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EMPRESÁRIOS SUÍÇOS QUEREM INVESTIR
60 MILHÕES DE EUROS NO CONCELHO

60 milhões de euros é quanto um grupo de investidores suíços se prepara para investir na Marinha Grande com vista à construção de uma
unidade para exploração de cannabis medicinal destinada à indústria farmacêutica » pág. 3
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CONSERVATÓRIAS SEM DATA
PARA ABRIR NO ATRIUM
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ROTARY DA MARINHA GRANDE
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Foi através da internet que
o Rotary Club da Marinha
Grande assinalou, no dia
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comunidade » última

Ò Ò COVID-19

TAXA DE INCIDÊNCIA DIMINUI
NA MARINHA GRANDE
Pub

A empreitada de adaptação do rés do chão
das instalações do Edifício do Atrium para
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O concelho da Marinha Grande tinha, no fecho desta
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A presidente da Câmara da Marinha Grande, no seu
discurso do 25 de Abril, considerou ser inevitável uma
mudança na constituição da autarquia » pág. 9
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ABRIL: MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

»POEMA

“O QUE ACONTECE NA INFÂNCIA NÃO
FICA NA INFÂNCIA… FICA PARA A VIDA”

Abril é… e não é

Os maus tratos em crianças e jovens resulta num sério problema social, com consequências ao nível do seu desenvolvimento,
físico e mental, para além de que poderá
comprometer o futuro de cada um. Quando
surgem durante a vida adulta têm um impacto
claramente negativo sobre a personalidade
já formada da vítima, contudo, quando estas
mesmas experiências acontecem durante a
infância têm repercussões na sua construção,
condicionando a sua personalidade e a própria vida adulta.
A infância é uma fase da vida do ser humano que, pela própria condição física e
mental, implica que outros cuidem de nós,
por forma a garantir as primeiras necessidades (alimentação, conforto, afeto, etc.), e
para a transmissão de conhecimentos e valores fundamentais para a vida em sociedade.
A falta de vinculação segura e de estabilidade afetiva podem gerar padrões de
comportamento desviantes com graves consequências para o ser humano e consequentemente para a sociedade. Assim, os maus
tratos praticados sobre uma criança ou jovem
exercem um impacto claramente negativo,
não só na infância, mas também na vida
adulta.
Estudos demonstram que as crianças vítimas de maus tratos apresentam dificuldade
em relacionar-se com os pares e com os adultos. São normalmente isoladas, mostrando

Abril é
Liberdade,
Democracia e
Criatividade
Igualdade de género,
Amor, paixão
E alegria…
É saber ouvir,
E, com cravos vermelhos,
Espalhar simpatia.
Abril não é…
Ditadura
Machismo, homofobia
Racismo, xenofobia
Ódio, inveja ou maldade
Meninas de um lado
Meninos do outro
E ser maltratado.
Abril é azul.
É ter coragem
Para falar o que se sente
E o que se tem na mente.
É respeitar,
É poder amar…
É ser criança,
É ter direitos,
Segurança,
Proteção,
E, acima de tudo,
ESPERANÇA!

JMG
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Elisabete Carreira
Técnica Social do GAP da Junta de
Freguesia da Marinha Grande
cooptada na CPCJ

CENTIMFE DINAMIZA “PENSE INDÚSTRIA 4.0”
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Importa contrariar as tendências que
assombram o equilíbrio individual e social
das crianças e jovens e que muito diz das
sociedades, desenvolvendo e fortalecendo
mecanismos de proteção suficientemente
abrangentes e holísticos, capazes de identificar atempadamente o perigo e agir perante
o mesmo.
Políticas de carácter preventivo, nas áreas
da saúde e educação e uma intervenção colaborativa, atenta e articulada, podem mudar
o rumo e fazer a diferença, porque afinal,
como muitos já disseram “O que acontece na
infância não fica na infância… Fica para a
vida!”.

PROJETO QUER ATRAIR JOVENS ESTUDANTES

Poema coletivo - Turma GS5
EB Guilherme Stephens,
5 de abril de 2021

Publicidade

para com os outros agressividade e negativismo. Existe uma grande probabilidade de
crescerem com depressões e possuírem, na
maioria dos casos, uma baixa autoestima,
com falta de motivação e envolvimento.
As crianças maltratadas têm tendência a
enveredar pelo mundo delinquente e reproduzir, mais tarde, nos filhos, a violência a que foram expostas pelos seus pais, podendo apresentar um quadro de doenças neurológicas e
psiquiátricas, transtornos de personalidade e
sequelas orgânicas de origem traumática. As
consequências dos maus tratos na vida das
crianças e dos jovens são devastadoras e castradoras, principalmente a nível psicológico.
Estas crianças e jovens têm uma maior
probabilidade de sofrerem diversos problemas emocionais e sociais do que aquelas
que nunca foram expostas a qualquer tipo de
atos violentos. É possível ver atuais adultos,
com crianças no sistema de Processo de Promoção e Proteção na CPCJ, em que eles próprios já possuíram PPP. É importante refletir
sobre a intervenção e os aspetos a melhorar.
Felizmente e contra muitas contrariedades,
existem também casos em que, pela força da
resiliência humana e do apoio de algumas
instituições existentes no nosso concelho, surgem casos onde esta tendência não se perpetua, havendo famílias devidamente estruturadas, apesar de terem vivido uma infância de
violência e maus tratos, mas são exceções.

O Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas
Especiais e Plásticos (CENTIMFE) tem em curso o projeto “Pense
Indústria 4.0”, que até junho de 2023 deverá envolver cerca de
6.500 alunos do 3.º ciclo e ensino secundário da região
O projeto visa transmitir aos jovens
estudantes uma nova imagem da indústria, associando-a a valores positivos e a
um futuro profissional atrativo, através de
uma abordagem criativa e inovadora dos
temas relacionados com a indústria e as
profissões a ela associadas.
Pretende-se o desenvolvimento de sessões de sensibilização nos estabelecimentos de ensino com a demonstração de
boas práticas de inovação e experimentação de robots, impressoras 3D, óculos
de realidade aumentada e exosqueletos,

entre outras tecnologias. Está também
prevista a visita dos estudantes aos laboratórios do CENTIMFE para que possam
verificar ‘in loco’ as tecnologias e equipamentos utilizados e abordar temas como
a prototipagem, nanotecnologia, digitalização e economia circular, só para
dar alguns exemplos. O projeto abarca
ainda a visitas de imersão a empresas e
Centros Demonstradores i4.0.
No âmbito do “Pense Indústria 4.0”
serão também dinamizados os concursos
“Fórmula 1 In Schools” e “Isto é uma Ideia

IoT”, visando este último a apresentação
de ideias, soluções inteligentes e exequíveis baseadas na Internet of Things (IoT).
Até junho de 2023 deverão ser realizadas mais de 500 sessões abarcando
cerca de 6.500 alunos de 14 escolas da
região entre as quais a Escola Profissional
e Artística da Marinha Grande, a Secundária Pinhal do Rei, a Escola Básica Prof.
Alberto Nery Capucho e a Secundária
Eng.º Acácio Calazans Duarte, todas situadas no concelho da Marinha Grande.
Refira-se que este é um projeto dinamizado pelo CENTIMFE e por outros cinco
Centros Tecnológicos do país, orçado em
3 milhões de euros dos quais 2,5 milhões
são financiados pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia. ß
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CANNABIS MEDICINAL

INVESTIDORES SUÍÇOS QUEREM GASTAR
60 MILHÕES DE EUROS NO CONCELHO
60 milhões de euros é quanto um grupo de investidores suíços se
prepara para investir na Marinha Grande com vista à construção
de uma unidade para exploração de cannabis medicinal destinada
à indústria farmacêutica
Segundo o JMG apurou, os empresários
suíços terão reunido ontem, já após o fecho
desta edição, com a presidente do Município da Marinha Grande para aferir da possibilidade de edificar cerca de 15 hectares
de estufas e 3 hectares destinados a armazéns e laboratório na sede do concelho.
Gonçalo Baptista, que está a intermediar o negócio, adiantou que há dois terrenos em vista para receberem este investimento que visa a criação de 50 postos de

trabalho nos 2 primeiros anos e um total
de 150 postos altamente qualificados numa
fase posterior.
De acordo com Gonçalo Baptista, o grupo de investidores privados tem um “profundo know-how” do negócio possuindo
atualmente 15 estufas semelhantes em vários países. O grupo já dispõe, segundo o
intermediário português, da licença obrigatória para o desenvolvimento da atividade no
país sendo este o único investimento que vai

realizar em Portugal. “Escolheram a Marinha
Grande pelo seu posicionamento no país,
entre outras características, e agora é neces-

sário aferir da viabilidade de construção nos
terrenos que se perspetiva possam acolher o
negócio”, referiu ainda Gonçalo Baptista. ß
Pub

CENTRO 2020

AUTARQUIA VÊ
APROVADO PROJETO
DE 290 MIL EUROS
O Município da Marinha Grande é uma das 65 entidades
que acabam de ver aprovadas as suas candidaturas para a
programação cultural em rede
O Programa Operacional Centro 2020
aprovou 65 candidaturas para a programação cultural em rede, que representam
um investimento total de 19,2 milhões de
euros e uma comparticipação de fundos
europeus de 18,4 milhões de euros.
O Município da Marinha Grande candidatou o projeto “À Mesa também se
canta”, tendo sido aprovado um investimento total de 298.350 euros com uma
comparticipação de 293.175,53 euros.
Para Isabel Damasceno, presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), “este
conjunto de aprovações representa um esforço significativo do Programa Regional
do Centro, financiando a 100% a realização de eventos e iniciativas culturais. É
mais um contributo para que os diversos
agentes culturais da região possam ultrapassar os fortes constrangimentos decorrentes da pandemia”.
Os projetos agora aprovados são, as-

sim, “uma resposta para a retoma e manutenção das atividades culturais e artísticas,
tendo em conta os prejuízos decorrentes
da suspensão total ou parcial de atividade
no contexto da pandemia COVID-19”, refere a CCDRC.
Os apoios concedidos destinam-se a
investimentos que visem promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do
património cultural, enquanto instrumento
de diferenciação e competitividade dos
territórios, designadamente através da
sua qualificação e valorização turística.
O objetivo é “aumentar a atratividade das
regiões e a sua dinamização económica,
mas também garantir o acesso à cultura
para todos os cidadãos e criar novos públicos”.
São beneficiários destes apoios municípios (em rede ou em parceria), comunidades intermunicipais, entidades privadas
sem fins lucrativos e ainda agentes culturais. ß
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MARINHA GRANDE

HÁ 11 ASSOCIAÇÕES LOCAIS
QUE PODE AJUDAR COM OS SEUS IMPOSTOS
Está a decorrer até dia 30 de junho o período para os
contribuintes procederem à entrega das suas declarações de IRS,
relativas ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
do ano de 2020
Aquando do preenchimento do modelo
3, há a possibilidade de os contribuintes
doarem 0,5% do imposto a uma instituição
de cariz social e/ou religioso. Basta, para
tal, que coloquem o número de identificação fiscal (NIF) da entidade beneficiária no
quadro 11 do campo 1101.
No concelho da Marinha Grande, e de
acordo com a informação disponibilizada
no Portal das Finanças, são 11 as entidades que podem beneficiar desta medida,
que não representa quaisquer custos para
os contribuintes.
São elas:
- ADESER II – Associação para o Desenvol-

vimento Económico e Social da Região da
Marinha Grande, IPSS (505933870);
- APPACDM da Marinha Grande – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (504646796);
- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande
(501137106);
- Associação Novo Olhar II (510280013);
- Associação Social, Cultural e Desportiva
de Casal Galego (501540563);
- Santa Casa da Misericórdia da Marinha
Grande (500892113);
- Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de
Maio (501056467);

- Associação de Promoção Social de Vieira
de Leiria (501103287);
- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria (501155198);

- Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria
(501931724);
- S. Silvestre – Associação de Solidariedade Social da Moita (506617939). ß

»PARTICIPAR PARA MELHORAR

Informação enganosa: Populismos evitáveis
Elvira Ferreira
elvira.g.ferreira@gmail.com

A comunicação digital das autarquias
assume hoje um papel crucial quando se
pretende informar os cidadãos de uma
forma simples, transparente e autêntica,
possibilitando uma maior proximidade
entre autarquia e munícipes.
Na autarquia marinhense, a informação privilegiada passa muito pelas redes
sociais, em especial o Facebook. Possivelmente, considera que esta é a forma
mais eficaz de comunicar com os munícipes e que terá um grande alcance junto
da população. Um exemplo recente de
notícia nesta rede social resulta de uma
discussão em reunião de câmara e que,
como se pode constatar, levanta algumas
dúvidas, parece transmitir uma ideia que,
efetivamente, não foi aprovada.
O que foi aprovado em reunião de
câmara no passado dia 29 de março
dizia: “Protocolo de cooperação com a

Direção-Geral da Autoridade Marítima e
o Município da Marinha Grande”. Fica-se, assim, algo perplexo com o título do
post quando se sabe que todas as competências que o governo PS quis transferir
para o município da Marinha Grande,
governado por um Executivo PS, foram rejeitadas. Aliás, aquando da discussão do
ponto durante a reunião, a Oposição afirmou que a assinatura deste Protocolo era

“uma oportunidade perdida”, dado que
praias como a Concha, Valeiras, Água
de Madeiros e Samouco, não constam do
mesmo. Como resposta, a Presidente referiu: “Não assumimos as competências
porque, como sabem, existem procedimentos por parte da autarquia que têm
sido muito morosos em termos de admissão de pessoal. A câmara tem pouco pessoal para as várias competências. Nós
não temos know-how na gestão da autoridade marítima e é por isso que trazemos
o Protocolo”. Se dúvidas houvesse relativamente às competências, estas afirmações são esclarecedoras. Um paradoxo
que só tem uma explicação, informação
populista para enganar os mais incautos.
Eleições autárquicas ao fundo do túnel.
O concelho da Marinha Grande não
passou à 3.ª fase do desconfinamento.
Além de um post no Facebook alertando
os munícipes para as regras a partir do
dia 19 de abril, que são iguais aos 15
dias anteriores, não se ouviu, da parte de
quem governa, uma palavra para os que
viram as suas vidas destruídas. Os restaurantes e o Comércio local continuam fechados, os cafés e as pastelarias vendem
ao postigo e os cidadãos que cumprem

as regras continuam a ficar em casa.
António Costa, numa recente reunião com
autarcas, defendeu a realização de testes
massivos para encontrar os casos escondidos. “Se tal não for feito, a realidade
pode bater à porta da “pior” maneira
possível. É mesmo uma luta que temos de
fazer em conjunto contra a pandemia”.
Teria bastado ouvir este comunicado para
agir atempadamente. Há várias autarquias no país que divulgaram uma iniciativa louvável que poderia e devia ter sido
copiada por este Executivo PS: todas as
freguesias, com mais de 120 casos por
100 mil habitantes, podem, gratuitamente, fazer dois testes por mês, bastando
agendar diretamente ou por telefone uma
das farmácias abrangidas. Pelo que se
observa, preocupações destas não existem nesta autarquia, nem constam de
nenhum post no Facebook. Na televisão,
anunciam testes aos desportistas. Bem. A
Câmara de Leiria já o faz há muito. Centenas de alunos marinhenses dentro de
salas de aulas a rebentar pelas costuras
não precisam de testes. Deixem-se de demagogias. Os tempos que atravessamos
são demasiado graves. É tempo de agir.
O povo agradece. ß
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OBRAS JÁ ESTÃO CONCLUÍDAS

CONSERVATÓRIA SEM DATA
PARA ABRIR NO ATRIUM
A empreitada de
adaptação do rés do
chão das instalações do
Edifício do Atrium para
acomodar os serviços da
Conservatória da Marinha
Grande já está concluída
mas, segundo informação
do Ministério da Justiça
ao JMG, ainda não há
data prevista para a
mudança de instalações
Nove meses após o arranque dos
trabalhos de reconversão do edifício,
inicialmente construído para funcionar como Mercado Municipal, o
JMG indagou o Instituto de Registos
e Notariado (IRN) com o objetivo de
saber para quando está prevista a
abertura ao público na nova localização.
Na resposta, que chegou na semana passada através do Gabinete
de Comunicação do Ministério da
Justiça, entidade que tutela o IRN, é
recordado que “no âmbito de uma
parceria, assente no contrato inter-administrativo celebrado entre a Câmara Municipal da Marinha Grande e o
Instituto dos Registo e do Notariado,
I.P., os serviços de identificação civil
e de registo da Conservatória dos Registos Civil, Predial e Comercial da
Marinha Grande, atualmente sitas na
Av. Vítor Galo n.º 36 - 1.º, vão mudar
para as novas Instalações do Espaço

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

Carlos Reys
Designer

“O Aroma da Goiaba”, de Gabriel
García Márquez/Plinio Apuleyo
Mendoza, Dom Quixote, 2005
Registos da Marinha Grande, localizadas em edifício da Rua das Portas
Verdes (Mercado Municipal), e que
será adaptado à acomodação dos
serviços do IRN, I.P.”.
Mais se informa que no novo espaço “estarão disponíveis todos os
serviços que atualmente estão acessíveis na Conservatória, pretendendo
esta mudança oferecer aos cidadãos
da Marinha Grande e aos trabalhadores dos serviços, melhores condições de atendimento e de trabalho”,
acrescentando o Ministério que a
obra em questão integra “um plano
mais vasto de reestruturação e requalificação das instalações dos serviços
do IRN,I.P., que constitui prioridade
da área governativa da Justiça”.
O nosso jornal quis ainda saber
o que está a atrasar a abertura do
espaço, cujas obras, no montante de
meio milhão de euros, deveriam ter
ficado concluídas no passado mês
de novembro.
“Apesar de toda a urgência impressa neste processo, as limitações

decorrentes do especial contexto que
vivemos geraram atrasos na conclusão dos trabalhos de especialidade ainda em curso. Cremos que o
retomar de alguma “normalidade”
permitirá a rápida conclusão deste
processo. Contudo, não nos é ainda
possível indicar uma data certa para
a concretização desta mudança”,
fizeram saber os serviços do Ministério da Justiça.
Fonte da autarquia adiantou ao
JMG que a presidente do Município
“tem acompanhado o assunto junto
da Secretaria de Estado que tutela o
IRN”, e o vereador Carlos Caetano
referiu na reunião do executivo da última segunda feira, 26 de abril, que
a autarca “tem insistido” para a “mudança urgente dos serviços”.
Refira-se ainda que os serviços do
IRN funcionam há mais de 20 anos
num primeiro andar sem elevador
nem rampas de acesso a pessoas
com mobilidade reduzida, e que as
negociações para a sua transferência tiveram início em 2010. ß

ASSOCIAÇÕES PROMOVERAM CONCENTRAÇÃO POPULAR

25 DE ABRIL CELEBRADO NA RUA
Cerca de meia centena de pessoas participaram na tarde do passado domingo na concentração agendada para a Praça Stephens por 16
entidades locais. Objetivo: assinalar
um “momento único” da história do
país – o 25 de Abril de 1974.
A Junta de Freguesia da Marinha
Grande subscreveu o apelo lançado pela Comissão Promotora das
Comemorações Populares do 25 de
Abril de 1974 e juntou-se ao leque
de ações programadas para assinalar os 47 anos da revolução “que

»LEITURAS

contou com o contributo fundamental
de muitos homens e mulheres desta
terra”.
“Uma terra que resistiu ao fascismo, terra do 18 de Janeiro, terra da
liberdade”, referia o convite para a
concentração popular, este ano e
devido à pandemia, com o uso obrigatório de máscara e o necessário
distanciamento físico.
À iniciativa, que incluiu um momento musical a cargo do marinhense Carlos Vicente, em que não faltou
a “Grândola, Vila Morena”, associa-

ram-se ainda: o Sindicato Vidreiro,
o Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias Transformadoras, Energia e
Atividades do Ambiente, a Cooperativa do Povo, a Comissão “O Pinhal
é Nosso”, a Associação de Reformados da Marinha Grande, o Grupo de
Percussão Tócandar, as coletividades
da Comeira, Amieirinhense, Figueiras, 1.º de Janeiro da Ordem, Garciense, Pilado e Escoura, 1.º de Maio
de Picassinos, o Sport Império Marinhense, o Sport Lisboa e Marinha e o
Sport Operário Marinhense. ß

«A minha recordação mais viva e constante não é das pessoas
mas da própria casa de Aracataca onde vivia com os meus avós. É
um sonho recorrente que ainda persiste. Mais ainda: todos os dias
da minha vida acordo com a impressão, falsa ou real, de que sonhei
que estou nessa casa. Não que tenha voltado a ela, mas que estou
ali, sem idade e sem nenhum motivo especial, como se nunca tivesse
saído dessa casa velha e enorme.»
Numa longa conversa transformada em entrevista assistimos ao
diálogo entre Gabriel García Márquez e Plinio Apuleyo Mendoza,
velhos amigos, este um jornalista e escritor colombiano; resulta um
livro que nos proporciona adquirir maior conhecimento sobre a personalidade daquele célebre romancista. Esta entrevista ocorreu em
1982, antes de GGM conquistar o Prémio Nobel; o leitor curioso
tem aqui a oportunidade de entender
o processo criativo que o conduziu à
conquista deste prémio.
Em vários pequenos capítulos GGM
responde às perguntas do jornalista. A
história vai sendo construída falando
GGM dos vários escritores que o influenciaram (alguns contemporâneos),
do seu ofício, dos seus romances até
então editados, “Cem Anos de Solidão”, “O Outono do Patriarca”, e
“Ninguém Escreve ao Coronel”. Referindo-se à política aborda os seus relacionamentos; com Fidel Castro, com o
presidente Mitterrand, com Carlos Andrés Pérez, entre outros. Fala da
sua luta a favor dos Direitos Humanos, depois sobre as suas manias,
superstições, gostos, e também sobre mulheres; tanto como aquelas
com as quais foi criado, mãe, avó e tias, como com as que construiu e
figuram nos seus romances, e ainda as que encontrou durante a vida
e das quais destaca – «Mercedes, a minha mulher.»
«(…) Na realidade, (diz Plinio) ele gasta o seu dinheiro com extrema generosidade; um dinheiro que obteve exclusivamente com a sua
máquina de escrever, sem explorar ninguém. (…) O tema de toda a
sua obra não é gratuito. Brota da sua própria vida. O fantasma da
solidão sempre seguiu o garoto perdido na grande casa dos avós, em
Aracataca; o estudante pobre que matava a tristeza dos domingos
num eléctrico; o jovem escritor que dormia em hotéis de passe em
Barranquilla; o autor mundialmente conhecido que é hoje.»
Gabriel García Márquez (1928-2014) nasceu na Colômbia e é
considerado um dos mais importantes autores da Literatura Universal.
Está traduzido em mais de 36 idiomas. Recebeu o Prémio Nobel de
Literatura em 1982.
Plinio Apuleyo Mendonza (1932) é um escritor, jornalista e diplomático colombiano, distinguido com o Prémio Simón Bolivar e Comendador de la Ordem de Boyaca em 2021. ß

6

local

JORNAL DA MARINHA GRANDE | www.jornaldamarinha.pt

HOSPITAL DE LEIRIA

UTENTE DESISTIU
APÓS 5 HORAS
DE ESPERA
Fernanda Letra Pereira, residente na
Marinha Grande, procurou o nosso
jornal para se queixar do “mau
serviço” prestado nas Urgências do
Hospital de Santo André, em Leiria.
Após 5 horas de espera desistiu do
atendimento e procurou ajuda numa
clínica privada
Segundo relatou, no passado dia 15 de abril
dirigiu-se ao serviço de urgência, via Saúde 24,
com queixas respiratórias e inchaço na garganta
causados, de acordo com a própria, pela toma
de um medicamento ao qual seria alérgica. Fernanda Pereira refere ter dado entrada cerca das
20h e cinco horas depois “desistiu” do atendimento e procurou ajuda numa clínica privada.
Segundo relatou, “em três horas apenas foi atendida uma pessoa” de entre as sete que se encontravam com ela na sala de espera.
Ao JMG Fernanda Pereira garantiu ter apresentado queixa no livro de reclamações do Serviço de Urgência face ao “mau serviço” prestado, tendo-se queixado também à Linha Saúde
24 (808 24 24 24) que a encaminhou para lá.
A utente critica o facto de lhe ter sido atribuída
uma pulseira amarela, perante “a gravidade da
situação”, questiona qual teria sido o seu “fim”
se não tivesse procurado auxílio fora do Hospital
dada a “dificuldade respiratória” que apresentava, e deixa o alerta à população para que use o
livro de reclamações se necessário.
ÒÒHOSPITAL REFERE QUEIXAS DÍSPARES

Contactado pelo nosso jornal, no sentido de
esclarecer o que sucedeu no atendimento desta
utente e para perceber se não seria este um caso
prioritário, o Centro Hospitalar de Leiria (CHL)
confirmou a admissão da utente no Serviço de
Urgência no dia 15 de abril, bem como a sua
exposição no Livro de Reclamações daquele Serviço.
No entanto, e segundo o CHL, “de acordo
com o processo clínico, as queixas que motivaram o recurso à Urgência não são as referidas
pela utente à jornalista”. Mais informou o Hospital que “na data em questão verificou-se, de facto, um pico de afluência no serviço de Urgência,
o que dificultou a resposta atempada e desejável, pelo que se lamenta o sucedido”.
O JMG tentou saber quais as queixas apresentadas pela utente quando procurou os serviços de urgência, e que constam no seu processo
clínico, mas tratando-se de “informação confidencial” não nos foi dado esse esclarecimento. ß

DANIELA ANÉIS, COORDENADORA PEDAGÓGICA
DA UNIVERSIDADE SÉNIOR

“ISTO É MESMO BOA VONTADE
E MUITA CAROLICE!”
Desde 2014 que a Universidade
Projetos de Vida Sénior
tem vindo a trabalhar
no envelhecimento ativo
promovendo um vasto
leque de atividades para os
seniores do concelho. 2020
foi um ano “difícil” devido à
pandemia, mas Daniela Anéis
e Sílvia Gemito, responsáveis
pelo projeto, mostram-se
“determinadas” em voltar à
normalidade assim que possível
Como tem a Universidade conseguido superar esta pandemia?

Tem sido essencialmente online,
por telefone, email e redes sociais.
Estamos a viver online. Temos cerca
de 14 aulas por semana, através de
uma parceria com a Universidade
Internacional para a Terceira Idade,
e perto de 30 participantes fixos. É
claro que baixou muito o número de
inscritos este ano, temos menos de um
terço se compararmos com o período
antes da pandemia.
Quais foram os motivos apresentados pelos alunos para não renovarem as suas matrículas?

Quando reiniciámos em setembro
era essencialmente medo. Algumas
pessoas depois perceberam que não
podia haver sítio mais limpo, porque
nós limpávamos de manhã, à hora de
almoço e à noite. Tínhamos restrições
ao nível da lotação das salas. Havia
espaçamento, as turmas eram muito
pequenas mas mesmo assim havia
muito medo. E depois, razões familiares, com pressão para eles não irem.
Quando confinámos teve a ver com a
resistência. As pessoas acharam que
não era a mesma coisa não estar presencialmente, faltava o convívio.
Trabalhámos na antecipação, já
sabíamos que isto ia voltar a acontecer e todas as aulas de informática
prepararam os alunos para este cenário, demos apoio e instalámos tudo
nos telemóveis. A Câmara deu-nos
seis computadores portáteis que emprestámos aos alunos que não tinham
para que eles pudessem participar.

CANDIDATURAS NO VALOR DE 38 MIL EUROS

PROJETOS AGUARDAM “LUZ
VERDE” DO MUNICÍPIO
A Projetos de Vida Sénior submeteu
três candidaturas à apreciação da Câmara Municipal da Marinha Grande.
Uma das candidaturas diz respeito a
despesas fixas da Universidade Sénior; outra refere-se à criação do Gym
BEI, um ginásio de manutenção do idoso, com vista à promoção da estimulação cognitiva, à prevenção da demência e de situações de depressão,
e à prevenção da institucionalização

precoce; e a implementação do GAS
– Gabinete de Apoio ao Sénior, que
pretende congregar todas as necessidades do idoso ao nível do concelho
e encaminhar para as devidas estruturas. As candidaturas apresentadas
representam um montante global de
38.500 euros, mas a Projetos de Vida
Sénior ainda não sabe quanto poderá
vir a receber em caso de aprovação
destes projetos. ß

Tudo o que podíamos fazer, fizemos.
Claro que também há dificuldades
com os acessos à Internet, e há pessoas que usam os dados móveis…

sas. Os números assustam muito mas
eu penso que se melhorarem poderemos fazer a nossa primeira visita de
estudo no final de junho.

Como vão ser as próximas sema-

Tendo em conta os encargos fi-

nas?

xos, como conseguiram em termos

Assim que tivermos autorização do
ISDOM para funcionar, funcionaremos.

financeiros suportar esta situação?

E do lado dos estudantes, qual é
o feedback?

Quem já esteve connosco e viu
toda a segurança das nossas instalações está confiante para regressar,
porque também percebem que tem a
ver com a ação individual de cada
um. As outras pessoas também estão
desejosas de voltar e mais esperanço-

Não suportámos! Temos buraco! A
Câmara irá apoiar financeiramente,
a Junta já nos apoiou e estamos à espera de receber a última tranche do
Instituto de Emprego e Formação Profissional do estágio da Sílvia Gemito.
Se não fosse isso era impossível. Eu
estou com licença sem vencimento
desde setembro! Se não já tínhamos
fechado! Isto é mesmo boa vontade e
muita carolice! ß
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SINISTRALIDADE NO DISTRITO DE LEIRIA EM 2020

MARINHA GRANDE FOI O TERCEIRO
CONCELHO COM MAIS ACIDENTES

»OPINIÃO

Pontos nos I

Iris Gomes

Advogada e Especialista em Orçamento
e Finanças Públicas

O Comando Distrital da PSP de Leiria fez um balanço do ano
de 2020 e do primeiro trimestre deste ano no que se refere
à sinistralidade rodoviária. O concelho da Marinha Grande
foi o terceiro do distrito no que se refere à prevalência da
sinistralidade no ano transato
Embora em 2020 tenham sido feitas
menos operações de fiscalização rodoviária, 593 face às 697 realizadas
em 2019, foram fiscalizados 23.363
condutores, mais 5.848 em comparação com o ano anterior. Segundo o Comando Distrital da PSP, foram realizadas
operações de “maior envergadura” com
o objetivo de fiscalizar o “maior número
possível de condutores na via pública”,
considerando que este tipo de ação se
revelou “fundamental” no contexto dos
estados de emergência. Em 2020 foram
registados 2.174 acidentes, dos quais
1.715 apenas com danos. Dos restantes
459 sinistros houve a lamentar 3 vítimas
mortais, 13 feridos graves e 443 ligeiros.
ÒÒMENOS ACIDENTES EM 2020

Por concelhos, Leiria foi o que apresentou o maior número de acidentes,

849, seguido de Caldas da Rainha
(423), Marinha Grande (383), Pombal
(185), Alcobaça (145), Peniche (134) e
Nazaré (55). Quanto ao concelho da
Marinha Grande, refira-se ainda que
houve em 2020 menos 90 sinistros que
no ano anterior, o que se traduziu numa
diminuição de 19%.
Em comparação com o ano de 2019,
o Comando Distrital regista uma “importante redução” de todos os indicadores,
com menos 179 feridos ligeiros e menos
10 feridos graves, com exceção para o
número de vítimas mortais que não sofreu alterações (3).
Quanto à tipologia dos acidentes,
manteve-se no ano transato a prevalência de colisões (1871), seguindo-se
os despistes (231) e os atropelamentos
(72). Aliás, os atropelamentos foram o
tipo de acidente com a maior redução

nos números (-43%), seguido da colisão
(-23%) e do despiste (-2%).
ÒÒ2021 MANTÉM TENDÊNCIA DE DESCIDA

Se olharmos para os dados já disponíveis relativos ao 1.º trimestre deste
ano, a PSP realça a tendência de diminuição da sinistralidade e das suas
consequências diretas nas pessoas. Segundo o Comando Distrital, verificou-se
uma redução no número de acidentes,
de 586 para 376, em comparação
com o período homólogo de 2020, sendo que do total de acidentes registados
houve 71 com consequências pessoais,
menos 43 do que nos primeiros três meses do ano anterior.
Não houve vítimas mortais (menos
2), o número de feridos leves baixou
para 66 (menos 42), e registaram-se
5 feridos graves, mais um por comparação com o mesmo período do ano
transato.
De referir ainda que no concelho
da Marinha Grande registaram-se no
primeiro trimestre deste ano 67 acidentes, menos 42 que em igual período de
2020 (-38,5%). ß

VIEIRA DE LEIRIA

JUNTA AJUDA A SUBMETER IRS
A Junta de Freguesia de Vieira de
Leiria, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, está a apoiar a
população no preenchimento da declaração de IRS Simplificado, relativa aos
rendimentos auferidos em 2020.
A entrega das declarações decorre
até 30 de junho e os interessados em

obter o apoio da Junta devem agendar
o respetivo atendimento através do endereço de email geral@jf-vieiradeleiria.
pt, pelo contacto telefónico 244 695
343, ou nas instalações da Junta. Depois, basta comparecer no dia e hora
marcados e levar o número de identificação fiscal e a senha de acesso ao

Portal das Finanças.
A Junta da Vieira apela aos cidadãos para que sejam cumpridas as
normas da Direção Geral de Saúde, no
que se refere à prevenção do contágio
da COVID-19, nomeadamente o uso da
máscara, a desinfeção das mãos e o
distanciamento social. ß

No passado dia 7 de abril teve lugar a cerimónia de
assinatura do Protocolo relativo à instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande,
Pombal e Porto de Mós.
O Julgado de Paz irá ficar sediado no município da
Batalha e constitui um passo importante no alargamento
da rede dos 25 julgados de paz existentes no território.
Os Julgados de Paz são tribunais específicos dotados
de características próprias em termos de funcionamento e organização com matriz constitucional no artigo
209.º e regem-se pelos princípios da simplicidade, adequação, informalidade, oralidade e absoluta economia
processual.
Em termos gerais, os Julgados de Paz apresentam
uma tramitação processual própria e simplificada sendo que os litígios podem ser resolvidos por mediação,
conciliação, transação ou através de julgamento e consequente sentença.
No contexto legal atual, os Julgados de Paz têm competência para apreciar e decidir ações declarativas cíveis, com exceção das que envolvam matérias de direito
da família, direito das sucessões e direito do trabalho,
cujo valor não ultrapassasse os 15.000 euros (quinze
mil euros).
As ações que podem ser resolvidas nos Julgados
de Paz, nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei
n.º 78/2001, de 13 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/2013, de 31 de julho, entre
outras, são as seguintes: ações destinadas a efetivar o
cumprimento de obrigações, ações de entrega de coisas móveis, ações resultantes de direitos e deveres dos
condóminos, ações de resolução de litígios entre proprietários de prédios, ações de reivindicação, possessórias,
usucapião e acessão e divisão de coisa comum, ações
que respeitem ao direito de uso e administração da compropriedade, da superfície, do usufruto, de uso e habitação e ao direito real de habitação periódica, ações
que digam respeito ao arrendamento urbano, ações que
respeitem à responsabilidade civil contratual e extracontratual, ações que respeitem ao incumprimento civil contratual, ações que respeitem à garantia geral das obrigações e ações relativas a pedidos de indemnização cível.
Para os cidadãos marinhenses esta é uma ótima notícia uma vez que vai ser possível de forma mais simples,
célere e igualmente eficaz aceder à justiça por exemplo
em matéria de ações decorrentes de acidentes de viação.
Atenta a possibilidade contemplada no referido Protocolo faço votos com esperança para que o Executivo
marinhense crie uma delegação local para a receção de
requerimentos e documentos dos cidadãos. ß
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SANTOS BAROSA/VIDRALA

TRABALHADORES
(DE NOVO)
EM GREVE
Os trabalhadores da Santos Barosa/Vidrala voltaram à greve esta semana por considerarem “insuficientes” os valores propostos
pela empresa para os aumentos salariais para
2021.
Segundo Etelvina Rosa, do Sindicato Vidreiro, os trabalhadores “estavam disponíveis
para aceitar a proposta para o corrente ano
desde que existisse o compromisso por parte
do Grupo Vidrala de fazer a redução faseada
das 37,5 horas semanais que alguns trabalhadores da SB ainda praticam, para as 35
horas”. Entre as reivindicações está ainda o
aumento do subsídio de turno, de 22,5% para
25%.
De acordo com a responsável, estas eram
as duas principais questões que os trabalhadores queriam ver garantidas, “mesmo que
fosse só a partir de setembro, mas em reunião
a empresa não assumiu a sua concretização”.
Etelvina Rosa deu ainda conta de que ao
longo dos dois últimos meses “foi feito o esforço, no sentido de se chegar a um entendimento, o que não foi possível até ao momento”.
A paralisação arrancou às 21h de segunda
feira e terminou ontem às 13h, já após o fecho
desta edição. ß

AGRUPAMENTO NASCENTE
RECEBE SELO ETWINNING
O Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente
está entre as 108 escolas portuguesas e as 2935
escolas europeias que acabam de receber o “Selo Escola
eTwinning 2021-2022”
Trata-se de um galardão que é atribuído às escolas que desenvolvem projetos com os seus alunos em cooperação
com escolas de outros países europeus.
Segundo anunciou o Agrupamento
Nascente na sua página da Internet, o
Selo de Escola eTwinning premeia esco-

las e agrupamentos que se destacaram
em práticas digitais e de eSafety; abordagens pedagógicas inovadoras e criativas; na promoção do desenvolvimento
profissional contínuo dos professores;
e ainda na promoção de práticas de
aprendizagem colaborativas entre pro-

fessores e alunos.
“Ser Escola eTwinning é ser parte integrante de um projeto global de cidadania
europeia de desenvolvimento de competências digitais, mas acima de tudo é o
desenvolvimento de valores preconizados
pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória como a cooperação,
a partilha, o respeito pela diferença, a solidariedade, valores esses que devem estar presentes em todas as nossas práticas
letivas”, refere ainda o Agrupamento. ß

ENSINO

MATRÍCULAS ABERTAS ATÉ 14 DE MAIO
Está a decorrer até ao próximo dia
14 de maio o prazo para a realização
das matrículas/renovação no ensino
pré-escolar e no 1.º ano do 1.º ciclo do
ensino básico com vista à frequência no
ano letivo 2021/2022.
Os pedidos de matrícula devem ser
apresentados preferencialmente pela internet, no portaldasmatriculas.edu.gov.

pt, com autenticação através do cartão
de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
Em caso de dúvidas devem ser contactados os Agrupamentos de Escolas
do concelho: Nascente – 244 570 270
ou matriculas.aemgn@gmail.com; Vieira de Leiria – 244 698 010 ou lidia.

silva@aevl.pt; Poente – 244 575 140
ou
ag.escolasmarinhagrandepoente@
gmail.com.
De referir ainda que devem ser efetuadas entre os dias 10 e 16 de julho
as matrículas/renovação para os alunos
que passam a frequentar entre o 2.º e o
7.º ano de escolaridade; e de 18 a 30
de junho, do 8.º ao 12.º anos. ß

AAF’S E CAF’S NA MARINHA GRANDE

ANIMADORA LAMENTA “PRECARIEDADE” E BAIXOS RENDIMENTOS
Foi através das redes sociais que uma
animadora que presta serviço numa escola do concelho, no âmbito da Componente
de Apoio à família (CAF) e Atividades de
Animação e de Apoio à Família (AAF), se
lamentou da precariedade a que está sujeita, ano após ano, bem como aos baixos valores/hora praticados sobretudo para quem
trabalha através de recibos verdes e tem de
possuir uma licenciatura na área para desempenhar aquelas funções.
“Para além da precariedade de trabalho
(recibos verdes), trabalhamos de meio de
setembro a julho e depois ficamos sem trabalho e nunca sabemos se a nova empresa
que ganhou em setembro o concurso nos vai
voltar a chamar, neste ano letivo ligou-me
a faltarem 2 dias para iniciar o trabalho”,
refere esta profissional. “Em 2020/2021
o município em vez lançar concurso para
o ano todo, fez faseado, de setembro a
dezembro, de janeiro a abril e de maio a
julho...”, explicando que acaba de ser contactada pela empresa que ganhou o tercei-

ro concurso para ir trabalhar na próxima
segunda feira, por 4,75 euros/hora face
aos 6 euros/hora pagos anteriormente.
ÒÒAUTARQUIA ESCLARECE

O nosso jornal solicitou ao Município um
esclarecimento a respeito do processo de
contratação de AAF’s e CAF’s para o ano
letivo em curso. Na resposta, foi referido
que a adjudicação resulta de um concurso
público nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP), “tendo o preço base que
a Câmara se propôs pagar sido apurado
de acordo com os valores pagos em contratos anteriores. O preço final de adjudicação resulta da concorrência normal nestes
procedimentos, não violando o disposto no
CCP”.
Segundo a autarquia, a adjudicatária
“está a diligenciar esforços no sentido de
garantir a contratação dos Recursos Humanos que estão a prestar estes serviços desde
o início do ano letivo, por forma a manter a
estabilidade junto da Comunidade Escolar”,

acrescentando que este é um “procedimento habitual neste tipo de contratos”, e que
“a informação disponibilizada à Câmara é
de que TODOS os Recursos Humanos aceitaram continuar a prestar os serviços nas
mesmas condições que têm até agora, à exceção de UMA TRABALHADORA que não
confirmou ainda a sua disponibilidade”.
Sobre a questão dos recibos verdes, o
Município refere que “os vínculos de trabalho (contrato a termo ou avença) é uma
opção das Trabalhadoras, sendo que a
Adjudicatária ofereceu qualquer umas das
possibilidades, e assim algumas Trabalhadoras estão em regime de Avença e outras
com Contrato a Termo por opção própria
de cada uma”.
Mais esclareceu a autarquia que “tem a
garantia da Adjudicatária que o valor/hora
a pagar será mantido sem alteração, assim
como todas as restantes condições laborais,
não havendo por isso perda de rendimentos
por parte das Trabalhadoras”.
Sobre a celebração de 3 contratos este

ano letivo para a prestação dos referidos
serviços, a autarquia justificou com a “imprevisibilidade nas condições de realização
do ano letivo, associada à pandemia”.
Instada sobre a possibilidade de ser a
Câmara a contratar diretamente estes profissionais no próximo ano letivo, foi respondido que “outros Municípios (ex. Leiria)
transferiram estas competências (com o
financiamento da Câmara) para as Associações de Pais, o que na Marinha Grande
tendo sido tentado, foi impossibilitado por
indisponibilidade das mesmas. Nestes casos, as prestações pagas pelas Famílias são
largamente superiores ao que é pago pelas
Famílias do nosso concelho”, acrescentando que “a possibilidade de a Câmara vir
no futuro a contratar para o seu quadro
de pessoal os Recursos Humanos necessários para garantir estes serviços de apoio
enquadra-se na questão da transferência de
competências no domínio da Educação a
partir do ano letivo 2022/2023 e está por
isso em cima da mesa”. ß
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47.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974

CIDÁLIA FERREIRA EXIGE REFORMA
DO SISTEMA ELEITORAL AUTÁRQUICO
Devido à pandemia, a Assembleia Municipal da Marinha
Grande, tal como sucedeu no ano passado, promoveu uma
sessão evocativa do 25 de Abril de 1974, que foi transmitida
no passado domingo, em direto, nas plataformas digitais
Foram intervenientes os representantes de
todas as forças políticas e movimentos com
assento na Assembleia Municipal, bem como
o presidente do órgão, Luís Guerra Marques,
que lembrou os nomes de alguns dos conterrâneos que estiveram “na linha da frente” da
luta que contribuiu para a revolução, afirmando, de seguida, que “as liberdades conquistadas em 25 de Abril de 1974 são eternas,
e jamais, estou convicto, a sociedade Portuguesa as deixará cair”. Lembrou também o
papel do PCP, que completa este ano o seu
centenário, e que “deu uma contribuição sem
paralelo na luta de resistência à ditadura fascista”.
“É, pois, na lembrança de todos os factos
que aqui enumerei e das pessoas reais que
aqui lembrei e dos seus atos, e de muitas outras pessoas e outros factos, que não tendo
referido, contribuíram e se bateram para as
conquistas sociais, económicas e políticas
que o 25 de Abril nos trouxe, que também
importa e se deve comemorar abril, nomeadamente num concelho como o nosso, que
tem uma história de luta pela liberdade ímpar na sociedade Portuguesa, que nos deve
orgulhar, a todos, por a ele pertencermos”,
frisou Luís Guerra Marques, acrescentando
que “estou certo, no nosso Concelho nunca
deixaremos cair Abril e o que ele representa, e sei também que, como terra que não se
verga, sempre haveremos de cumprir o nosso
caminho na defesa da liberdade, da democracia, do progresso e do desenvolvimento”.
Por sua vez, no seu discurso, a presidente
do Município realçou o “papel determinante” das Autarquias Locais, para o progresso
e desenvolvimento dos seus territórios, considerando “legítimo” que “seja destas que os
Cidadãos mais exijam e mais esperem na
defesa dos seus interesses”, tendo em conta a
sua proximidade.
Cidália Ferreira referiu as “cada vez maiores responsabilidades” assumidas pelas autarquias nos últimos anos, em múltiplas áreas,
“substituindo” a Administração Central em
matérias que eram da sua responsabilidade, “nem sempre com a garantia de terem
o financiamento e os meios humanos para
o exercício das mesmas”, tendo por isso de
“fazer uma gestão ainda mais rigorosa e criteriosa para que não se prejudiquem outras

necessidades básicas e essenciais ao desenvolvimento dos territórios”.
“Exige-se por isso, e cada vez mais, uma
reforma das Autarquias Locais, nomeadamente quanto ao sistema eleitoral e de constituição das mesmas, ao seu regime jurídico e
de finanças, sem deixar de respeitar o princípio da eleição direta, secreta e universal dos
seus Órgãos”, defendeu a autarca.
Para Cidália Ferreira, “à semelhança do
que acontece na maior parte dos países da
europa moderna, não faz sentido que em
Portugal o Órgão Executivo do Município, ao
contrário do que sucede nas Freguesias, não
seja eleito pelo Órgão deliberativo – a Assembleia Municipal – sob proposta do Presidente de Câmara o qual, esse sim, deverá ser
sempre eleito diretamente pelos Cidadãos”.
A presidente da autarquia considerou que
“a eficiência e a eficácia da governação a
partir da Câmara Municipal dependem em
muito da sua capacidade de decisão dia-a-dia, o que não é compatível com um Órgão
de decisão constituído por diferentes sensibilidades. A capacidade de desenvolvimento e
de afirmação do nosso Concelho dependem
em muito desta capacidade de governação
efetiva”.
Cidália Ferreira, que se vai recandidatar
pelo PS nas próximas Eleições Autárquicas,
disse ainda que “a polarização política e
ideológica, o surgimento de novos Partidos
e Movimentos contestatários do sistema tradicional, especialmente quando associados a
ideologias extremistas, ou mesmo o descrédito das instituições democráticas, por falta
de concretização dos ideais de liberdade, de
igualdade e de fraternidade, de progresso e
prosperidade, voltam hoje a colocar Portugal
no limiar de uma nova ordem política e social
próxima do Estado Novo, o que é nosso dever impedir, fazendo cumprir Abril”.
A autarca falou ainda sobre os constrangimentos causados pela pandemia de COVID-19, bem como os esforços levados a
cabo pelo Município com vista à proteção
e segurança da população no combate à
doença.
ÒÒOPOSIÇÃO CLASSIFICOU DISCURSO
DE “ANTI DEMOCRÁTICO”

A reunião de câmara da última segunda

feira, 26 de abril, decorreu sem a presença de
Cidália Ferreira, sem que tenha sido referido o
motivo pelo qual não compareceu no auditório do Edifício da Resinagem.
Apesar da ausência da presidente do Município, os vereadores da oposição teceram
duras críticas ao discurso que proferiu na véspera na sessão evocativa do 25 de Abril.
Para Lara Lino, do PCP, foi um “discurso
anti democrático”, no qual disse não se rever,
concluindo das palavras que escutou que “a
pluralidade de opiniões e partidos não contribuem para as boas práticas do poder local
e atrapalham o seu trabalho”, acrescentando
que Cidália Ferreira “apelou de forma camuflada a uma maioria absoluta [nas próximas
Autárquicas] num discurso do 25 de Abril”,
facto que lamentou.
Ana Alves Monteiro, do MpM, considerou
que “partir do pressuposto que cabe à sra.
Presidente neste processo [autárquico] ser ela
a propor toda a equipa executiva, e querer
retirar outros elementos de outras forças políticas, é uma subversão completa dos valores de

Abril e do processo democrático”, concluindo
que “é uma pobreza de reflexão a propósito
dos valores de Abril”.
Já Aurélio Ferreira, do MpM, escusou-se a tecer comentários sobre o assunto, mas
lembrou que cabe ao Parlamento proceder a
eventuais alterações à lei eleitoral autárquica.
Alexandra Dengucho, por sua vez, lamentou “a leitura que foi feita do poder local
democrático”, considerando que “a sua riqueza advém de poderem estar representadas
as diversas tendências políticas”. A autarca
eleita pela CDU disse não compreender a
recandidatura de Cidália Ferreira “face à crítica que faz ao modelo e à sua incapacidade
para trabalhar neste modelo e governar em
pluralismos”, questionando “que garantias
pode dar aos eleitores de que não fará outro
mandato miserável como este”, dando como
exemplo a “baixa taxa de execução”, apesar
de “todos os orçamentos terem sido aprovados”. Para Alexandra Dengucho, o discurso
da presidente da autarquia representa “a antítese dos valores de Abril e da democracia”. ß
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# EDITORIAL

As incongruências no PSD
da Marinha Grande
O Partido Social-Democrata é uma instituição com história na Marinha Grande,
apesar das dificuldades que um partido de direita sempre teve num concelho industrial
em que cerca de dois terços do eleitorado votam à esquerda.
Ora não foi por isso que homens como António Matias, Artur Cadime, Joaquim
João Pereira e António Santos, muito respeitados, lograram eleger um vereador na Câmara Municipal e até tiveram um desempenho positivo, apesar de estarem em minoria.
O declínio do PSD ocorreu em 2017, quando um advogado da terra sem qualquer
jeito para a política tomou conta do partido, rodeou-se de pessoas da sua confiança,
fez aprovar a sua própria candidatura à presidência da autarquia e (re)criou a Aliança
Democrática num concelho em que ninguém pode ouvir falar dessa “velha” aliança
dos partidos de direita.
Após uma campanha que foi um desastre, designadamente o debate entre todos os
candidatos no Operário, o PSD perdeu o lugar que tinha há vários anos na autarquia
marinhense e, pior que isso, deixou um vazio no partido e abriu caminho a um outro
aprendiz da política que ainda não se percebeu bem o que anda a fazer.
José Duarte, que nem sabemos se é da Marinha Grande ou se vota no concelho,
já para não falar em outros detalhes, apresenta-se como alguém capaz de fazer a
diferença num partido em que, todos sabemos, ou não elege ninguém ou conseguirá,
no limite, um vereador.
O discurso do líder do PSD local não tem pois correspondência com as suas atitudes. É sabido que andou a negociar o apoio ao MpM mas terá reclamado o n.º 3
para si, algo que Aurélio Ferreira rejeitou. O Movimento pela Marinha pretendia outro
candidato proposto pelo PSD e até admitia manter a candidatura de Joaquim João
Pereira ou de Margarida Balseiro Lopes à Assembleia Municipal pelo agora +MpM.
Mas as negociações, que envolveram o líder da Distrital do PSD, fracassaram.
Nestas circunstâncias, já foram feitas várias abordagens para encabeçar a lista
laranja. Margarida Balseiro Lopes foi uma das primeiras opções, mas está focada no
Doutoramento e declinou o convite. Dulce Mendes foi abordada mas fez saber que
não está disponível para a política. Também o médico Carlos Nobre terá sido abordado e a resposta foi um redondo não.
Como é público, o JMG noticiou estas sondagens e qual foi a atitude do presidente
da Concelhia do PSD ao diretor do nosso jornal? Uma mensagem com o seguinte teor:
“tens até ao final do dia para falares comigo. Não queiras comprar uma guerra. Não
aceito abusos de confiança e já me devias conhecer”.
O teor desta mensagem é elucidativo do tipo de pessoa que José Duarte é, que muito provavelmente, caso algum dia seja eleito ou tenha responsabilidades políticas em
algum órgão autárquico, usará este tipo de linguagem como forma de intimidação. E
isto é tudo o que não necessitamos no nosso concelho, políticos que negam aquilo que
tivemos o cuidado de confirmar. Mais, o próprio confirmou que os convites foram feitos
a uma fonte por nós consultada. Mas nega que o PSD tenha sondado duas pessoas
para cabeça de lista como se isso fosse algo anormal. Aliás, até nos parecem pessoas
capazes, devendo o PSD honrar os convites que faz, sejam eles da parte do presidente
da Concelhia ou por interposta pessoa.
A Marinha Grande necessita, mais do que nunca, de políticos capazes de concretizar os anseios das populações, precisa de pessoas para servir os munícipes e não
de personagens que olham para a política como um caminho para resolverem a sua
vida profissional.
O PSD parece não ser a solução para nada mas o problema para tudo e, nas urnas, os eleitores saberão dar resposta a este tipo de conduta absolutamente inaceitável
e que merece a nossa repulsa, hoje e sempre.
Esperamos que o líder do PSD local ainda vá a tempo de dignificar a política
concelhia e honre os homens e mulheres que tão bem serviram a social-democracia
na Marinha Grande.

A Direção do Jornal da Marinha Grande

»PEÇO A PALAVRA...

É a simplicidade, estúpido

Henrique Neto
Empresário
henriquejosesousaneto@gmail.com

Na gestão de uma empresa, como de um
Estado, a simplicidade é um factor determinante do sucesso. Pelo contrário, as regras
desnecessariamente complicadas e as decisões menos claras, conduzem a resultados
que dificilmente podem ser bons e os custos
em trabalho adicional crescem.
Os governos de António Costa, tal como
ele próprio, é formado por advogados e por
jovens saídos da JS, cuja experiência é apenas política, que passam a vida a complicar o que é simples e temos exemplos disso
quase diários. Por exemplo, em vez de criar
uma base de dados única para, uma vez
terminada a prioridade de vacinar os profissionais de saúde, usar apenas o critério
da idade, o Governo inventou diversas prioridades - os políticos, os professores, não os
universitários, as forças de segurança e sei
lá que mais - com o resultado óbvio de agora não saberem quem verdadeiramente falta
vacinar e com toda a gente a reclamar e a
fazer ameaças.
Nos apoios dados à economia, em vez
de apoiar as empresas pagando os salários
dos trabalhadores sem trabalho, no todo ou
na parte, o que seria simples de verificar

através da Segurança Social, o Governo arranjou uma enorme diversidade de apoios
impossíveis de controlar pelo Estado, como
seja o volume de negócios nos meses e nos
anos anteriores de milhares de empresas dos
sectores mais variados. Recordo que os salários constituem geralmente o maior custo fixo
das empresas e por essa via poder-se-ia ter
evitado os despedimentos. A moratória no
pagamento de rendas e de outros custos seria um factor a controlar pelos interessados,
senhorios e bancos, mas não pelo Estado
que apenas faria as leis necessárias.
Mais grave, o Governo em vez de transferir os idosos dos lares sem condições de isolamento para quartos individuais dos hotéis
fechados, onde seriam mais fáceis de isolar,
empregando os profissionais dos hotéis e os
profissionais dos lares em conjunto, andou a
correr de lar em lar e deixou morrer milhares
de idosos que poderiam ter sido poupados
com maior simplicidade organizativa.
Os exemplos abundam, o que falta é gente qualificada no Governo que saiba o que
anda a fazer. Entretanto, não faltam empregos bem remunerados para mais aprendizes
de políticos. ß

INSTANTÂNEO

QUEM É QUE
DEITA LIXO
NA MATA?
Parece impossível mas é
verdade. Apesar de todos os
apelos e mais alguns para a
proteção do meio ambiente e
para o devido encaminhamento dos resíduos, na Marinha
Grande continua a ser depositado lixo nas matas. Esta fotografia, captada terça feira na
Mata do Casal da Lebre, junto
à Zona Industrial, deveria envergonhar-nos a todos e servir
como exemplo do que não se
deve fazer. Até quando? ß
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FUTEBOL

AUTOMOBILISMO

MARINHENSE DEIXA PÁLIDA
IMAGEM FRENTE AO ALVERCA

ÒÒMEIA HORA POSITIVA SEGUIDA DE APAGÃO
ALVINEGRO

O Alverca entrou a dominar na posse de
bola, ao que o Marinhense conseguiu responder, equilibrou e até à meia hora de jogo até
teve momentos de alguma superioridade, mas
a partir daí foi uma sombra do que já fez esta
época. O Marinhense deixou uma pálida imagem da sua real valia, com falhas notórias nas
marcações, na ocupação dos espaços e mesmo
na crença nas suas capacidades.
Aos 31 minutos, na sequência de um canto,
surgiu um cruzamento para a área e o enorme

foto: DR

foto: ACM

O Marinhense teve um péssimo
arranque da fase de acesso à
Liga 3, ao perder de forma clara
na receção ao Alverca (0-3)
No confronto frente ao poderoso Alverca,
equipa onde Pedro Gandaio estava a trabalhar
antes de vir para o Marinhense para se estrear
como treinador principal, o jovem técnico voltou
a apostar numa linha defensiva de cinco. No
eixo, Jean Sinisterra voltou a baixar para junto
de Roberto Cunha e Guilherme Quichini e nos
corredores laterais, João Silva jogou na direita
e Miguel Velosa na esquerda. Com o duplo pivot do meio-campo constituído por André Sousa
e Arthur Sananduva e na frente, voltou a jogar
sem ponta de lança de raiz, indo a jogo com
os móveis Cláudio Ribeiro, Miguel Baptista e
Leonel Leal como homens mais avançados. Na
teoria esta equipa até podia ter resultado, mas
na prática foi praticamente inofensiva a atacar
e muito pouco segura a defender.
O resultado final de 0-3 espelha a superioridade da equipa ribatejana, num resultado que
até podia ter sido mais desnivelado.

EFC RALLY TEAM
EM BUSCA
DE ENTRADA SÓLIDA
NA ABOBOREIRA

Léo Bolgado de cabeça abriu a contagem. Dois
minutos depois, novo golo forasteiro com Felipe
Ryan a surgir isolado na cara de Bozinoski e a
ampliar a vantagem para o 0-2 com que se chegou ao intervalo. Dois momentos de desnorte
da defensiva vidreira, que os ribatejanos aproveitaram para marcar.
ÒÒBOA ENTRADA NA SEGUNDA PARTE,
FOI SOL DE POUCA DURA

A melhor fase do Marinhense em termos
ofensivos, surgiu nos três primeiros minutos da
segunda parte, com Leonel Leal a rematar à entrada da área e depois Roberto Cunha a cabecear, tendo em ambas as vezes a bola passado
junto ao poste esquerdo da baliza do Alverca.
Mas na resposta, aos 4 minutos, Velosa recuperou a bola na defensiva e quis sair a jogar,

acabando por perder o esférico, o que resultou
na insistência do ataque do Alverca e no terceiro golo, apontado por Luís Pinto.
Mesmo a perder por 0-3, nada mudava no
Marinhense, continuando sem dar sinais de alguma resiliência ao poderio forasteiro. O ponta
de lança Adul Seidi voltou a não ser lançado
em jogo, a opção de mudanças no ataque foi
primeiro para Joaquim Domingos e depois para
Igor Sevivas, mas pouco ou nada de positivo
trouxeram à equipa. O Alverca esteve várias
vezes perto de fazer o quarto golo e o Marinhense nem ameaçou o tento de honra.
Na outra partida desta série 6 da fase de
acesso à Liga 3, o Condeixa ganhou por 1-0
em Santarém. Ao Marinhense segue-se a deslocação a Condeixa, no próximo domingo,
pelas 16 horas. ß

ANDEBOL

SIR 1.º MAIO PERDE EM CASA POR UM GOLO
A SIR 1.º Maio voltou a perder por um golo
de diferença, desta feita em casa, frente à ARC
Alpendorada, por 19-20, em partida a contar
para a 1.ª divisão feminina.
Depois de uma primeira parte onde as forasteiras alcançaram uma vantagem de três golos
(8-11) e de regressarem muito fortes para a segunda parte, parecia que a Alpendorada iria
vencer de forma tranquila na Marinha Grande,
no entanto a equipa marinhense, orientada por

André Afra, puxou dos galões e encetou uma
excelente recuperação, passando para a frente
a 7 minutos do final (18-17). Acabou por ser um
esforço inglório da equipa de Picassinos, pois
alguns erros individuais e uma exclusão na SIR,
levaram a que as jovens nortenhas voltassem a
marcar três golos sem resposta e o melhor que
a SIR conseguiu foi reduzir para a margem mínima ao cair do pano.
Mais uma vez, fica o sabor amargo de uma

derrota para a equipa marinhense, quando fez
por merecer outro resultado, numa partida onde
Adriana Bastos se destacou com 5 golos, seguida de Neuza Valente e Luana Periquito com
quatro golos cada. No próximo fim de semana
a SIR 1.º Maio tem dois jogos de elevado grau
de dificuldade, visitando no sábado o Benfica
e recebendo no domingo o Colégio de Gaia.

Orlando Joia

Depois de um pré-arranque da
temporada de 2021 com o Rali
Vieira do Minho, Ernesto Cunha
e Rui Raimundo aceleram para a
primeira prova pontuável do Campeonato de Portugal de Ralis e Peugeot Rally Cup Ibérica, o Rali Terras
D’Aboboreira.
Após a participação de 2020
nesta mesma prova, também com
o Peugeot 208 Rally4, Ernesto
Cunha procura incrementar a sua
evolução ao volante. O piloto da
EFC Rally Team quer “solidificar o
conhecimento adquirido na época
passada, continuando a desenvolver as técnicas enquanto piloto
com a ajuda do Rui, nesta que é a
nossa segunda prova juntos”. Para
além do Rali de Vieira do Minho,
a dupla havia lançado a sua época competitiva e procurado o ritmo
certo com um programa de testes
apoiado pela estrutura da The Racing Factory.
A equipa mostra sinais de confiança: “Queremos continuar a trabalhar no desenvolvimento do 208
Rally4 com dois focos bem definidos: no que toca ao campeonato,
vamos sem dúvida tentar melhorar
o resultado de 2020, o 3.º lugar
nas Duas Rodas Motrizes. Já na
Peugeot Rally Cup Ibérica, procuramos ser cada vez mais competitivos
e aproximar-nos das equipas da
frente”.
A prova organizada pelo Clube
Automóvel de Amarante disputa-se
entre os concelhos de Amarante,
Baião e Marco de Canaveses e
vai para a estrada já nos dias 30
de abril e 1 de maio. Disputando
duas especiais de classificação na
sexta feira e as restantes cinco no
sábado, o Rali Terras D’Aboboreira
conta com 100,87Km de classificativas de terra cronometradas e uma
extensão total de 316,22Km. ß
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NATAÇÃO

CARAPINHA E SARREIRA AO SERVIÇO
DA SELEÇÃO NACIONAL
Os nadadores Ariana Carapinha e Tomás Sarreira, do Desportivo
Náutico da Marinha Grande, foram chamados, segundo o Plano
de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Natação,
a integrar a Seleção Nacional de Juvenis no “XIII Meeting
Internacional de Coimbra”
A prova, que teve lugar este fim de semana, dias 24 e 25 de abril, desenvolveu-se em Absolutos e contou com a presença
de 271 nadadores em representação de
50 Clubes/Seleções.
Os atletas do Desportivo Náutico revelaram uma boa performance e representaram
a seleção Nacional de forma “meritória”
contribuindo de forma decisiva para a classificação geral.
Em termos de performance foram alcançadas 6 finais, 12 recordes pessoais e 4
recordes do Clube. Em termos coletivos, a
Seleção Nacional de Juvenis alcançou o
3.º lugar.
ÒÒDESTAQUES:

- Ariana Carapinha
50m Livres (29.12) - Recorde Clube Juvenil A

100m Livres (1:01.49) - Recorde Clube Juvenil A
100m Costas (1:08.03) - Recorde Absoluto
do Clube
ÒÒRESULTADOS:

- Ariana Carapinha: 100m Costas
(1:08.03), 200m Estilos (2:31.12), 100m
Livres (1:01.49), 200m Costas (2:30.74);
- Ariana Carapinha, Marta Brites,
Leonor Catalão e Catarina Franco:
Estafeta de 4x50m Livres (1:50.84);
- Carolina Camacho, Francisca
Ferreira, Leonor Catalão e Ariana
Carapinha: Estafeta de 4x50m Estilos
(2:08.02);
- Tomás Sarreira: 200m Livres (2:02.22),
1500m Livres (17:20.73), 200m Mariposa
(2:14.22), 400m Estilos (4:51.71);
- Tomás Sarreira, Afonso Silva, Dio-

go Silva e Raúl Anselmo: Estafeta
4x50m Livres (1:42.76);
- Diogo Silva, Raúl Anselmo, Tomás Sarreira e João Sousa: Estafeta

4x50 Estilos (1:54.23);
- Carolina Camacho, Afonso Silva,
Tomás Sarreira e Leonor Faria: Estafeta 4x100m Estilos - MISTO (4:26.34). ß

ATLETISMO

INICIADOS DO CAMG REGRESSAM À COMPETIÇÃO
Disputou-se no último domingo, 25 de abril, em Pombal o Torneio
de Preparação de Iniciados organizado pela Associação Distrital
de Atletismo de Leiria (ADAL) em que estiveram presentes 6
jovens do Clube de Atletismo da Marinha Grande (CAMG)
Destaque para o resultado obtido por
Carolina Santos, que ficou em 4.º lugar no
lançamento do peso com 7,79m.
Numa manhã que alternou entre a chuva
intensa e os raios de sol, a primeira prova
foi a dos 80m em que participou Carolina
Santos (6.ª classificada), Matilde Soares
(7.ª), Linda Simão (13.ª) e Matilde Batista
(18.ª). Em masculinos, André Figueiredo ficou em 10.º lugar.
Na prova de lançamento do peso feminino participou também Linda Simão, que
alcançou o 8.º posto.
Na prova de 250m, participaram Matilde Batista e Matilde Soares, que foram,
respetivamente, 5.ª e 8.ª classificada. Nos
rapazes, André Figueiredo ficou num excelente 6.º lugar e Afonso Alendouro em 11.º.

Para os dirigentes do CAMG, este foi
“um regresso em segurança e que esperamos que marque o início de bons
resultados ao ar livre”. “Os parabéns
aos jovens atletas pela vontade que demonstram, aos pais que os acompanham
e aos treinadores que ajudam a crescer
desportivamente todos os dias”, referiu
ainda a Direção.
ÒÒPEDRO FERNANDES SUPERA 4 METROS

No sábado, também em Pombal, no
início da época de ar livre, o CAMG
levou os atletas Pedro Fernandes e Ema
Paulo, treinados por George Silva, a uma
prova de salto com vara dinamizada pela
ADAL.
Pedro Fernandes bateu duas vezes o

seu recorde pessoal melhorando em 40
centímetros a sua anterior marca e saltou
4 metros, o que lhe deu a vitória na prova.

Já Ema Paulo ficou prejudicada pelas
más condições atmosféricas que se fizeram sentir no início da prova e não conseguiu entrar em competição. ß
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COVID-19

MARINHA GRANDE REDUZ
INCIDÊNCIA DA DOENÇA
Segundo o relatório da Comissão
Distrital de Proteção Civil, emitido
na madrugada desta quarta feira,
28 de abril, o concelho da Marinha
Grande havia registado nas últimas
horas 2 recuperações da COVID-19
e 1 novo caso de infeção
O número de óbitos manteve-se inalterado (47), e o número de casos ativos baixou
para 29, menos 1 que no dia anterior. Há
no total 1954 infetados desde que foi decretada a pandemia e 1878 doentes recuperados.
Olhando para os últimos 14 dias (de 14
a 27 de abril) registaram-se 30 novos casos de infeção, o que dá um rácio de 78
novos casos por 100 mil habitantes, o que
coloca a Marinha Grande abaixo dos 120
e indicia que o concelho reúne condições
para avançar para a próxima fase de desconfinamento na próxima avaliação do Governo. No referido período houve 81 doentes recuperados.
Quanto ao distrito de Leiria, de acordo
com o relatório de ontem haviam sido identificados mais 8 casos de infeção (26433
no total), 9 recuperações (25342), o núme-

ro de óbitos permanecia nos 770, e havia
321 casos ativos, menos 1 que no dia anterior.
Os novos casos registaram-se na Batalha (3), Alcobaça (2), e Marinha Grande,
Caldas da Rainha e Pombal (1 cada). Já

as recuperações ocorreram em Leiria (6),
Batalha (1) e Marinha Grande (2).
O concelho de Leiria tinha, à hora de fecho desta edição, 83 casos ativos, seguido
de Peniche (64), Alcobaça (31), Marinha
Grande e Caldas da Rainha (29 cada), Ba-

talha (21), Pombal (15), Porto de Mós (13),
Óbidos (11), Nazaré (9), e Bombarral (3).
Os concelhos do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior Norte não tinham os dados atualizados no último relatório emitido pela Proteção Civil distrital. ß
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Farmácias
de Serviço

PROCURAMOS TORNEIRO
Tempo Inteiro
OFERECEMOS:
- Vencimento Base: De acordo com as capacidades
demonstradas no desempenho das funções e tempo de
experiência.
- Sub. Alimentação: 7.63 euros/dia.
- Sub. Transporte: 30.00 euros.

Marinha Grande

REQUISITOS:
- Assiduidade.
- Responsabilidade, método, rigor e disciplina no exercício
das funções atribuídas.
- Capacidade de comunicação e espírito de equipa.

5.ª - Duarte - 244 503 024
6.ª. - Sta. Isabel - 244 575 349
SÁB. - Guardiano - 244 502 678
DOM. - Central - 244 502 2088

Caso tenha interesse nesta oferta, por favor envie o seu
curriculum para o e-mail: geral@jsgouveia.pt

2.ª - Roldão - 244 502 641
3.ª - Moderna - 244 502 834
4.ª - Duarte - 244 503 024

Jogos
Santa Casa

ESTÁ A PENSAR MUDAR
DE CASA?

Totoloto

Incluindo aos fins de semana!

Sorteio de sábado:
2 - 21 - 28 - 37 - 46 + 12
Sorteio de quarta feira (21 abril 2021):

Contactos:

ESTAMOS A RECRUTAR

4 - 5 - 22 - 37 - 48 + 2

Euromilhões

965 609 348 / 913 698 878

ENGENHEIRO ELETROMECÂNICO (M/F)

Sorteio de sexta feira:
3 - 14 - 15 - 19 - 29 + *2 *8

Sorteio de terça feira:
13 - 14 - 24 - 35 - 49 + *1 *10

M1lhão
NVF 12763

Lotaria Clássica
1.º Prémio.................................. 19338

Empresa dedicada à comercialização de máquinas e ferramentas para a indústria de
vidro e plástico, encontra-se a recrutar um profissional para integrar a sua equipa técnica
de manutenção e montagem de equipamentos para vidro plano, em todo o país.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
• Acompanhar as tarefas de montagem e instalação de equipamentos
vidro plano;
• Recondicionamentos;
• Assistências técnicas;
• Reparações e manutenções de equipamentos industriais;
• Gestão dos processos de instalação;
REQUISITOS:
• Licenciatura em Engenharia Eletromecânica ou similar;
• Experiência comprovada de 2 anos;
• Conhecimentos de programação;
• Conhecimentos de automação e robótica;
• Conhecimentos de língua inglesa (preferencialmente);
• Proatividade e polivalência.

2.º Prémio.................................. 24091
3.º Prémio.................................. 03687

Lotaria Popular
1.º Prémio.................................. 98670
2.º Prémio.................................. 59547
3.º Prémio.................................. 67039
4.º Prémio.................................. 50750
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Aberto de 2.ª a Sábado
Sopa Diária
Contactos: 914054 803 / 244 237 757 | facebook: cafe/primavera
Rua da Figueira, 2, Salgueiro, 2430-475 Marinha Grande

RESTAURANTE PRIMAVERA
Ementa semanal com receitas tradicionais
Take-away e entregas ao domicílio

Envio de candidaturas para: recursoshumanos@jlemosesteves.pt
com o assunto Engenheiro Eletromecânico.

Colunistas
Joaquim João Pereira, Henrique Neto, Pedro
Silva, Sérgio Bento, Armando Constâncio, Ana
Patrícia Nobre, Nuno Cruz, Ernesto Silva, Luís
Neto, Isabel Antunes, João Paulo Pedrosa,
Jorge Santos, João Cruz

CAFÉ PRIMAVERA

Contactos: 914054 803 / 244 569 269 | facebook: cafe/Restaurante
Primavera
Rua Central 204, Garcia, 2430-018 Marinha Grande

• 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)

ESTE JORNAL
É IMPRESSO
NA GRÁFICA
DIÁRIO DO MINHO
BRAGA
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Agradecimento

Agradecimento

Agradecimento

Celeste Domingues Martins

Emília Bento Fiteiro

Rosa Clemente Fortes

93 anos
Residia em Picassinos
Falecida a 24/04/2021

85 anos
Residia no Pero Neto
Falecida a 22/04/2021

90 anos
Natural de Alpedriz
Residia na Marinha Grande
Falecida a 19/04/2021

Seus filhos, 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.

RCM 96FM
a sua rádio de todos os dias.

www.rcm.com.pt

Seu marido, filhos, noras, 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 lhes manifestaram o seu pesar.

Sua filha 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

Rui Ferreira de Sousa Rosa

Lúcia Maria Morouço da Silva Bárbora de Oliveira

73 anos
Nascido a 17/06/1947
Falecido a 21/04/2021
Residia na Amieirinha

83 anos
Nascida a 16/07/1937
Falecida a 20/04/2021
Natural e Residente em Picassinos

Sua esposa, filhas, genros, netos e bisnetos, 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, netos e restante família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente,
como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que os
acarinharam neste momento de dor e tristeza ou de outra forma manifestaram o seu
pesar. A família reconhecida agradece todas as demonstrações de solidariedade,
pela perda do seu ente querido. A todos, muito obrigado.

Tratou Agência Funerária Jaime

Tratou Funerária Nacional – Cerfuni Lda.
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MARINHA GRANDE

ROTARY CLUB ASSINALA 20 ANOS DE ATIVIDADE
Foi através da internet que o Rotary Club da Marinha Grande
assinalou no passado domingo, dia 25 de abril, duas décadas de
atividade em prol da comunidade
A pandemia de COVID-19 obrigou,
pelo segundo ano consecutivo, a que as
comemorações do aniversário do Clube
rotário da Marinha Grande ocorressem
através das plataformas digitais.
Apesar dos constrangimentos, a sessão manteve o simbolismo das reuniões
presenciais, com direito a saudação das
bandeiras e a bolo de aniversário no final.
Pelo meio foram emblemadas três novas companheiras para o Interact Club
da Marinha Grande: Ana Rita Ferreira
(15 anos), Bárbara Abreu (16 anos), e
Teresa de Oliveira Nobre (17 anos).
Marina Domingues recebeu o galardão Paul Harris como sinal de reconhecimento pelos “tangíveis e significantes
serviços prestados”, e por “ter dado o
exemplo de dar de si antes de pensar em
si”, cumprindo desta forma um dos lemas
do rotary. A anterior presidente do Clube agradeceu a distinção, lembrou que
“ninguém faz nada sozinho mas sim em
grupo”, e destacou o projeto “Todos pela
Marinha”, desenvolvido “num ano tão

difícil como 2020”, porque “em primeiro
lugar estão as pessoas”. “O nosso Clube
é de caráter internacional mas temos de
olhar primeiro para a nossa comunidade”, frisou.
O aniversário ficou ainda marcado
pelo lançamento de um livro através do
qual é possível recordar alguns dos passos mais importantes da história do clube
e que “agrupa as memórias do que tem
sido feito”. Segundo Helena Silva, atual
presidente, “queremos dar a conhecer
quem somos, como aqui chegámos, o
que fizemos pelo caminho e o que sonhamos para o futuro”, agradecendo o
contributo dos companheiros Vítor Grenha, Gabriel Roldão e Anisabel Órfão
pela sua dedicação a este projeto.
Helena Silva referiu ainda que nestes
20 anos de atividade o Clube “tem procurado ser uma força de integração”,
dando “resposta a inúmeros casos de
necessidade, em diversas áreas, e passos seguros no caminho da solidariedade”. Realçou a aposta na educação e
na cultura e frisou que tal como sucedeu

em 2001, em que o mundo mudou após
o ataque às torres gémeas nos Estados
Unidos, em 2020 voltou a mudar, desta vez devido à pandemia. “O rotary
teve um papel determinante na resposta
a esta pandemia”, disse Helena Silva
acrescentando que a vontade de agir e
de fazer a diferença se materializou no
projeto “Todos pela Marinha” através
do qual têm sido apoiadas as famílias
que sofreram cortes abruptos nos seus
rendimentos. A presidente congratulou-

-se pelo projeto ter sido prorrogado até
ao próximo mês de junho e agradeceu
à autarquia da Marinha Grande, que
financia este apoio à comunidade, bem
como a todos os parceiros e voluntários
envolvidos.
“Enquanto houver pessoas a precisar
estaremos aqui para dar a resposta possível”, garantiu Helena Silva, segundo
a qual desde o início do ano já foram
entregues 111 cabazes a 63 agregados
familiares do concelho. ß
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