próprio o narrador, passada na
Figueira da Foz no Verão de
1936. Em Espanha estalara a
revolução que deu oportunidade a Franco de comandar o
país. Os espanhóis, em veraneio, são apanhados de surpresa e pretendem regressar. O
tio de Jorge (uma personagem
castiça), antigo oficial militar da
Primeira Guerra Mundial e então professor do Liceu, esconde em sua casa dois espanhóis que
procuram viajar incógnitos para Espanha e entram num esquema preparado clandestinamente. Entretanto, sossegados, vão os
três jogando “uns pokerzinhos especiais”…
(…) – Os senhores são meus hóspedes o tempo que for preciso.
Das minhas perguntas e das de minha tia, e das explicações
dos espanhóis, conclua-se o seguinte. Nos dias precedentes,
as denúncias ferviam entre a colónia espanhola. Os direitistas queriam fazer ver às autoridades portuguesas que havia
um vasto plano de agitação da República espanhola, para
tumultar Portugal e arrastá-lo para uma federação comunista
ibérica. (…)
Naquele Verão Jorge vai viver experiências inesperadas.
Desperta para o amor e apaixona-se por Mercedes, uma jovem banhista, com quem vai ter uma relação intensa.
Considerado pela crítica como um dos marcos da literatura
portuguesa da segunda metade do século XX, Jorge de Sena
(1919-1978) nasceu em Lisboa e morreu na Califórnia. Doutorado em Letras, foi poeta e ficcionista. ß
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CURSOS INCIDEM
NAS ÁREAS MARÍTIMA
E MARINHA

POLITÉCNICO
DE LEIRIA ABRE
PÓS-GRADUAÇÕES
PIONEIRAS NO PAÍS
A Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do
Mar (ESTM) do Politécnico
de Leiria, localizada em
Peniche, dispõe de duas
novas pós-graduações
de carácter pioneiro em
Portugal
Falamos dos cursos de Turismo Subaquático e Mergulho Científico, que
são cofinanciados pelo Programa
Operacional Mar 2020, pelo Portugal
2020 e pela União Europeia.
Segundo Marco Lemos, coordenador das duas pós-graduações, estas
visam colmatar a “lacuna formativa”
existente nesta área, frisando que
“sendo Portugal um país com tradições
seculares na área marítima e marinha,
há uma forte necessidade de capacitar
recursos humanos para se tornar num
país competitivo num mundo cada vez
mais global, exigente e mais desafiante”.
A pós-graduação em Turismo Subaquático, com candidaturas abertas até
ao próximo dia 24, pretende, entre outros aspetos, proporcionar um conhecimento transversal dos assuntos relacionados com as atividades subaquáticas,
valorizar as competências dos profissionais na área do Turismo em empresas públicas e privadas, e capacitar
os técnicos de mergulho com diversas
técnicas e qualificá-los para imersões
até 40 metros de profundidade.
Já a pós-graduação em Mergulho
Científico, cujas vagas para esta primeira edição já se encontram preenchidas, tem como principais objetivos
valorizar as competências dos profissionais na área da investigação, incrementar o desenvolvimento individual
na área e, entre outros, desenvolver
projetos de investigação com recurso a
técnicas de Mergulho Científico. Através do Mergulho Científico é possível
obter dados sobre o ambiente subaquático, usando as mais diversas técnicas e tecnologias, sendo atualmente
utilizado por milhares de investigadores, estudantes, e técnicos em todo o
mundo. ß

LITERATURA

SÓNIA CARDEIRA
EDITA OBRA INSPIRADORA
“Aceita que dói menos” é
como se intitula o primeiro
livro da autoria da psicóloga
Sónia Cardeira, natural da
Marinha Grande. A obra,
que inclui um baralho de
cartas, reúne um conjunto de
mensagens inspiradoras
Sónia Cardeira, psicóloga marinhense
nascida em 1977, acumula duas décadas de experiência em consulta psicológica e na área da formação profissional.
Lançou-se agora num novo desafio – a escrita, e fê-lo com o objetivo de “contribuir
para o bem-estar emocional de quem se
sente perdido”.
Dona de um “sorriso cativante”, amante de chocolate e de longos passeios pela
natureza, Sónia Cardeira é portadora de
uma deficiência visual degenerativa (Retinopatia Pigmentar), e diz ser “a prova
viva de que aceitar é o melhor remédio
para seguir em frente”.
Nesta sua primeira incursão pelo mundo
da escrita, partilha 58 mensagens de cariz
inspirador e com o desejo de que estas possam ajudar a apaziguar quem as lê.
“Cada afirmação ilustrada é um convite a receber o que a vida tem para
oferecer, ao mesmo tempo que desvenda
outros caminhos e possibilidades”, refere
a autora, acrescentando que o livro “é

recomendado aos que ousam explorar
estratégias diferentes de serenar o coração e a razão, bem como aos profissionais de saúde mental, como fonte de inspiração na busca do propósito de quem

INOVAÇÃO

DRT RAPID CRIA VISEIRA KYPER
A DRT Rapid - Protótipos e Moldes,
Lda., desenvolveu a viseira de proteção
KYPER para proteger o rosto e os olhos de
salpicos de líquidos e aerossóis de secreções respiratórias, sendo especialmente
indicada para utilização em meio social,
laboral e de atendimento ao público,
onde possa haver risco de projeção de
fluidos orgânicos, provenientes da respiração.
Segundo a empresa, a viseira, que
apresenta um “design único e ergonómico”, está disponível em várias cores e
tem capacidade de ajuste, para aumentar
o conforto e eficiência. É fornecida com
marcação adequada ao nível de proteção
e com instruções de utilização. ß

os procura”.
O livro poderá ser adquirido através da página de Facebook da autora
(https://www.facebook.com/sonia.cardeira). ß
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INOVAÇÃO

PROJETO DA SETSA RECEBE PRÉMIO
INTERNACIONAL DE DESIGN
O Projeto FLEXCRAFT, que conta com a participação da
SETsa, empresa do Grupo Iberomoldes, acaba de ser
galardoado com a distinção Gold na categoria de Product
Design: Transportation/Aircraft/Aerospace na 15.ª edição
dos prémios anuais da IDA – International Design Awards
Anualmente a IDA reconhece e promove conceitos visionários de design que se
distingam pela criatividade e inovação
das soluções encontradas. A International
Design Awards surgiu em 2007 através de
um conjunto de designers, pensadores e
empreendedores como uma forma de dar
resposta à falta de reconhecimento, bem
como para promover propostas de design
multidisciplinares, inteligentes e sustentáveis.
O projeto FLEXCRAFT – Flexible Aircraft, consiste numa aeronave que conju-

ga a ideia de modularidade permitindo
uma reconfiguração da cabine para diferentes missões, sejam elas de âmbito comercial e de lazer, de socorro e auxílio,
entre outras, para competir com soluções
de asa rotativa, através de uma operação
em pistas curtas, melhorando o desempenho global.
O projeto resulta do trabalho de um
consórcio constituído pela SETsa (promotor
líder), Almadesign, Instituto Superior Técnico, Embraer Portugal SA e INEGI – Instituto
de Ciência e Inovação em Engenharia. ß
Pub
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OCORRÊNCIAS

ACIDENTES
CAUSAM
QUATRO
FERIDOS
Três acidentes de
viação e um de
trabalho causaram
nos últimos dias na
Marinha Grande
um total de quatro
feridos leves, que
foram socorridos
pelos Bombeiros
Voluntários e
assistidos no
Hospital de Santo
André, em Leiria
O primeiro acidente,
o despiste de um automóvel, ocorreu no dia
8 de fevereiro, segunda
feira, pelas 4h20, na
Rotunda do Vidreiro; o
segundo foi um acidente
de trabalho, registado
no dia 9, pelas 8h55,
na Zona Industrial; seguiu-se novo despiste
de um automóvel, no
dia 13, às 14h, na Estrada dos Guilhermes; e,
ainda no dia 13, pelas
19h30, ocorreu uma colisão entre um automóvel
e um veículo de duas rodas em Picassinos, sendo que houve um ferido
sem gravidade em cada
uma das ocorrências.
Na última semana, os
Bombeiros Voluntários
da Marinha Grande foram ainda chamados a
combater três incêndios
urbanos, um no dia 8,
às 15h36, na Avenida
José H. Vareda, outro
no dia 9, às 22h, no
Pilado, e o terceiro no
dia 14, às 19h, na Boavista, todos sem registo
de feridos; um incêndio
num veículo ligeiro, no
dia 11, às 00h30, nas
Matas Nacionais; e uma
queimada, no dia 14,
pelas 17h47, na Pedrulheira. ß

REFLORESTAÇÃO DO PINHAL DE LEIRIA

DEPUTADOS DO PSD CRITICAM
“ATRASOS CONSECUTIVOS”
Os cinco deputados do PSD eleitos
pelo círculo de Leiria para a
Assembleia da República lamentam
os “atrasos consecutivos” da
reflorestação do Pinhal de Leiria e
querem saber quais as ações que
estão previstas para este trimestre
bem como para os seguintes neste
domínio
Margarida Balseiro Lopes, Hugo Oliveira,
Pedro Roque, Olga Silvestre e João Marques questionaram o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, a respeito da
recuperação do património natural do Pinhal de
Leiria, após os incêndios de outubro de 2017 que
consumiram cerca de 9.500 hectares da Mata Nacional de Leiria.
Segundo os parlamentares, o processo de reflorestação “tem revelado atrasos consecutivos e tem
exposto as dificuldades do Governo em gerir um
espaço florestal com desafios diversos ao nível da
escassez de recursos, da falta de calendarização
das ações e dos crescentes problemas fitossanitários das espécies florestais”.
Os deputados recordam que a “Assembleia da
República, após várias recomendações aprovadas
e ignoradas pelo Executivo, inscreveu em lei no
Orçamento do Estado para 2021 a autorização

de uma despesa pública de 5 milhões de euros
para implementar medidas de recuperação e rearborização da Mata Nacional de Leiria e de outras
matas de gestão pública”.
Na questão endereçada ao ministro, os deputados social-democratas lembram também que o
Orçamento do Estado para este ano “determinou
ainda a criação de um portal eletrónico de acesso geral para divulgação da informação sobre
o prosseguimento das ações de recuperação da

Mata Nacional de Leiria, na sequência da falta de
execução de recomendações no mesmo sentido”.
Assim, quiseram saber qual a calendarização
das ações a implementar na Mata Nacional de
Leiria, no primeiro trimestre de 2021, bem como
quais são as ações previstas para os restantes trimestres deste ano. Os deputados perguntaram ainda quando será público o portal eletrónico para
divulgar as ações de recuperação da Mata Nacional de Leiria. ß

BACIA HIDROGRÁFICA DO LIS

DEPUTADO DO BLOCO DE ESQUERDA
QUESTIONA GOVERNO SOBRE DESPOLUIÇÃO DO LIS
O Bloco de Esquerda questionou na Assembleia da República a ministra
da Agricultura a respeito da despoluição da bacia hidrográfica do Lis e
dos planos do Governo nesta matéria
O deputado Ricardo Vicente, eleito pelo círculo de Leiria, recordou que este assunto foi tratado recentemente numa audição no Parlamento,
agendada por requerimento do Bloco de Esquerda, concluindo que “parece comprovar-se que o
Governo não tem plano definido para despoluir a
bacia hidrográfica do Lis, limitando-se a ministra
a afirmar a realização de estudos, acrescendo a
novidade de que vão obrigar à existência de guias
de transporte dos chorumes”.
Face à resposta, o parlamentar questiona: “Sem
estruturas de tratamento de que servem as guias
de transporte e a fiscalização? O Governo quer
encerrar a maioria das suiniculturas?”, acrescen-

tando que “a ministra não respondeu à pergunta
central, vai ou não haver uma estrutura de tratamento e valorização de resíduos de gestão pública
na região, que permita o tratamento e o pagamento dos custos pelos suinicultores e o aproveitamento
de subprodutos (energia, fertilizantes, etc.)”.
Ricardo Vicente considera que “o Governo e o
Partido Socialista continuam assim a compactuar
com o crime ambiental, sem nunca apresentar propostas concretas calendarizadas”, e lembrou que
o BE espera “há meses” pela disponibilização dos
estudos realizados pela Águas de Portugal, para
os quais o Governo transferiu um milhão de euros,
aguardando agora o agendamento de uma audi-

ção do ministro do Ambiente.
Para Ricardo Vicente, que exige uma resposta
para este problema, “o que não pode acontecer
é a situação manter-se e a Bacia Hidrográfica do
Lis, para possibilitar centenas de negócios, ilegais
alguns deles, mantenha uma situação de poluição
e de dano sobre o interesse público que é incomportável para o futuro”. ß
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COVID-19

MARINHA GRANDE BAIXA À CENTENA
E MEIA DE CASOS ATIVOS
O concelho da Marinha Grande registava à hora de fecho desta
edição (quarta feira) mais 8 casos de infeção por COVID-19, um
óbito e 54 recuperações, o que fez baixar o número de casos
ativos para 157, menos 47 que no dia anterior
Havia no concelho, de acordo com o relatório emitido na madrugada de quarta feira,
17 de fevereiro, pela Comissão Distrital de
Proteção Civil de Leiria, um total de 1639 infetados desde o início da pandemia, 1443
doentes recuperados e 39 vítimas mortais.
No relatório emitido segunda feira pela
Direção Geral da Saúde, no que respeita à
incidência cumulativa a 14 dias, considerando o período de 27 de janeiro a 9 de fevereiro, a Marinha Grande apresentava uma incidência de 493 casos (há uma semana era
de 756, com base nos 14 dias anteriores),
mantendo-se como concelho de elevado risco
de contágio (480-959,9).
Quanto ao distrito, o relatório da Proteção
Civil de ontem dava conta da existência de
47 novos casos (24769); 337 recuperações
(21224); 4 óbitos (665 no total); e o número
de casos ativos continuava a baixar, pelo que
havia 2907 casos ativos, menos 294 que no
dia anterior.
O Agrupamento de Centros de Saúde
Pinhal Interior Norte não atualizava os seus
dados desde segunda feira, pelo que, por
concelhos, Leiria registava 20 novos casos

de infeção, seguido de Marinha Grande (8),
Caldas da Rainha (4), Bombarral, Peniche e
Óbidos (3 cada), Batalha (2), Pombal, Porto
de Mós, Alcobaça e Nazaré (1 cada).
Os óbitos ocorreram em Caldas da Rainha (2), e Leiria e Marinha Grande (1 cada).
Já as recuperações registaram-se em Leiria (67), Marinha Grande (54), Caldas da
Rainha (46), Pombal (42), Alcobaça (37),
Peniche (36), Porto de Mós e Bombarral (16
cada), Óbidos (10), Batalha (7) e Nazaré
(6).
No que respeita a casos ativos, Leiria tinha
616, a que se seguiam Alcobaça (445), Caldas da Rainha (410), Peniche (400), Pombal
(352), Marinha Grande (157), Porto de Mós
(155), Bombarral (71), Batalha (54), Óbidos
(49) e Nazaré (26).
ÒÒMARINHA GRANDE COM CENTENA E MEIA
DE CASOS ATIVOS

Compilando os dados divulgados pela
Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria (gráfico em anexo), desde o início de
dezembro de 2020 e até à última terça feira, dia 16 de fevereiro, é possível concluir

FONTE: Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria

que a partir de 4 de janeiro se registou no
concelho da Marinha Grande um aumento
exponencial dos novos casos de infeção. Entre os dias 4 de janeiro e 16 de fevereiro,
o número de infetados por COVID-19 mais
que duplicou, ao serem registados no concelho 944 novos casos de infeção.
Nas últimas semanas, também o número
de vítimas mortais registou um aumento significativo, quase duplicando entre os dias 4

de janeiro e 16 de fevereiro, passando de
20 para 39.
Quanto ao número de casos ativos, de
4 de janeiro a 8 de fevereiro assistiu-se a
um crescimento permanente, ao serem atingidos 246 casos ativos, sendo que a partir
dessa data os números começaram a baixar e situavam-se pouco acima da centena
e meia de infeções ativas à data de fecho
desta edição. ß

PEDRULHEIRA

MOLDES

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2018
AVANÇA ESTE ANO

CEFAMOL
ORGANIZA
NOVO CICLO
DE WEBINARES

A proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2018
vai avançar este ano. O projeto de execução da obra,
que consiste na requalificação do campo de jogos e zona
verde – Pedrulheira, foi aprovado na reunião do executivo
camarário da última segunda feira, 15 de fevereiro
A obra deveria ter sido executada no
decurso do ano civil seguinte, ou seja,
em 2019, como estipula o regulamento
do Orçamento Participativo.
Sem desenvolvimentos continua a
construção de um Patinódromo (pista de
patinagem de velocidade), nas traseiras

do relvado n.º 2 do Estádio Municipal
da Marinha Grande, proposta vencedora na edição de 2017 do Orçamento
Participativo e que deveria ter sido concretizada no ano de 2018.
Recorde-se que o executivo camarário
decidiu colocar em ‘stand by’ a reali-

zação de orçamentos participativos no
concelho após a dinamização de 5 edições consecutivas, iniciadas em 2014,
no mandato do socialista Álvaro Pereira.
Através do Orçamento Participativo
foram executadas as seguintes propostas: Piscina Municipal da Marinha Grande – Qualidade da água e ar, saúde e
ambiente, e Requalificação de espaços
na Escola Básica 1 do Engenho e zona
de recreio; Requalificação do pavilhão
desportivo da FAE – Marinha Grande;
e Remodelações e melhoramentos da
Escola Básica do Pilado. ß

A Associação Nacional da Indústria
de Moldes (CEFAMOL) vai levar a efeito
nos próximos dias 23 e 25 de fevereiro,
um novo Ciclo de Webinares Técnicos
contando com a colaboração da Maquinser e da Universal Afir. Em análise
vão estar, respetivamente, os temas “Fabrico Aditivo na Indústria de Moldes” e
“Aços Inox para Injeção de Plásticos”.
Os webinares, de participação gratuita,
decorrem entre as 14h e as 15h. ß
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»PEÇO A PALAVRA

# EDITORIAL

Eles não sabem
nem sonham

Apelo à serenidade
em tempos de pandemia
Sejamos claros: andamos todos muito mais sensíveis devido às incertezas
da pandemia e isso reflete-se nos nossos comportamentos sociais e até mesmo
familiares. E quem frequenta as redes sociais percebe que algo não vai bem tal
é a truculência que se verifica.
Não iremos abordar aqui nenhum caso em particular, pois eles são imensos.
Seria redutor comentar este ou aquele comportamento uma vez que a rede se
está a transformar numa espécie de escape, uma selva, onde muitos despejam
algumas das suas frustrações.
O Jornal da Marinha Grande, como é público e notório, tem mantido uma
postura moderada ao longo dos anos, deixando para os leitores as interpretações das notícias e dos artigos de opinião que aqui vamos publicando. Nunca
insultámos ninguém pois esse não é o nosso ADN. E assim continuaremos, mesmo sendo alvo de ataques grosseiros em alguns momentos. Até aqui mantivemos sempre a serenidade e o bom senso, algo que tem que caracterizar um
jornal com mais de meio século de existência.
Na vida tal como na política temos que manter uma postura civilizada, mesmo quando não concordamos com a opinião de outros. Não podemos recorrer
ao insulto gratuito, nalguns casos sem qualquer tipo de razão, por mero devaneio.
Os responsáveis políticos locais têm vindo a ser alvo de duras críticas, nuns
casos com fundamento, noutros nem por isso. Quem assume este tipo de cargos
sabe que corre este tipo de riscos e tem que estar preparado para a crítica, o
que nem sempre é fácil de encaixar.
Permitam-nos que voltemos aqui à conflitualidade permanente que se verifica
nas reuniões de câmara, o que não dignifica o órgão e quem o integra. Mas
esta tem sido a opção e cada um responde pelos seus atos. A nós não nos parece que seja a postura mais civilizada, mas teremos que aceitar que se fale mais
alto ou mais baixo, com assertividade ou sem ela, pois não somos juízes para
julgar. Os julgamentos fazem-se nos tribunais e muitas vezes na praça pública.
E se o exemplo não vem de onde deveria vir, é natural que o clima de crispação passe muitas vezes da Praça Stephens para as redes sociais, onde se
destila ódio de estimação com a maior facilidade. Vale tudo, nalguns casos.
Este é o tempo de dizer basta. Há limites que não podem ser ultrapassados,
sob pena de se tornarem casos de polícia. Todos temos direito à opinião, a democracia dá-nos essa faculdade. Mas a minha liberdade para criticar termina
quando coloco em causa princípios básicos, tais como o respeito e o bom nome
dos outros. Podemos não concordar com esta ou aquela decisão da presidente
de Câmara ou deste ou daquele vereador, com funções executivas ou sem pelouros. Mas devemos sempre ter a noção que do outro lado há um ser humano,
o qual devemos respeitar, mesmo não concordando com ele.
Têm sido ultrapassadas linhas vermelhas e isso é insuportável, ainda que possam existir razões para não concordar com esta ou aquela opinião. E o nosso
apelo veemente é este: que se debata mas com elevação, de forma civilizada.
O Jornal da Marinha Grande, a Rádio Clube Marinhense, a MarinhaTV e os
grupos onde temos responsabilidades nas redes sociais darão o exemplo para
que a nossa terra não passe a ser uma selva, onde todos se insultam, quando
na realidade deveríamos debater os nossos pontos de vista, contribuindo assim
para o esclarecimento de assuntos de interesse coletivo.
Vamos a isso? Aceitam o desafio?
Todos teremos a ganhar!
Nota: este texto não visa ninguém em concreto, mas todos os que se interessam pelos assuntos verdadeiramente importantes da Marinha Grande e querem
contribuir para o desenvolvimento deste território.

A Direção do Jornal da Marinha Grande

Henrique Neto
Empresário

O

henriquejosesousaneto@gmail.com

PSD acaba de propor na
Assembleia da República
adiar por sessenta dias
as eleições autárquicas.
Passadas poucas horas, o
secretário geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, resolveu afirmar para os meios de comunicação que a razão da proposta de Rui
Rio resulta do receio que ele tem das vozes
dissidentes do seu partido. Ou seja, em vez
de um debate sereno, para avaliar as vantagens e os inconvenientes desse adiamento e
de haver uma votação na Assembleia da República, o PS transformou de imediato uma
questão séria em mais uma querela política,
para mais fazendo-o através de um juízo de
intenção, daquilo que não pode ser demonstrado.
Confesso já não ter pachorra para os josés luís carneiros que andam por aí, gente
que nunca fez nada, que não sabe nada
e a que o PS dá guarida por se prestarem
a todo o tipo de piruetas de chicana políti-

ca. São os boys do PS, paus para toda a
obra, que não sabem debater um qualquer
problema com a elevação própria do cargo
que lhe deram, para tornarem a actividade
política portuguesa naquilo que ela é, uma
vergonha.
Podem certamente debater-se as vantagens e os inconvenientes de adiar esta eleição, com o argumento de valorizar a campanha eleitoral e dignificar a eleição, como
se podem apresentar argumentos contra o
adiamento, ambas as posições podem ser
defensáveis. Todavia, logo chega um José
Luís Carneiro e emporcalha o debate.
Nestas circunstâncias, como podemos
esperar que o Partido Socialista, com tal
gente, seja capaz de debater seriamente o
futuro do País?
Felizmente, enquanto escrevi este texto
ouvi na TSF Carlos do Carmo a cantar a Pedra Filosofal de António Gedeão e Manuel
Freire. “Eles não sabem nem sonham”, veio
mesmo a propósito. ß

INSTANTÂNEO

SERÁ ASSIM TÃO DIFÍCIL DE RESOLVER?
Há meses que existe um buraco na via que circunda o Centro de Saúde da Marinha Grande. Se numa primeira fase, o sinal que indicava perigo estava junto ao buraco, agora está
dentro do mesmo… Bem próximo encontra-se um bidon que obriga os condutores a circularem
com mais cautela. Até quando? ß
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»OPINIÃO

Para lá da linha…
Matilde João

15 anos, praticante de judo

Ética, do latim ethos, é um conceito capaz de
adquirir vários e amplos significados. Filosoficamente, podemos classificar “ética” como sendo o
conjunto das ações que orientam a ação humana
para o máximo de harmonia, universalidade, excelência ou perfetibilidade.
Ser uma pessoa ética, não é nada mais do que
ser uma boa pessoa, um bom cidadão e ter compaixão por si e pelos outros. É, também, ajudar
alguém, sem ter esperança de ser reconhecido por
tal ato. Ainda assim, a “ética” vai muito mais além
do que ajudar pessoas, ser altruísta e ser simpático. Ética, tem como núcleo, os valores pessoais
de cada um.
Olá, eu sou a Matilde e, para mim, ser uma
pessoa ética é ter força de vontade para ser cada
vez melhor no que faço, sem nunca, nesse processo, rejeitar ajuda, apenas porque me irá tornar
mais fraca e, sem perder de vista os meus valores
pessoais.
Sim, acredito que os nossos valores, as nossas
crenças, as nossas aspirações, fazem de nós pessoas diferentes… fazem de nós pessoas melhores!
Sugiro uma breve reflexão, uma curta pausa
para fazer neste mesmo instante…
A questão base está bem aninhada, algures
num espaço confinado, e pode desmultiplicar-se
e traduzir-se, de forma simples em interrogações
como, “Quais são os nossos valores pessoais?”,
“Quais são as crenças e aspirações de cada um
de nós?” ou ainda, “De que forma se aplica a
ética na nossa vida diária e no desporto?”

Harmonia… completo estado de homeostasia
consigo mesmo e plena cooperação para com os
outros, paz e amizade. No desporto e na vida,
encontramos harmonia, quando nos sentimos bem
com a nossa pessoa, com a nossa maneira de ser
e de estar em sociedade. Encontramos harmonia,
quando trabalhamos em conjunto e somos bem
sucedidos.
Enquanto praticante de Judo, encontrei harmonia mesmo nos momentos menos previsíveis,
mesmo quando o dojo estava cheio, e era quase impossível ouvir as instruções vindas do outro
lado da sala, mesmo quando o suor e o cansaço
falavam mais alto. Desde que estivesse calma, e
estivesse concentrada, a harmonia podia ser encontrada.
Universalidade… caráter de proposição universal e daquilo que abrange todos os conhecimentos. Universalidade, muito provavelmente, será a
palavra da década, ou até mesmo do século. Vivemos num mundo globalizado, em que todas as
pessoas têm direito ao livre-arbítrio. Temos direitos
e deveres e, por muito diferentes que sejamos, todos juntos, formamos a espécie humana.
Enquanto jovem, nos dias de hoje, sei que a
universalidade e o domínio dos conhecimentos é
extremamente importante para defendermos as
causas em que acreditamos e podermos viver livremente.
Excelência e perfetibilidade… grau elevado de
perfeição e bondade. Ao contrário do que a escrita da palavra possa dizer, excelência e perfetibilidade não se aplicam apenas a algo ou alguém
perfeito, mas sim a quem é generoso, humilde,
resiliente e que, como todos nós, tenha os seus
defeitos.
Sendo aluna do ensino secundário, sei que o
sucesso na carreira académica passa por esta excelência. Ser uma aluna excelente, não significa
apenas tirar notas excelentes, até porque as notas

não são o único peso da balança. Somam-se as
parcelas da participação, do empenho, da organização, esclarecimento de dúvidas, relação interpessoal, entre outras, que nos levam ao caminho
da excelência académica.
Ser uma pessoa de excelência, é pois, ser
prestável e ser uma pessoa digna, mesmo com as
nossas falhas. Ser uma pessoa de excelência, é
saber aprender com os nossos erros e melhorar
a partir daí.
Até que ponto não somos todos capazes de
encontrar harmonia, ser universais e excelentes?
O que nos impede de chegar a esse ponto?
Posto isto, vejo a “ética” como sendo o livro de
regras para o que é o jogo da vida. A “ética” é
o que nos mantém sãos e nos permite viver em sociedade, de forma organizada. Como num jogo
de futebol, no Judo, ou em qualquer outro desporto, a “ética” é o manual de procedimentos que
fundamenta essa prática desportiva. É, ainda, o
que torna um desporto único e agradável. Ética é
a chave para uma mente e sociedade saudáveis.
Todos sabemos o que acontece quando não se
seguem as regras do jogo … há lugar à desclassificação.
Podemos facilmente imaginar que as nossas rotinas do dia a dia são como uma primeira parte
de um jogo de futebol, ou talvez um set de ténis.
Por que não comparar os nossos desafios diários
à luta pelo perfeito 10 nos eventos de ginástica?
Será que não treinamos todos para que a bola
enceste à primeira?
A verdade, é que TODOS somos atletas a tentar marcar golo no jogo da vida. E a única maneira de o fazer, é seguir as regras, os nossos valores
e as nossas aspirações. É acreditar que somos
capazes e, ainda que a bola não derrube todos
os pinos à primeira, é ter a certeza de que continuamos de pé, a competir por mais oportunidades
de fazer o nosso melhor strike. ß

»CARTA AO
DIRETOR

A Justiça
não para
de nos
surpreender
Foi pisada uma linha
que coloca em causa
todo o Estado de Direito.
Assustador. A Justiça, a
quem aproveita o crime?
As escolhas com peso político próprio, sob o seu
controlo e marca – a fidelidade, tem sido por demais escondida, daí o seu
critério. Daí, a tradição
do passa culpas, passar
para a base do sistema
judicial, ou seja, o que
envolve a “mentira” de
tratar o assunto (criminalidade/assassinato) como
um mero erro administrativo. Em suma: mais tarde, também neste caso,
se saberá a verdade!!!
Por norma, as verdades
vêm sempre ao de cima
(devia ser) mas muito dificilmente isso poderia
acontecer, mas enquanto
o país estiver sob pressão
da corrupção, qualquer
processo/crime,
nunca
terá pés para andar. E assim se faz Portugal!!

Luís Gabriel
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FUTEBOL

FUTEBOL

ATLÉTICO
COM REFORÇOS
DE INVERNO
O Marinhense tem quatro caras
novas no seu plantel que disputa
o Campeonato de Portugal.
Depois do extremo guineense
Leonel Alves (ex. Torreense) que
já há algumas semanas está ao
serviço do clube da Portela, no
jogo do passado fim de semana,
em Alcains, já foram utilizados
Guilherme Quichini (ex-Anadia),
Miguel Baptista (ex-Salgueiros) e
Igor Sevivas (ex-Sp. Ideal)
O médio ofensivo, de 27 anos, Miguel
Baptista, que representava o Salgueiros,
fez a formação no Ginásio de Alcobaça
e na U. Leiria e regressa assim à sua região. Na época passada representou Sp.
Espinho e Amarante, tendo apontado 11
golos no acumulado dos dois emblemas.
Para além de já ter representado outros
clubes do norte (Cinfães, Pedras Rubras,
Valonguense e Nogueirense da Maia),
conta ainda com duas épocas em ligas secundárias de Inglaterra.
O avançado transmontano Igor Sevivas, tem 24 anos, mas já uma longa experiência como futebolista. Iniciou a sua formação no Boticas, de onde transitou para
o D. Chaves e terminou no último ano de
júnior ao serviço do Leixões. Como sénior
defendeu as cores do Pampilhosa onde foi
orientado pelo treinador vieirense Fernando Niza. No ano seguinte foi para Espanha onde representou clubes da Galiza na
3.ª divisão. Em 2019 regressou a Portugal, iniciando a época no Sertanense, de
onde saiu para o Sp. Ideal dos Açores,
pouco tempo antes de a época ser interrompida devido à pandemia de Covid-19.
Iniciou a presente temporada ao serviço
do Sp. Ideal onde alinhou em 12 jogos
e apontou três golos, vindo agora para a
Marinha Grande.
O defesa central brasileiro Guilherme
Quichini, tem 27 anos, um metro e noventa de altura e estava ao serviço do Anadia. Fez a sua formação no Nacional de
São Paulo e desde 2016 que joga em Portugal. Em terras lusitanas já representou
Famalicão, Cesarense, Águeda e Valadares Gaia.

MARINHENSE REFORÇADO CEDE
EMPATE NO ÚLTIMO LANCE

Na ressaca do primeiro desaire caseiro, ante o Oleiros (0-1), o Marinhense jogou em Alcains, onde tinha como missão
apagar a má imagem deixada na última
partida. Apesar da ausência de Miguel
Vinagre, o treinador do Marinhense tinha
razões para estar mais confiante, pois
o lateral direito Habib Sylla regressou
às opções e à titularidade, após longa
paragem por lesão e já tinha mais três
reforços, que se juntaram ao reforço Leonel Alves, com vista a dar mais e melhores opções para a segunda metade da
época do Marinhense. Um dos reforços,
o defesa central brasileiro, de 27 anos,
Guilherme Quichini (ex. Anadia) foi escolhido para o onze inicial, fazendo dupla
com o seu compatriota Roberto Cunha.
Miguel Baptista (ex. Salgueiros) e Igor Sevivas (ex. Sp. Ideal) ficaram no banco e
viriam a ser utilizados na segunda parte,
deixando boas indicações. As mexidas
do técnico marinhense começaram logo
na baliza, onde esteve Tomás Bozinoski,
relegando o colombiano Jair Mosquera
para o banco de suplentes, tal como o
seu compatriota Jean Sinisterra, que viu
do banco a estreia como titular do brasileiro Arthur Gregio (Sananduva).
Sobre a primeira parte em Alcains
pouco haverá a dizer, pois foi jogada em
ritmo lento e até enfadonho, com o Marinhense a ter um ligeiro ascendente na
posse de bola, mas sem criar perigo junto à baliza adversária, sendo a equipa
da casa a que ainda ia espreitando com
mais frequência a baliza do Marinhense.
ÒÒREFORÇOS MEXERAM

Orlando Jóia

Arquivo

O Marinhense cedeu um
empate (1-1) na deslocação
a Alcains, ao consentir
o golo da igualdade na
última jogada da partida.
Depois de se conseguir
adiantar no marcador, a
cinco minutos do fim, pelo
reforço Miguel Baptista, a
equipa da Marinha Grande
voltou a ser infeliz e
não conseguiu segurar a
vantagem

COM ATAQUE VIDREIRO

Ao intervalo, Tiago Vicente trocou de
segundo avançado, colocando o refor-

ço Miguel Baptista no lugar de Joaquim
Domingos, nas costas de Adul Seidi,
que desde que regressou da lesão, continua esforçado mas nada inspirado.
Com Miguel Baptista em campo, o
ataque do Marinhense ganhou mais dinamismo e profundidade, no entanto só
depois da entrada de Leonel Alves, já
na meia hora final, é que o Marinhense passou a ser, de facto, dominador e
quase asfixiante sobre o último reduto
do Alcains. Mas já lá vamos, antes disso nota para a primeira grande oportunidade de golo da partida, que pertenceu à equipa da casa, pouco antes de
Leonel Alves ser lançado no Marinhense, isto num ataque rápido do Alcains
(também ele reforçado para esta ponta
final de temporada), depois de um mau
passe do Marinhense no ataque, que
quase ia resultando no golo na área
contrária, tendo a bola passado rente
ao poste da baliza defendida por Bozinoski.
Mas voltemos a Leonel Alves, que ao
entrar para o lugar de Velosa, mexeu
por completo com o ataque vidreiro,
realçando ainda mais as capacidades
de Miguel Baptista, numa nova fórmula do ataque marinhense, onde pouco
depois entrou Igor Sevivas para o lugar
de Cláudio Ribeiro e a partir daí o Alcains passou a estar com a “corda na
garganta”, no entanto foi beneficiando
da ineficácia de Seidi que ou não conseguia a emenda para o fundo da baliza, mesmo quando parecia ser o mais
fácil, ou chegava ligeiramente atrasado
às solicitações para a área da equipa

da casa.
Aos 85 minutos, o Marinhense inaugurou o marcador com um remate forte
de Miguel Baptista na zona central da
área, num lance iniciado num cruzamento de China. Estava colocada justiça no marcador.
ÒÒGOLO NO ÚLTIMO LANCE ROUBA DOIS
PONTOS AO MARINHENSE

Já em tempo de compensação e quando Tiago Vicente se preparava para
lançar em campo Sinisterra, para ajudar a segurar a vantagem, surgiu uma
falta de China a meio-campo, a bola
acabou por ser lançada para a área,
onde a defensiva do Marinhense não
conseguiu controlar o lance e, na insistência do Alcains, Bozinoski saiu a um
cruzamento socando a bola para uma
zona na área onde estava um dianteiro do Alcains, que acabou por rematar
forte e, apesar de Quichini ainda tentar
o corte em cima da linha de golo, este
apenas acabou por confirmar o golo da
igualdade do Alcains. Foi um autêntico
“balde de água gelada” para o Marinhense, que logo após ir com a bola a
meio campo ouviu os apitos finais do
árbitro e viu escaparem-se dois pontos
que pareciam certos, com a vantagem
que lhe tinha dado tanto trabalho para
alcançar.
Na próxima segunda feira, pelas
20h15, o Marinhense visita o líder incontestado desta série F do Campeonato de Portugal, a U. Leiria.

Orlando Jóia
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COM VISTA A RETOMAR ATIVIDADE ASSISTENCIAL

CENTRO HOSPITALAR
DE LEIRIA ‘LIBERTA’ 150 CAMAS
O Conselho de Administração
do Centro Hospitalar de Leiria
(CHL) aprovou a revisão do
Plano de Resposta Covid-19 e
a afetação de camas a outras
patologias
“Devido à quebra que se tem vindo a
registar na afluência de doentes à Área
Dedicada a doentes com suspeita de Infeção Respiratória nos Serviços de Urgência
(ADR-SU), e consequente redução do número de doentes Covid-19 de nível I (enfermaria) internados no CHL”, o Conselho de
Administração do Centro Hospitalar de Leiria aprovou a revisão do Plano de Resposta Covid-19 – Camas Nível I e a ativação
do respetivo nível IV, com a redução de 30
camas de nível I (enfermaria), o que corresponde a uma disponibilização atual de
150 camas, localizadas na torre nascente
do Hospital de Santo André, em Leiria, com
efeitos a 11 de fevereiro. Esta medida tem
como objetivo “retomar a atividade assistencial, garantindo o acesso atempado
dos utentes aos cuidados de saúde necessários, nos diferentes níveis assistenciais,
nomeadamente consulta e cirurgia”.
Em nota de imprensa, o CHL fez tam-

bém saber que face ao atual contexto epidemiológico o Conselho de Administração
resolveu manter as medidas de restrição,
contenção e prevenção do novo coronavírus, nomeadamente no que se refere ao
acesso às instalações por não profissionais.
Assim, foi prorrogada até dia 28 de fe-

vereiro a suspensão da entrada do acompanhante/cuidador/visitas nos serviços
de internamento e em Áreas Dedicadas
COVID-19. Há, no entanto, algumas exceções, entre as quais o Serviço de Pediatria
em que é permitida apenas a entrada de
um acompanhante, que deve realizar teste
SARS-COV-2 e permanecer durante todo o

período de internamento na unidade; na
Urgência de Pediatria é permitida apenas
a entrada de uma pessoa; e no Serviço de
Urgência Ginecológica/Obstétrica é permitida a entrada de um acompanhante, se
a equipa clínica assim o entender, para o
acompanhamento à grávida, sem possibilidade de troca. ß
Pub
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Farmácias
de Serviço

PADARIA MALOIO
Comunicado
Estimados clientes,

Informamos que só nos é possível fazer a
distribuição porta a porta a partir de dia 22
de fevereiro.
Marinha Grande
5.ª - Guardiano - 244 502 678
6.ª - Central - 244 502 208
SÁB. - Roldão - 244 502 641

PEDIMOS DESCULPA PELO INCÓMODO
E AGRADECEMOS A COMPREENSÃO
DE TODOS.

DOM. - Moderna - 244 502 834
2.ª - Duarte - 244 503 024

A Gerência

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

Jogos
Santa Casa

URGENTE

Totoloto
Sorteio de sábado:
11 - 12 - 24 - 36 - 38 + 8
Sorteio de quarta feira (10 fevereiro 2021):
12 - 40 - 42 - 47 - 48 + 3

Euromilhões
Sorteio de sexta feira:
7 - 23 - 30 - 32 - 36 + *8 *12

Sorteio de terça feira:

PRECISA-SE:

Para firma de plásticos
no sul da Alemanha

5 - 9 - 25 - 29 - 30 + *6 *7

M1lhão
KFV 07602

Lotaria Clássica
1.º Prémio.................................. 68198
2.º Prémio.................................. 29290
3.º Prémio.................................. 13173

Lotaria Popular
1.º Prémio.................................. 63898
2.º Prémio.................................. 28727
3.º Prémio.................................. 16119
4.º Prémio.................................. 48550

ESTÁ A PENSAR
MUDAR DE CASA?

Incluindo aos fins
de semana!

Contatos:
965 609 348
913 698 878

Para reforço da nossa equipa
AFINADOR DE MÁQUINAS
DE INJEÇÃO (M/F)
CONTACTO:
Telefone: +49 151 649 610 61
E-mail: rui.tabuas@slg-kunststoff.de

VENDE-SE
NO ALGARVE
Terreno para quinta com aproximadamente
11.500 metros quadrados para construção
ou reconstrução.
Paderne - a 5 minutos da A1 (aprox.)
Portagem A2 à vista
A 10 minutos da EN125 (aprox.)
A 15 minutos de Albufeira
e Olhos D’Água (aprox.)

TRATA O PRÓPRIO
912 644 474
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Agradecimento

Agradecimento

Agradecimento

Maria de Lurdes Domingos

Eduardo Albuquerque Fernandes

Pedro Miguel Roldão de Barros

88 anos
Residia no Casal do Malta
Falecida a 15/02/2021

78 anos
Residia na Lameira da Embra
Falecido a 12/02/2021

77 anos
Residia em S. Pedro de Moel
Falecido a 14/02/2021

Seu companheiro, filhos, genros, noras, netos e restante família, na impossibilidade
de o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a
todas as pessoas que lhes manifestaram o seu pesar.

Sua esposa, filhos, genros, netos e restante família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas
as pessoas que lhes manifestaram o seu pesar.

Sua esposa, filhas e restante família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente,
como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que lhes
manifestaram o seu pesar.

Agradecimento

Agradecimento

Agradecimento

Vítor Rui Angélico

Maria Adelina Gomes Francisco

Anália Mónica Balseiro Guerra Santos Ramos

63 anos
Residia na Guarda Nova
Falecido a 10/02/2021

85 anos
Residia nas Cruzes
Falecida a 11/02/2021

88 anos
Nascida a 9/10/1932
Falecida a 11/02/2021
Residente em Vieira de Leiria

Sua esposa, filha, genro, neta e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que lhes manifestaram o seu pesar.

Seu filho, nora, neto e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que lhes manifestaram o seu pesar.

“Minha Praia da Vieira,
Quem me dera lá morar
E viver a vida inteira
Olhando a praia e o mar”

Marido e restante família comunicam o seu falecimento, agradecendo a todos
aqueles que lhes manifestaram o seu pesar.
			
Pub

Tratou Agência Funerária Pedro Lda.

1.º Ano
de Eterna Saudade
Albertina Guardado da Silva
Residia no Engenho
Nascida a 4/11/1932
Falecida a 12/02/2020

“Passou um Ano de muito sofrimento, muita dor e muitas lágrimas, mas, sobretudo,
de enormes Saudades. Pedimos a DEUS que nos ampare e conforte os Nossos
Corações feridos pela dor do luto, de uma MÃE.”
A saudade é Eterna!
INFINITA é a dor da Sua Ausência, Querida Mãezinha.
Com muito AMOR de suas filhas, genro, netos e bisnetos.
Pub
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IMÓVEL SERÁ ADAPTADO PARA FINS TURÍSTICOS

ANTIGO POSTO FISCAL DE SÃO PEDRO
JÁ TEM NOVO ‘DONO’

Imóvel foi adjudicado para fins turísticos por 25 anos

Parque do Engenho está a concurso até meados de março

O antigo Posto Fiscal de São Pedro de Moel está no lote dos 12
primeiros imóveis do concurso para a atribuição dos direitos de
exploração turística, do Fundo Revive Natureza, que acabam de
ser adjudicados a entidades privadas

concurso recebeu um total de 161 propostas. As propostas vencedoras, para
além da recuperação do imóvel de uma
forma que minimize o impacto ambiental, assumem o compromisso de criar
emprego localmente, bem como de promover outras ações com impacto social
relevante. Os concorrentes propõem-se
ainda a promover os produtos típicos da
região (alimentares, artesanato, etc.) e
criar experiências, nomeadamente através de parcerias, que permitam aos visitantes viver a região.
Os concorrentes têm agora nove me-

Aos privados compete agora dar uma
nova vida e funcionalidades aos imóveis, “com vista à criação de uma oferta turística sustentável e inovadora que
acrescente valor à região, atraindo novos visitantes e fixando novos residentes
nas localidades onde se inserem”.
Em comunidade, o Governo dá conta que estes 12 concursos preveem a

criação de 50 postos de trabalho, em
projetos maioritariamente destinados a
alojamento para fins turísticos (8), mas
também de restauração (2) e de atividades de animação e lazer de âmbito turístico (2), com caraterísticas “inovadoras”
em termos operacionais e face à oferta
existente na região.
Lançado a 21 de julho de 2020, o

ses para a apresentação e aprovação
dos Pedidos de Informação Prévia vinculativos, ou dos Projetos de Arquitetura,
junto das respetivas Câmaras Municipais, sendo a concessão dos imóveis por
um período de 25 anos.
De referir ainda que o Fundo Revive
Natureza tem abertos os concursos para
a atribuição dos direitos de exploração
de mais sete imóveis, entre os quais se
encontra o Parque do Engenho, também
no concelho da Marinha Grande, e cujo
prazo de candidaturas termina no próximo dia 18 de março. ß

COVID-19

VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO ARRANCA ESTA SEXTA FEIRA
foto: BVMG

Após a conclusão da vacinação contra a COVID-19 dos
profissionais de saúde e dos utentes e profissionais ao serviço
nas estruturas residenciais para pessoas idosas no concelho da
Marinha Grande, arrancou na última segunda feira, dia 15 de
fevereiro, a vacinação dos bombeiros
Na sua página de Facebook, a corporação de Bombeiros Voluntários da Marinha
Grande dava conta do início do processo
de vacinação contra a COVID-19 de metade do seu efetivo no decurso desta semana.
“Hoje foram vacinados um total de 18
elementos, estando agendado os restantes
para a próxima sexta feira”, referiram os
bombeiros, acrescentando que o arranque
da vacinação “representa para nós um passo importante na luta contra a pandemia,
e obviamente que nos congratulamos pelo
seu início”.
O JMG apurou junto de fonte do Centro
de Saúde da Marinha Grande que a população começará a ser vacinada esta sexta
feira, dia 19 de fevereiro, embora não nos
tenha sido fornecido o número de pessoas

que serão vacinadas nesta fase, dado que
à hora de fecho desta edição ainda não
se sabia quantas vacinas iriam receber os
serviços.
ÒÒPAVILHÃO 1 DO PME PODERÁ ACOLHER
VACINAÇÃO

De acordo com a Direção Geral da Saúde, começam agora a ser vacinadas pessoas
com 80 ou mais anos de idade, bem como
pessoas com idade igual e/ou superior a 50
anos, com pelo menos uma das seguintes
patologias: Insuficiência cardíaca, Doença
coronária, Insuficiência renal, e Doença pulmonar obstrutiva crónica ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou
oxigenoterapia de longa duração.
Estas pessoas serão contactadas por te-

lefone ou através de mensagem pelos serviços de saúde, como explicou a presidente
da Câmara da Marinha Grande, Cidália
Ferreira, na reunião do executivo da última
segunda feira.
Na ocasião, a presidente fez saber que
caso seja necessário um espaço maior
para a vacinação, o Município está a pre-

parar o pavilhão 1 do Parque Municipal
de Exposições, “se houver mais equipas
de vacinação e mais pessoas para vacinar
por dia”, e em coordenação com as autoridades de saúde. A edil referiu ainda que
a câmara poderá facultar o transporte a
quem não o tenha, para garantir a vacinação de todos. ß

