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Espaço abriu portas ao público no dia 1 de março

Núcleo Museológico da Central Elétrica de Tomar: 
um património industrial "omnipresente na cidade"

Sílvia Serraventoso, presidente da Delegação da Ordem 
dos Advogados de Tomar

“Em Tomar sempre houve bom ambiente 
profissional entre advogados e magistraturas”

Dia de Tomar assinalado 
com apelos à coesão
territorial

Bombeiros de Tomar 
comemoram aniversário 
com a garantia que vão 
continuar a ter elementos 
voluntários

Sp. Tomar homenageou 
António Rosa Dias 
e João Perfeito
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Realizou-se, no 
SDVVDGR� GLD� ���
de fevereiro, na 

Biblioteca Municipal de 
Tomar, uma palestra sobre 
PHDA - Perturbação de 
+LSHUDWLYLGDGH�H�'p¿�FH�GH�
Atenção, organizada pela 
ACRESCER, em parceria 
com a Junta Urbana e a Câ-
mara Municipal de Tomar.
Teresa Melo, presidente 
da AACH - Associação de 
Apoio à Criança Hiperativa, 
e Marina Bernardo, psicólo-
ga, estiveram durante duas 
horas e meia a partilhar as 
suas vivências e conheci-
mentos. 

Quais os mitos e realida-
des associados ao PHDA? 
Quais os sinais de alerta? 
Quais os comportamentos 
mais característicos? Estas 
foram apenas alguns dos 
pontos abordados e que as 
mais de 80 pessoas presentes 
puderam ver esclarecidos.

Falou-se ainda da in-
tervenção farmacológica, 
apresentaram-se algumas 
ideias para trabalhar com 
estas crianças e jovens e, 
como não podia deixar de 
ser, do papel fundamental 
da família e da comunida-
de escolar para ajudar as 
crianças e jovens a viver me-
lhor com esta perturbação.
Destaque para a importância 

ACRESCER promove palestra sobre perturbação 
de hiperatividade e défice de atenção

Um dos momentos da palestra, na biblioteca municipal

de trabalhar a autoestima e 
de elogiar as crianças e jo-
vens para um bom desen-
volvimento.

A organização agradece 
a todos os que contribuíram 
para esta palestra: Teresa 
Melo, presidente da AACH; 
Marina Bernardo, psicóloga 
na AACH; Rui Honrado, 
presidente da ACRESCER; 
Iolanda Conceição, técnica 
na ACRESCER; Jorge Lo-
pes, técnico da Biblioteca 

Municipal de Tomar; Ma-
ria Pereira, coordenadora 
da Biblioteca Municipal de 
Tomar; Câmara Municipal 
de Tomar e a todos quanto 
participaram nesta palestra, 
provando que a comunida-
de está sensibilizada para a 
importância de desenvolver 
as suas aprendizagens para 
se conseguir enfrentar os 
GHVD¿�RV�FRP�PDLRU�ULJRU�H�
SUR¿�VVLRQDOLVPR�

Os Azeitonas es-
tão de volta às 
salas e teatros de 

todo o país para a apresentar 
o seu mais recente espetá-
culo – “Ambos os três mais 
uns”. E a primeira paragem 
é em Tomar, no Cine Teatro 
Paraíso a 6 de março, sexta 
IHLUD��jV���K���

Num registo descon-

traído e intimista, Marlon, 
Nena e Salsa apresentam 
as canções que tão bem 
conhecemos, partilhando 
ainda as histórias e me-
mórias que estão na génese 
das composições. Mais do 
que um concerto, trata-se 
de um encontro de grande 
proximidade com o público.

A cada apresentação, 

Os Azeitonas brindam-nos 
com um convidado surpre-
sa, sempre diferente em 
cada atuação.

Uma oportunidade úni-
ca para escutar e conhecer 
as canções e as histórias que 
marcam a brilhante carreira 
d’Os Azeitonas.

Os Azeitonas em Tomar esta sexta feira

A Canto Firme e o Município de Tomar associam-se mais uma vez nas comemo-
UDo}HV�GR�'LD�GD�&LGDGH�GH�7RPDU��GLD���GH�PDUoR��FRP�D�DSUHVHQWDomR�GD�2UTXHVWUD�
Sinfónica de Thomar, no Cine Teatro Paraíso, este ano de forma especial, comemorando 
RV�����DQRV�GR�QDVFLPHQWR�GR�FRPSRVLWRU�/�9��%HHWKRYHQ��8P�FRQFHUWR�LQWHLUDPHQWH�
dedicado a Beethoven, com a direção musical de Simão Francisco, que contou com a 
SLDQLVWD�0DUWD�0HQH]HV�FRPR�SLDQLVWD�FRQYLGDGD�QD�DSUHVHQWDomR�QR�&RQFHUWR�1����
para Piano e Orquestra. 

O atual vereador do 
PSD, na Câmara 
de Tomar, José 

Delgado, vai candidatar-se 
à Secção Concelhia do PSD 
de Tomar, nas eleições que 
deverão ocorrer em maio.

No discurso de apresen-
tação, o candidato diz que 
“Muitos são os militantes, 
que me incentivaram a to-
mar conta dos desígnios do 
PSD de Tomar. Após séria 
UHÀ�H[mR�WRPHL�XPD�GHFLVmR��
Sou candidato. Não me can-
didato para ser candidato. 
Candidato-me porque quero 
recomeçar o PSD de Tomar. 
Candidato-me porque en-
tendo que o PSD tem de ser 
um partido forte, dinâmico 
e coeso. O PSD tem de estar 
sempre presente. Tomar tem 

direito a ter um PSD com um 
rumo, com uma estratégia 
de qualidade e uma visão 
de futuro capaz de mobi-
lizar vontades e criar um 
futuro melhor para todos os 
tomarenses. Tenho muito 
para dar ao PSD de Tomar 
e a Tomar”.

Diz ainda José 
Delgado que pre-
tende “criar um 
movimento onde 
todos se sintam 
representados 
e ouvidos. Apresento uma 
candidatura totalmente 
abrangente, agregadora e 
mobilizadora. Conto com 
todos os militantes. Conto 
com a força e o contributo de 
todos. Pretendo potenciar a 
energia, o saber e a compe-

José Delgado é candidato ao PSD de Tomar

tência de todos. Quero criar 
uma estrutura credível onde 
a transparência, a pro-ativi-
GDGH��D�H¿�FiFLD�H�D�TXDOLGDGH�
sejam as condições facilita-
doras da construção de uma 
sociedade mais desenvolvi-
da, mais justa, mais equita-
tiva e com oportunidades 
para todos. Esta é uma can-
didatura inclusiva, que visa 
XPD� OLGHUDQoD� H¿�FD]�� TXH�
sem receios quer os melho-
res ao seu lado, pois com os 
melhores faz-se a diferença, 
com os melhores vencem-se 
RV�GHVD¿�RV�H�FRORFD�VH�7RPDU�
em primeiro lugar”.  
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Celebração do Dia de Tomar teve início com cerimónia na Praça da República

'HSRVLomR�GH�FRURD�GH�ÀRUHV�QD�HVWiWXD�GH�'��*XDOGLP�3DLV 1R�GLD���GH�PDUoR�DVVLQDODUDP�VH�����DQRV�GR�LQtFLR�GD�FRQVWUXomR�GR�FDVWHOR

8P�GRV�PRPHQWRV�GD�SDOHVWUD��QD�ELEOLRWHFD�PXQLFLSDO

Elsa R. Gonçalves
Anabela César (fotos)

FRL� FRP� XPD� FH-
ULPyQLD� QD� 3UDoD�
GD� 5HS~EOLFD�� GH�

KRPHQDJHRX�jV�IRUoDV�YLYDV�
GR�FRQFHOKR��TXH�DUUDQFRX�D�
FHOHEUDomR�GR�'LD�GH�7RPDU��
D���GH�PDUoR��$SyV�D�GHSR-
VLomR�GDV�FRURDV�GH�ÀRUHV�QD�
HVWiWXD�GH�*XDOGLP�3DLV��DV�
FRPHPRUDo}HV�SURVVHJXLUDP�
QR�&LQH�7HDWUR��D�SUHVLGHQWH�
GD�&kPDUD�GH�7RPDU��$QD-
EHOD�)UHLWDV��DSHORX�j�FRHVmR�
WHUULWRULDO�QDTXHOH�TXH�IRL�R�
GLVFXUVR�PDLV�DSODXGLGR�QDV�
FHULPyQLDV� GR� �� GH� PDUoR��
GHFRUULGDV�QD�PDQKm�GH�GR-
PLQJR��GLD�HP�TXH�VH�DVVLQD-
ODUDP�RV�����DQRV�GR�LQtFLR�GD�
FRQVWUXomR�GR�&DVWHOR�7HP-
SOiULR��1D�VHVVmR�H[WUDRUGLQi-
ULD�GH�DVVHPEOHLD�PXQLFLSDO��
XVDUDP�GDV�SDODYUDV�RV�UHSUH-
VHQWDQWHV�GRV�SDUWLGRV�QHVWH�
yUJmR��³+i�DOJR�HP�FRPXP�
FRP�DV�EDWDOKDV�GR�SDVVDGR��
D�GHIHVD�GR�WHUULWyULR��-i��SRU�
GLYHUVDV�YH]HV��PH�RXYLUDP�
GL]HU�TXH�WHPRV�TXH�WUDEDOKDU�
HP�UHGH�H�DEDQGRQDU�D�PHQ-
WDOLGDGH�GR�RUJXOKRVDPHQWH�
VyV�� 7RPDU� QmR� p� XPD� LOKD�
LVRODGD��3RU�LVVR��p�LPSRUWDQWH�
TXH�DV�GLQkPLFDV�WHUULWRULDLV�
VHMDP� FRQMXJDGDV�� HVWHMDP�
LQWHUOLJDGDV�H�VHMDP�FRPSOH-
PHQWDUHV �́�GLVVH��

$�DXWDUFD�UHFRUGRX�DRV�VHLV�
HL[RV�HVWUDWpJLFRV�TXH�VH�SUH-
WHQGHP�SDUD�7RPDU�QRV�SUy-
[LPRV����DQRV��DSURYDGRV�HP�
DVVHPEOHLD�PXQLFLSDO��³GHYH�
VHU�FHQWUDO��FXOWXUDO��FULDWLYR��
LQRYDGRU��FRP�TXDOLGDGH�GH�

Dia de Tomar assinalado 
com apelos à coesão territorial
YLGD�H�FRVPRSROLWD �́�$QDEHOD�
)UHLWDV� ODPHQWRX� DLQGD� TXH�
PXLWDV�YH]HV�7RPDU�VHMD�UH-
IHUHQFLDGR�SRU�PRWLYRV�QHJD-
WLYRV�PRWLYDGRV�SRU�TXHVW}HV�
SROtWLFDV��5HIHULX�VH�DLQGD�j�
SRVLomR�IDYRUiYHO�TXH�WHP�HP�
UHODomR�DR�DHURSRUWR�GH�7DQ-
FRV�VXEOLQKDQGR�TXH��HQTXDQ-
WR�LQIUDHVWUXWXUD�PLOLWDU��VHMD�
PDLV�DSURYHLWDGR�H�YDORUL]DGR�
SDUD�HVVH�¿P��3HGLX�DLQGD�TXH�
VH�SDUH�GH�GHQHJULU�GD�FLGDGH�
H�FRQFHOKR��FUtWLFDV�TXH�WrP�
PXLWDV�YH]HV�DSHQDV�R�¿P�GH�
DWLQJLU�SHVVRDV��³1XQFD�QLQ-
JXpP��HP�ODGR�QHQKXP��PH�
YDL�RXYLU�IDODU�PDO�GH�7RPDU �́�
UHPDWRX��

$PpULFR� 3HUHLUD�� HOHLWR�
SHORV�,QGHSHQGHQWHV�GR�1RU-
GHVWH�H�SUHVLGHQWH�GD�8QLmR�
GH�)UHJXHVLDV�6HUUD�-XQFHLUD��
UHIHULX�QmR�HQWHQGHU�SRUTXH�
QmR�VH�ID]�XPD�URPDJHP�DR�
W~PXOR�GH�*XDOGLP�3DLV��QD�
,JUHMD�GH�6DQWD�0DULD�GR�2OL-
YDO��)ULVRX�TXH�HUD�LPSRUWDQWH�
UHFRQKHFHU� SXEOLFDPHQWH� D�
REUD�GR�*HQHUDO�)HUQDQGR�GH�
2OLYHLUD��1D�iUHD�GD�(GXFDomR�
FRQVLGHURX�DLQGD�TXH�PXLWR�
Ki� D� ID]HU�� QR�TXH� UHVSHLWD��
SRU� H[HPSOR�� DR� WUDQVSRUWH�
HVFRODU�TXH�REULJD�D�TXH��QDV�
IUHJXHVLDV� UXUDLV��RV�DOXQRV�

WHQKDP� TXH� HVSHUDU� KRUDV�
SHOR�WUDQVSRUWH��5HIHULX�DLQ-
GD�D�QHFHVVLGDGH�XUJHQWH�GH�
VH�DYDQoDU�FRP�D�UHYLVmR�GR�
3'0��0DULD�GD�/X]�/RSHV��
GHSXWDGD� PXQLFLSDO� SHOR�
%ORFR�GH�(VTXHUGD��IRFRX�D�
VLWXDomR� GR�5LR�1DEmR� TXH�
PHUHFH�PDLV�DomR�H�GD�$QWD�
GR� 9DOH� GD� /DJH�� 7DPEpP�
DSRQWRX� D� FULVH� TXH� HVWi� D�
DIHWDU�RV�MRUQDLV�H�RV�SUR¿V-
VLRQDLV�TXH�Oi�WUDEDOKDP��HP�
YLUWXGH�GH�FDGD�YH]�VH�XVDUHP�
PDLV�DV�UHGHV�VRFLDLV�SDUD�D�
GLIXVmR� GH� QRWtFLDV� PXLWDV�
YH]HV� VHP� YHUDFLGDGH�� ³$V�
UHGHV�VRFLDLV�VmR�FRPR�EDLOHV�
GH�PiVFDUDV� ³�� GLVVH� DFUHV-
FHQWDQGR�TXH�QRV�WHPSRV�TXH�
FRUUHP�PDQWHU�XPD�UiGLR�QR�
DU�RX�ID]HU�XP�MRUQDO�VDLU�p�GH�
HQDOWHFHU��3DXOR�0DFHGR��GD�
&'8��UHIHULX�WDPEpP�R�YDORU�
TXH�UHSUHVHQWD�R�5LR�1DEmR��
TXH�VH�Yr�D�FRUUHU�SROXtGR�HP�
GLDV�GH�FKXYD��SHGLQGR�TXH�D�
&kPDUD�DVVXPD�XP�SDSHO�GH�
GHIHVD�LQWUDQVLJHQWH�HP�GHIH-
VD�GR�ULR��7DPEpP�IULVRX�TXH�
VH�HVWi�D�DVVLVWLU�D�XPD�GLPL-
QXLomR�GD�SRSXODomR�QR�FRQ-
FHOKR��VHQGR�QHFHVViULD�¿[DU�
SRSXODomR��'LVVH�DLQGD�TXH�p�
QHFHVVLGDGH�XPD�XUJrQFLD�GRV�
VHUYLoRV�GH�OLPSH]D�XUEDQD��

D�FULDomR�GH�XP�JDELQHWH�GH�
DSRLR� j� FULDomR� GH� LQYHVWL-
PHQWRV��VHQGR�TXH�GHYH�VHU�
IHLWD�XPD�UHRUJDQL]DomR�GRV�
VHUYLoRV�GR�PXQLFtSLR��

0DULD�/XUGHV�)HUQDQGHV��
GR�36'��UHIHULX�D�QHFHVVLGDGH�
GH�VH�SHQVDU�QD�FRQVWUXomR�GR�
IXWXUR��³SURFXUDQGR�VH�QRYRV�
FRQFHLWRV�H�PRGHORV�GH�JHVWmR�
GH�EHQV�S~EOLFRV��FRQJUHJDU�
HVIRUoRV� H� GHVD¿RV �́� VHQGR�
TXH�RV�SUHVLGHQWHV�GH�MXQWD��
TXH�WUDEDOKDP�SUy[LPRV�GDV�

SRSXODo}HV�� VmR� IXQGDPHQ-
WDLV� SDUD� DOFDQoDU� REMHWLYRV�
FRPXQV��³+RMH��H[LJH�VH�GH�
XP� DXWDUFD� SUHVHQoD�� YLVmR�
H� FDSDFLGDGH� SDUD� OLGHUDU� R�
IXWXUR �́�GLVVH��DFUHVFHQWDQGR�
TXH�R�VXFHVVR�FROHWLYR�GH�7R-
PDU�SDVVD�SRU�DWUDLU�XP�ÀX[R�
GH�UHFXUVRV�H[WHUQRV��SHVVRDV�
H�HPSUHVDV�TXDOL¿FDGDV��

+XJR�&RVWD��SHOD�EDQFDGD�
GR�36��GLVVH�TXH�7RPDU�WDP-
EpP�QmR�SRGH�VHU�XPD�LOKD��
H� PDLV� TXH� FRPSHWLU�� GHYH�

FRRSHUDU� FRP� RV� FRQFHOKRV�
YL]LQKRV�� ³8P� LQYHVWLPHQ-
WR�HP�TXDOTXHU�FRQFHOKR�GD�
QRVVD�UHJLmR�p�ERP�SDUD�7R-
PDU��7HPRV�GH�SHUGHU�D�OyJLFD�
GDV� FDSHOLQKDV�� GH� JXHUUDV�
GH�DOHFULP�H�PDQMHURQD�TXH�
QmR�OHYDP�D�QDGD��Vy�j�SHUGD�
GH�LQÀXrQFLD�GD�QRVVD�UHJLmR �́�
GLVVH��QR�VHQWLGR�GR�DSHOR�j�
FRHVmR� WHUULWRULDO��$� VHVVmR�
SURVVHJXLX�FRP�XP�FRQMXQWR�
GH�KRPHQDJHQV�D�WRPDUHQVHV����
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Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária, no Cine Teatro Paraíso

Paulo Macedo, CDUMaria Luz Lopes, BE

Urbano Rei - Medalha Municipal de Mérito António Gomes Branco - Medalha Municipal de Mérito Augusto Bento Moucho - Medalha Municipal de Mérito

Hugo Costa, PS

Intervenções dos representantes 
dos diversos partidos

Os homenageados no dia 1 de março

Américo Pereira, 
Independentes do Nordeste Lurdes Fernandes, PSD
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Carolina Feliz - Medalha Municipal de Valor Desportivo

Maria João Morais - Medalha de Honra do Município Rosa Dias - Medalha Municipal de Valor e Alturismo Rui Costa - Medalha Municipal de Valor e Altruísmo

Tuna Templária de Tomar - Medalha Municipal de MéritoSociedade Recreativa e Musical da Pedreira Agrupamento de Escuteiros 44 - Medalha Municipal de Mérito

Doçaria Estrelas de Tomar - Medalha Municipal de Valor e Alturismo

António Jacinto Ferreira - Medalha Municipal de Mérito Appio Sottomayor - Medalha Municipal Mérito

Manuel Marques de Brito - Medalha Municipal de MéritoEugenio Pina de Almeida - Medalha de Honra do Município

Paulo Macedo, CDU

Augusto Bento Moucho - Medalha Municipal de Mérito
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Intervenção do Comandante dos Bombeiros de Tomar

Bombeiros comemoraram, no Dia de Tomar, o seu 98.º aniversário

Cerimónia decorreu no Quartel e contou com a presença de diversas entidades

Elsa R. Gonçalves

Como habitual-
mente, os Bom-
beiros Munici-

pais de Tomar aproveitaram 
o feriado do Dia da Cidade, 
no domingo 1 de março, 
para comemorar o seu 98.º 
aniversário. 

A presidente da Câmara 
de Tomar, Anabela Frei-
tas, aproveitou a ocasião 
para dar conta de alguns 
números relativos aos in-
vestimentos feitos. “Quero 
deixar bem claro: é para 
continuar a ser um corpo 
de bombeiros misto (mu-
nicipais e voluntários). 
Quem dedica o seu tempo 
para estar ao serviço em 
prol do outro, continua e 
continuará a fazer parte do 
corpo de Bombeiros Mu-
nicipais de Tomar”, vincou 
a autarca. Anabela Freitas 
referiu ainda que as sucessi-
vas alterações legislativas 

Bombeiros de Tomar comemoram aniversário com a 
garantia que vão continuar a ter elementos voluntários

sobre corpos de bombeiros 
não dão resposta cabal as 
QHFHVVLGDGHV�HVSHFt¿FDV��

A presidente da Câmara 
de Tomar disse ainda que 
“não se compreende” a di-
IHUHQoD� GH� ¿QDQFLDPHQWR�
para corpos de bombeiros 
municipais e mistos que, 
D¿QDO��WrP�D�PHVPD�PLVVmR��
E salientou o investimento 
que tem vindo a ser feito 
pela autarquia para dotar 
o corpo de bombeiros de 
meios. “Ao longo dos anos 
IRL�IHLWR�XP�HVIRUoR�¿QDQ-
ceiro para dotar o corpo de 
bombeiros de mais meios, 
quer operacionais quer 
humanos. Permitam-me 
recordar: aquisição de 
WUrV�QRYDV�DPEXOkQFLDV�GH�
HPHUJrQFLD�SUp�KRVSLWDODU��
aquisição de um veículo 
GH� FRPEDWH� D� LQFrQGLRV��
IRUPDomR�GH����ERPEHLURV�
com o curso de tripulante 
de ambulâncias de socor-
UR�� IRUPDomR� GDV� �� HTXL-
pas BREC, remodelação 

do quartel dos bombeiros 
e isto só para dar alguns 
exemplos”, anuiu. 

Anabela Freitas deu ain-
da conta de alguns núme-
ros em termos de atividade 
RSHUDFLRQDO�HP�������

“O corpo de bombei-
ros de Tomar esteve em 
���� LQFrQGLRV� UXUDLV�PDV�
HIHWXRX� ����� VHUYLoRV� GH�
HPHUJrQFLD�SUp�KRVSLWDODU��
(VWHYH� HP� ���� DFLGHQWHV�
rodoviários, mas efetuou 
761 transporte de doentes 
não urgentes. Esteve pre-
VHQWH�HP�����RSHUDo}HV�GH�
estado de alerta e presente 
HP�����SUHYHQo}HV�H�DVVLV-
WrQFLD�HP�HYHQWRV��&RPR�
podem constatar, os bom-
beiros de Tomar sempre 
disseram presente”, disse, 
dando as boas vindas aos 
sete novos elementos do 
corpo de bombeiros de To-
mar e que estão a terminar 
a sua formação na Escola 
do Regimento dos Sapado-
res de Lisboa. 

Participação da Banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais Autarca de Tomar deu as boas vindas aos sete novos elementos do corpo de bombeiros
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Anabela Freitas e Luís Cruz, no momento da inauguração do Núcleo

Momento teatral, pelo grupo "Fatias de Cá" Intervenção da presidente da câmara, Anabela Freitas

Uma das imagens no interior do Núcleo Museológico da Central Elétrica

Ana Isabel Felício

O Núcleo Museoló-
gico da Central 
Elétrica de Tomar 

abriu portas, no Dia da Cida-
de, dia 1 de março, depois de 
ter sido inaugurado, no sába-
do, dia 29 de fevereiro, numa 
FHULPyQLD�R¿FLDO�TXH�FRQWRX�
também com um momento 
teatral, do grupo Fatias de Cá, 
H�TXH�QRV�WUDQVSRUWRX�DWp�DR�
DQR�GH�������DQR�HP�TXH�7R-
mar foi dotada de iluminação 
pública elétrica pela primeira 
vez, era então presidente da 
câmara, Torres Pinheiro.

Com este projeto museo-
lógico da responsabilidade 
do Município de Tomar, de-
senvolvido na continuação 
das ações de reabilitação e 
UHTXDOL¿FDomR� GDTXHOH� HV-
paço, a Central torna-se a 
primeira unidade industrial 
do Complexo Cultural da 
Levada de Tomar a abrir as 
portas ao público, dando for-
malmente início ao seu novo 
uso cultural.

Dotado nesta primeira 
fase de uma exposição de 
longa duraomR��TXH�DSUHVHQWD�
H�UHÀHWH�D�PHPyULD�GDTXHOH�
HTXLSDPHQWR� LQGXVWULDO� QDV�
suas diferentes dimensões 
materiais e imateriais, o Nú-
cleo Museológico da Central 
Elétrica de Tomar pretende 
proporcionar a apresentação 
e interpretação de diferentes 
HTXLSDPHQWRV�GH�SURGXomR�GH�
energia elétrica, assim como 
D�KLVWyULD�GD�HOHWUL¿FDomR�HP�
Tomar.

Espaço abriu portas ao público no dia 1 de março

Núcleo Museológico da Central Elétrica de Tomar: 
um património industrial "omnipresente na cidade"

Promovendo a preservação 
e potenciando a valorização 
do património cultural, o 
Município de Tomar devolve, 
assim, um legado industrial 
e testemunho da história do 
desenvolvimento local à frui-
ção pública.

Na cerimónia de inaugu-
ração intervieram Patrícia 
Romão, responsável pelo 
Gabinete de Museologia e 
Património Cultural da Di-
visão de Turismo e Cultura, 
TXH�H[SUHVVRX�RV�VHXV�DJUD-
GHFLPHQWRV�D�WRGRV�TXDQWRV�
apoiaram este projeto, desde 
diversas entidades, a colegas 
GD�DXWDUTXLD�GRV�PDLV�GLYHU-
sos departamentos.

Interveio também Luís 
Cruz, da Fundação EDP, par-
FHLUR�GR�SURMHWR��TXH�UHFRUGRX�
RV�SULPHLURV�FRQWDWRV�TXDQ-
to à parceria relativamente 
ao Complexo da Levada, 
LQLFLDGRV�HP�������TXH�WLYH-
ram suspensos no período da 
troika e voltaram, depois, a 

ser retomados já com o atual 
executivo municipal, liderado 
por Anabela Freitas. 

/XtV�&UX]�GLVVH�TXH�HVWH�
se trata de um património 
industrial “omnipresente na 
cidade” devido à sua loca-
lização no centro histórico, 
não se tratando de mais um 
edifício industrial desativa-
do. Recordou igualmente a 
primeira fase da preserva-
ção e, após esta fase, a de 
digitalização/musealização 
3D incluindo a reconstitui-
omR�KLVWyULFD�HP�¿OPH��TXH�
consta na exposição de longa 
duração do espaço.

Na sua intervenção, Ana-
bela Freitas, presidente da 
Câmara Municipal de To-
PDU��GLVVH�TXH� �R�PRPHQWR�
era “simbólico” da missão 
GD�DXWDUTXLD�HP�GHYROYHU�R�
SDWULPyQLR�LQGXVWULDO�GDTXHOD�
]RQD�j�FRPXQLGDGH��³$TXLOR�
TXH�QyV�HQWHQGHPRV�p�TXH�RV�
espaços têm de ser vividos. 
Fazer a obra só por si não 

interessa. Interessa depois 
R�TXH�YDPRV�ID]HU�GDTXHOHV�
espaços e este é um espaço 
TXH�SRGH�UHFHEHU�XPD�SHoD�GH�
teatro, a apresentação de um 
livro, um concerto e exposi-
ções”, sublinhou, destacando 
também o papel do Instituto 
Politécnico de Tomar (IPT) 
no desenvolvimento da estra-
tégia para dar vida à Levada.

Para Anabela Freitas, 
espaços como este devem 
VHU� ³PXOWLIXQo}HV� TXH� QRV�
recordam a nossa história e 
projetam-nos para o futuro, 
permitindo-nos posicionar 
TXDQWR�DR�WXULVPR�LQGXVWULDO �́�

O Núcleo Museológico da 
Central Elétrica foi o primei-
ro espaço a ser devolvido à 
comunidade, seguindo-se o 
Centro Interpretativo Tomar 
e os Templários.

A autarca lançou ainda o 
GHVD¿R�SDUD�TXH�D�)XQGDomR�
EDP possa ser parceira em 
mais um projeto deste Com-
plexo, nomeadamente a Moa-

JHP��HVSHUDQGR�TXH�VXUMDP�
PHFHQDV� TXH� SRVVDP� OHYDU�
este sonho por diante, uma 
YH]� TXH� D� LQG~VWULD� p� SDUWH�
do património e identidade 
dos tomarenses e por isso 
SUHFLVD� TXH� VHMD� FXPSULGD�
a sua valorização e preser-
vação. A autarca agradeceu 
ainda a Patrícia Romão e a 
um conjunto de serviços da 
câmara o facto de se terem 
envolvido emocionalmente 
FRP� HVWH� SURMHWR� TXH� ³ID]�
parte de nós”, disse.

Seguiu-se o momento 
teatral, um beberete e o des-
cerrar da placa no interior do 
edifício da Central Elétrica, 
espaço onde é possível ou-
vir o som do funcionamento 
GDTXHOH� SDWULPyQLR� H� RQGH�
HVWmR�H[SRVWRV�GLYHUVRV�HTXL-
pamentos devidamente pre-
VHUYDGRV�H�LGHQWL¿FDGRV�TXH�
¿]HUDP�SDUWH�GD�VXD�KLVWyULD��
Existem também suportes 
GH� LQIRUPDomR�� IRWRJUD¿DV�
H� XP� ¿OPH� SURGX]LGR� SHOR�

DUTXLWHWR� FRODERUDGRU� GD�
)XQGDomR�('3��TXH�UHFULRX�D�
central entre os anos 44 e 46, 
o auge da produção elétrica 
da antiga central tomarense 
e ainda uma mesa interativa 
com mais informação.

5H¿UD�VH� TXH� HVWH� HTXL-
SDPHQWR� UHFRUGDUi� TXH� D�
Central Elétrica de Tomar, 
inaugurada a 1 de julho de 
1901, surgiu com o propó-
sito de fornecer eletricidade 
às 100 lâmpadas de 16 velas 
SDUD�D�FLGDGH��H�TXH�7RPDU�IRL�
uma das primeiras cidades do 
país, depois de Elvas e Vila 
Real, a dispor de iluminação 
pública elétrica.

O Núcleo Museológico da 
Central Elétrica de Tomar vai 
estar aberto de terça feira a 
domingo, durante o período 
de inverno – de outubro a mar-
ço, das 10h00 às 12h00 e das 
14h00 às 17h00, e durante o 
período de verão – de abril a 
setembro, das 10h00 às 13h00 
e das 14h00 às 18h00.
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! Munícipe questiona sobre ervas 
e hidrogénio na Central do Pego
 O munícipe Fernando Vieira interveio, na reunião pú-

blica, na segunda feira, lamentando o estado em que se 
encontra a cidade cheia de ervas. Disse que no cemitério 
de Marmelais há muita degradação, o que deve ser tido 
em consideração.

 O munícipe falou também sobre a Central do Pego e as 
hipóteses de conversão, tendo em conta a possibilidade 
do hidrogénio.

 Em relação às ervas, o vereador Hélder Henriques res-
pondeu que o crescimento “anormal” de ervas se deve 
também às condições climáticas, mas que têm sido feitas 
intervenções de corte das mesmas no centro histórico, 
referindo que a Av. Ângela Tamagnini já foi interven-
FLRQDGD�QR�¿�QDO�GH������

 Avançou que a autarquia vai, de acordo com a capacida-
de e disponibilidade dos serviços, fazer as intervenções 
necessárias, compreendendo que já existam ervas nesta 
altura. Referiu ainda que já foram feitas intervenções no 
cemitério.

 Aproveitou ainda o vereador para mencionar que está 
a ser feita a substituição de árvores na rua Raul Lopo 
Dias de Sousa, devido ao facto de terem sido detetadas 
doenças nas árvores que lá se encontravam.

 Sobre as questões do hidrogénio, Anabela Freitas, pre-
sidente da câmara, referiu que se está a trabalhar a nível 
regional, para que se possa utilizar hidrogénio em ques-
tões de mobilidade. Informou igualmente que foi consti-
tuído um grupo de trabalho, onde se incluem Institutos 
Politécnicos, que vão elaborar um dossier técnico para 
DSUHVHQWDU�j�HPSUHVD�7HMR�(QHUJLD�H�WHQWDU�HQFRQWUDU�¿��
nanciamentos comunitários para levar o projeto por diante.

! Negociações a decorrer para 
 construção de um espaço 
 de mercados e feiras 
 em Marmelais de Baixo
 O munícipe questionou também sobre a localização fu-

tura da Feira de Santa Iria, tendo a presidente da câmara 
UHIHULGR�TXH��FRP�D�UHTXDOL¿�FDomR�GD�9iU]HD�*UDQGH��R�
evento não poderá ser realizado ali como o era antes, 
pois o projeto contempla uma placa central que se irá 
assemelhar à existente no Terreiro do Paço, a qual não 
comporta a colocação de estacas necessárias para os 
divertimentos da feira.

� 1HVWH�VHQWLGR��D�HGLomR�GH������VHUi�MXQWR�DR�PHUFDGR�PX�
nicipal, igual às últimas duas edições e, entretanto, estão 
a decorrer negociações com os proprietários de terrenos 
em Marmelais de Baixo, para que ali seja instalado um 
HVSDoR�GH�PHUFDGRV�H�IHLUDV��HVSHUDQGR�VH�TXH�HP������
já se possa nesse espaço realizar a Feira de Santa Iria.

! Decisão da transferência dos alunos 
da Escola Infante para a Santa Iria 
mantém-se

 Esclarecendo uma notícia que andou a circular nas redes 
sociais sobre a possível criação de um centro escolar na 
(VFROD�*XDOGLP�3DLV�SDUD�DOXQRV�GH�MDUGLP�GH�LQIkQFLD�
H�����FLFOR��R�YHUHDGRU�GD�(GXFDomR��+XJR�&ULVWyYmR��HV�
clareceu, na reunião de câmara, na segunda feira, que 
a mesma notícia não corresponde à verdade, pois o que 
foi decidido o ano passado está a ser executado, ou seja 
o encerramento da Escola Infante D. Henrique e trans-
ferência de alunos, professores e auxiliares para a Escola 
Santa Iria, que passa a ser uma Escola Básica Integrada.

 Aliás, a semana passada, a associação dos Aerocalmi-
nhas deixou o espaço que tinha na Escola Santa Iria, 
porque este espaço vai ser o novo ATL para os alunos 
GR�����FLFOR�

Ana Isabel Felício

O munícipe Fernan-
do Vieira inter-
veio na reunião 

de câmara, na segunda feira, 
questionando sobre os parques 
de estacionamento anunciados 
na cidade, devido às obras da 
9iU]HD� *UDQGH�� QRPHDGD�
mente junto à CP e outro, nas 
traseiras do Convento de S. 
Francisco, tendo a presidente 
da câmara, Anabela Freitas, 
respondido que, em relação ao 
parque junto à CP, o projeto já 
foi entregue à Infraestruturas 
de Portugal.

Para já, este parque não será 
pavimentado, mas os sistemas 
de drenagem serão feitos. Da-
qui a um ano o parque será 
alcatroado. O estacionamento 
neste espaço, espera-se que es-
teja apto a receber as viaturas 
daqui por um mês e meio. Terá 
ainda de se aguardar a remo-
ção de carris pela CP.

Sobre o outro possível par-
que, nas traseiras do Convento 
de São Francisco, o terreno é 
SDWULPyQLR�GD�'LUHomR�*HUDO�
do Tesouro e Finanças, enti-
dade que está a pedir 750 mil 
euros pelo espaço e mais 40 
mil euros por uma casa ali 
existente.

Segundo Anabela Freitas, a 
autarquia não está disponível 
para adquirir o terreno por esse 
preço, uma vez que se trata de 
um espaço que necessita de 
muitas obras. Além disso, a 
consolidação da encosta impli-
ca um avultado investimento, 
pelo que a autarquia não está 
disponível para adquirir pelo 

Parques de estacionamento e lugares para autocarros 
suscitaram diversas sugestões na reunião de câmara

Espaço onde vai ser criado um parque de estacionamento, junto à CP

preço indicado. A autarquia 
contrapôs um valor de 300 
mil euros que, certamente, 
não será aceite.

O vereador José Delgado 
(PSD) propôs que se façam 
diligências na assembleia 
municipal no sentido de pres-
sionar para que o parque de 
estacionamento por trás do 
Convento de São Francisco 
seja uma realidade. 

Referiu-se à rua dos Arcos 
considerando que a mesma 
GHYLD� VHU� UHTXDOL¿�FDGD�� HQ�
WHQGHQGR�TXH�SRGH�¿�FDU�FRP�
danos irreversíveis devido à 
HPSUHLWDGD�GD�9iU]HD�*UDQ�
de. Defendeu também que esta 
rua teria condições para luga-
res de paragem de autocarros 
de turismo, de forma a largar 
os turistas dentro da cidade. 
Considera que os serviços de-
veriam estudar para saber se 
será ou não viável. Recordou 
também que, de acordo com 
D� UHTXDOL¿�FDomR� GD� 9iU]HD�
*UDQGH��HVWi�SUHYLVWD�DSHQDV�
meia dúzia de lugares frente à 
Estação de Camionagem para 
HVWH�¿�P�

A presidente da câmara 
acentuou que o problema que 
está a gerar constrangimentos 
quanto ao terreno nas traseiras 
do Convento de São Francis-
co se deve ao Ministério das 
Finanças e não ao da Defesa, 
pois este último Ministério deu 
parecer favorável e com caráter 
de urgência. O problema está 
QD�'LUHomR�*HUDO�GH�)LQDQoDV��

Quanto às sugestões de 
José Delgado, lembra que já 
foi reorganizado o estacio-
namento junto do mercado 
municipal, tendo em conta o 
funcionamento do mercado 
grossista e a realização do 
mercado semanal à sexta fei-
UD��6REUH�RV����OXJDUHV�SDUD�
estacionamento em espinha 
para autocarros de turismo 
frente à Rodoviária, foi uma 
imposição ao projeto, porque 
a intenção era que esses auto-
FDUURV�¿�FDVVHP�QR�HVSDoR�GD�
DQWLJD�0HVVH�GRV�2¿�FLDLV��R�
que não foi autorizado.

Sobre a rua dos Arcos, 
refere que a mesma tem uma 
caraterística própria pela tipo-
logia de árvores. Quanto à sua 

UHTXDOL¿�FDomR��DYDQoRX�TXH��
terminando a Avenida Nuno 
Álvares, prevê-se lançar a em-
preitada na Av. Torres Pinheiro 
e, mais tarde, pensar-se-á na 
rua dos Arcos, até porque há 
um caso mais urgente que se 
prende com a Av. Cândido 
Madureira e o seu piso e, por 
isso, mais tarde ou mais cedo 
terá de ser intervencionada. 

Sobre a rua dos Arcos, Ana-
bela Freitas disse ainda que se 
fossem colocados lugares no 
centro da cidade para largada 
de turistas, iria diminuir-se 
os lugares disponíveis para 
moradores. 

Avançou estar a analisar-se 
a possibilidade de um lugar 
de cargas/descargas para a 
Av. Cândido Madureira, no 
sentido de permitir, sem cons-
trangimentos maiores, largar 
turistas na cidade, uma vez 
que a avenida é mais larga.

José Delgado reforçou que 
a sua proposta era no sentido 
de deixar as pessoas em se-
gurança e mais próximo da 
cidade possível.

O PSD apresentou, 
na reunião de câ-
mara, na segunda 

feira, uma proposta, que será 
votada na próxima reunião do 
executivo, no sentido de se-
rem concretizadas interven-
ções no parque empresarial, 
nomeadamente instalação de 
videovigilância e reforço da 

informação.
Anabela Freitas recordou 

uma candidatura que não foi 
executada, onde estava pre-
vista a construção de edifí-
cio de gestão e ampliação do 
parque empresarial, mas tal 
não foi aprovada pelos Ins-
trumentos de Ordenamento 
do Território, em Lisboa, 

tendo levado à desistência 
da mesma.

Lembrou também que a 
deliberação aprovada para 
aplicação da derrama para 
������GLULJLD�XPD�SHUFHQWD�
gem do valor para aplicação 
no parque empresarial.

Anabela Freitas referiu 
ainda que na revisão orça-

mental, que irá à assembleia 
municipal, em abril, está 
prevista uma rubrica de 300 
mil euros para intervenções 
em limpeza e colocação de 
sinalética e os serviços da 
câmara estão a avaliar a pos-
sibilidades de implantação de 
duas rotundas. 

PSD propõe intervenções no parque empresarial

O vereador Luís Ra-
mos (PSD) apre-
sentou, na reunião 

de câmara, na segunda feira, 
uma recomendação sobre a 
realização de reuniões des-

centralizadas do Conselho 
de Ministros. O vereador re-
comendou que o Município 
de Tomar se proponha para 
receber uma dessas reuniões.

Anabela Freitas referiu 

que, em princípio, essas reu-
niões decorrem nas capitais 
de distrito. Considera que a 
Comunidade Intermunicipal 
já foi abordada pela Comis-
são Europeia, no âmbito da 

Presidência da Comunidade 
(XURSHLD��HP�������HP�3RU�
tugal, pelo que a CIMT está 
a posicionar-se para receber 
uma jornada nesse âmbito. 

Luís Ramos recomenda que município se proponha 
para receber um Conselho de Ministros
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Sílvia Serraventoso esteve nos estúdios do Jornal/Rádio Cidade de Tomar

Ana Isabel Felício
Elsa Lourenço

Cidade Tomar 
(CT) – Foi ree-
leita recente-

mente presidente da De-
legação da Ordem dos 
Advogados de Tomar. 
Quais são as competências 
da Delegação?

Sílvia Serraventoso 
(SS) – Sim foi reeleita e a 
lista integrou novos mem-
bros, eu fui a única que 
me mantive. A Delegação 
está vinculada ao Conse-
lho Regional de Coimbra 
que têm de responder ao 
Conselho Geral (Lisboa). 
A Delegação tem o papel 
GH�GHIHQGHU�RV�SUR¿VVLRQDLV�
e responde a questões que 
a população necessite ao 
nível do aconselhamento 
jurídico. Existem assuntos 
que são fáceis de responder, 
mas existem outros mais 
complexos que temos de 
reportar ao Conselho Re-
gional de Deontologia e é 
este órgão que diligencia 
as ações. 

CT – Como está atual-
PHQWH�D�SUR¿VVmR�GH�DG-
vogado?

SS – Como em todas as 
iUHDV��Ki�ERQV�SUR¿VVLRQDLV�
e há menos bons. Por ve-
zes, os menos bons afetam 
o desempenho dos outros. 
Como atividade liberal, so-
fremos essa repercussão e, 
por vezes, há a necessidade, 
quando há suspeição, de se 
aferir a postura dos pro-
¿VVLRQDLV�H�DQDOLVi�OD��$Wp�
há poucos anos, o número 
de advogados era menor e 
trabalhavam muito ao nível 
dos seus próprios escritó-
rios. Atualmente, com a 
velocidade da informação, 
é difícil que um cidadão 
comum, com uma deter-
minada questão jurídica, 
chegue a um escritório de 
advogado sem saber nada. 
As pessoas têm mais infor-
mação e, por isso, vejo o 
IXWXUR�GD�SUR¿VVmR�DVVHQWH�
numa abertura e análise às 
necessidades que a socie-

dade e o mundo exigem. O 
que existe cada vez mais 
são grandes sociedades de 
advogados, que cada vez es-
tão a fortalecer mais e vão 
subcontratando advogados 
de comarca para não terem 
de se deslocar às comarcas. 
Esta é uma das ameaças à 
QRVVD� SUR¿VVmR�� 2V� YDOR-
res que essas sociedades 
pagam são impensáveis, é 
uma vergonha, mas há co-
legas a aceitar esse tipo de 
situação. Por isso, é muito 
difícil manter um escritório 
atualmente.

CT – Quantos advoga-
dos existem em Tomar e 
como é o ambiente nesta 
comarca?

SS – Em Tomar estão 
inscritos 76 advogados. 
Posso dizer que em Tomar 
sempre houve bom ambien-
WH�SUR¿VVLRQDO�HQWUH�FROHJDV�
advogados e magistraturas 
e temos a experiência de 
colegas com belíssimos 
anos de serviço que são ver-
dadeiras “enciclopédias”. 
Com todas as alterações 
do mundo, no seu cerne, o 
Direito não alterou signi-
¿FDWLYDPHQWH�

CT – Há motivos para 
os cidadãos, frequente-
mente, dizerem que não 
existe justiça?

SS – A justiça far-se-
-á sempre, pode é não ser 
aquela que se espera. O 
principal problema é a de-
mora processual e não a 
aplicação da justiça. Exis-
tem processos em que não 
VH�MXVWL¿FD�R�WHPSR�GH�HV-
pera, o que desmotiva, quer 
R�FLGDGmR��TXHU�R�SUR¿VVLR-
nal. Depois também faltam 
SUR¿VVLRQDLV� DR� QtYHO� GH�
magistrados, de procura-
GRUHV�H�GH�R¿FLDLV�

CT – A reorganização 
judicial que houve há al-
gum tempo trouxe alguma 
GL¿FXOGDGH"

SS – Em Tomar não fo-
mos muito afetados com 
essa alteração, houve tribu-
nais que fecharam noutras 
localidades e em Tomar isso 

não aconteceu e ainda ga-
nhámos o Tribunal Familiar 
de Menores, que antes não 
tínhamos e onde é tratado 
tudo o que afete uma crian-
ça e as relações parentais. 
Temos dois Juízos e se ca-
lhar há necessidade de um 
terceiro. Mantivemos o Tri-
bunal de Trabalho, sendo a 
única deslocação necessá-
ria a Santarém, no caso do 
Tribunal de Coletivos. Com 
a reorganização judicial, 
houve colegas das comar-
cas vizinhas que abriram 
escritório em Tomar, nes-
sa data, tendo alguns aqui 
permanecido e outros não.

CT – Um assunto da 
atualidade é a eutanásia. 
É um assunto delicado, 
qual a sua opinião?

SS – Eu sou a favor, por-
que se é um direito viver 
com dignidade, também 
é um direito morrer com 
dignidade. É preciso que 
as pessoas entendam que 
ao darem esse direito a 
cada um de nós, não quer 
dizer que o vamos exercer. 
Infelizmente com a velhice 
e com cuidados paliativos 
que não estão ao acesso 
de todos, existem muitas 
pessoas em sofrimento. O 
problema no nosso país é 
falar-se muito em certas 
questões, mas não se estar 
devidamente informado. 
Penso que a eutanásia não 
é uma questão referendável, 
é um direito pessoal.

CT – A lei portuguesa 
é uma boa lei?

SS – A nível europeu, 
é uma lei pioneira em prá-
ticas legislativas. Temos 
é de questionar se temos 
mecanismos para aplicar 
bem a lei.

CT – Em tempos esteve 
ligada à política. Esse ca-
pítulo já se fechou?

SS – Estou afastada da 
política há uns 12 anos. 
Durante a nossa vida vamos 
aprendendo e existem ca-
pítulos que se fecham e há 
outros que não se fecham to-
talmente. Eu comecei cedo 

Sílvia Serraventoso, presidente da Delegação da Ordem dos Advogados de Tomar

“Em Tomar sempre houve bom ambiente 
profissional entre advogados e magistraturas”

QD� SROtWLFD� SRU� LQÀXrQFLD�
do meu pai, pois sempre o 
acompanhei. A minha meta 
aos 18 anos era tirar a carta 
GH�FRQGXomR�H�¿OLDU�PH�QXP�
Partido político. A política 
sempre me seduziu e conti-
nua a seduzir, portanto, não 
é um capítulo fechado. Vou 
acompanhando, mantendo-
-me atenta, mas não estou 
¿OLDGD�HP�QHQKXP�3DUWLGR��
No futuro não sei. Continuo 
a ser de Esquerda, porque 
cada vez faz mais sentido 
sê-lo, por uma questão de 
valores e ideologias. Todas 
as ideologias são falíveis, 
mas ainda assim, a ideo-
logia de Esquerda é a que 
mais sentido faz. Embora 
estejamos a ver que a socie-
dade cada vez mais avança 
em sentido oposto.

CT – Entretanto tam-
bém foi mãe…

SS – Sim, foi o melhor 
capítulo da minha vida e 
deu-me uma perspetiva di-
ferente. Temos de lutar por 
alguma coisa, se não for por 
nós que seja pelos nossos 
¿OKRV��7HQKR�D�REULJDomR�GH�
a preparar o melhor possível 

e deixar o meu contributo 
na sociedade. É preocu-
pante a ausência de valores 
com que nos deparamos. 
É assustador casos como 
os de bullying que levam 
ao suicídio de crianças e 
jovens, ou a dependência 
de substâncias para esses 
jovens ou crianças tratarem 
problemas psicológicos. 
Ainda assusta mais quando 
pensamos que essas crian-
ças/jovens são os futuros 
homens/mulheres de ama-
nhã. A resolução passará 
pela informação, pelo apoio 
familiar, mas vivemos num 
tempo em que pouco se co-
munica, em que se prefere 
estar com um tablet do que 
conversarmos uns com os 
outros. É a sociedade que 
temos hoje.

CT – Não entrando em 
pormenores, quais são as 
principais questões que 
lhe chegam junto do seu 
escritório?

SS – Há três anos para 
cá, notei que há um cres-
cendo de situações de vio-
lência doméstica, onde têm 
vindo a aumentar os casos 

com homens e o bullying 
escolar. A APAV - Associa-
ção Portuguesa de Apoio 
à Vítima - tem feito um 
ótimo trabalho ao nível da 
violência doméstica e abriu 
o leque ao preconceito de 
ver e calar. Hoje em dia 
qualquer um pode fazer 
uma denúncia anónima. 
Tornar este crime público 
foi uma vitória.

CT – Qual o principal 
objetivo da Delegação 
para este novo mandato 
de três anos?

SS –�4XHUHPRV�GLJQL¿-
car a Delegação dando a im-
portância que deve ter com 
a atribuição de uma sede. 
Estamos em negociações 
com o Conselho Regional 
e Geral e vamos ver as pos-
sibilidades. A Delegação de 
7RPDU�SRU�VL�Vy�MXVWL¿FD�WHU�
uma sede. Também seria in-
teressante um espaço onde 
pudéssemos criar salas ou 
escritórios, a custo reduzi-
do, para colegas da comar-
ca, ou não, que necessitem 
desse espaço.
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Professores do IPT, provedor da Santa Casa e técnicas das Residências Assistidas

Plataforma acessível bastando usar o comando da nossa televisão

Ana Isabel Felício

Está a ser testado 
nas Residências 
Assist idas da 

Santa Casa da Misericór-
dia de Tomar a plataforma 
VitaSenior-MT, uma pla-
taforma de assistência aos 
cuidados de saúde de idosos 
no Médio Tejo que lhes per-
mite, através do comando 
da televisão, avaliarem o 
seu  batimento cardíaco, 
pressão arterial, oximetria, 
glucose, peso corporal e 
os parâmetros ambientais 
que incluem temperatura, 
humidade, monóxido de 
carbono e dióxido de car-
bono, tendo em conta que 
convém avaliar diariamente 
estes parâmetros de forma 
a evitar os acidentes car-
diovasculares que ocorrem 
com maior frequência nesta 
faixa etária.

Segundo Gabriel Pires, 
professor no Instituto Po-
litécnico de Tomar, o Vi-
taSenior-MT é um projeto 
GH�,QYHVWLJDomR�&LHQWt¿FD�H�
Desenvolvimento Tecnoló-
JLFR��,&	'7��¿QDQFLDQGR�
pelo FEDER através dos 
programas operacionais 
&HQWUR�����H�GD�)XQGDomR�
para a Ciência e Tecnologia 
(FCT) que tutela a qualida-
de e o desenvolvimento de 

várias instituições vocacio-
nadas para a investigação. 
O projeto teve início em 
VHWHPEUR�GH������H�FRQFOX-
VmR�HP�VHWHPEUR�GH�������

De acordo com o mes-
mo, o projeto resultou de 
um consórcio entre o Ins-
tituto Politécnico de Tomar 
(IPT) como promotor, com 
o Instituto Politécnico de 
Coimbra e a Comunidade 
Intermunicipal do Médio 
Tejo como parceiros, e 
ainda a Softinsa como co-
laboradora. O seu principal 
objetivo centra-se no desen-
volvimento e na validação 
de uma solução tecnoló-
gica de telesaúde para a 
monitorização remota de 
parâmetros biométricos da 
população idosa, bem como 
de parâmetros ambientais 
das suas casas.

A monitorização remota 
destes parâmetros possi-
bilita o acompanhamento 
de cuidados de saúde da 
população idosa, nomea-
damente o seguimento re-
gular de doenças crónicas 
e das condições de segu-
rança ambiental, podendo 
assim contribuir para que 
a população idosa possa vi-
ver nas suas casas durante 
mais tempo e de forma mais 
autónoma. Outros cenários 
de utilização, tais como 
hospitalização domiciliá-

ria, pontos de atendimen-
to automático em centros 
de saúde, lares, ou centros 
comunitários, são de igual 
interesse complementando 
as consultas médicas e de 
enfermagem, conseguindo 
simultaneamente melhorar 
as decisões médicas e che-
gar a um maior número de 
utentes.

Como uma das maiores 
GL¿FXOGDGHV�SDUD�D�SRSXOD-
ção idosa prende-se com o 
uso das novas tecnologias, 
neste caso, os utilizadores 
interagem com a plataforma 
de telesaúde através da sua 
televisão e do seu comando. 
Foi criada uma box especí-
¿FD�TXH�VH�OLJD�j�WHOHYLVmR�
H�j�ER[�GD�RSHUDGRUD�TXH�D�
pessoa tiver. Além de faze-
rem as respetivas medições, 
a plataforma permite rece-
ber avisos e recomendações 
(baseados em protocolos 
clínicos e ambientais, e 
SHU¿V�FOtQLFRV�SUHYLDPHQWH�
GH¿QLGRV��VHPSUH�TXH�YDOR-
res anormais são detetados. 
No caso dos utentes não fa-
zerem as medições diárias, 
FKHJD�WDPEpP�j�WHOHYLVmR�
XPD�QRWL¿FDomR�UHOHPEUDQ-
do que é necessário fazê-lo. 
2V� GDGRV� ¿FDP� WDPEpP�
disponíveis remotamente 
através de um browser de 
internet aos restantes in-
tervenientes do sistema, 

Um consórcio entre o Instituto Politécnico de Tomar, no âmbito da investigação, o Instituto Politécnico de 
Coimbra e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

VitaSenior-MT: um projeto de assistência aos cuidados 
de saúde de idosos pioneiro no Médio Tejo

nomeadamente, médicos, 
cuidadores formais e in-
formais. Desta forma, os 
PpGLFRV�GH¿QHP�RV�SHU¿V�
clínicos e agendam a perio-
dicidade de exames. 

Esta plataforma foi, 
numa primeira fase, ins-
talada em três locais, no-
meadamente, no Lar e nas 
Residências Assistidas da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Tomar e no centro de dia 
da Associação de Defesa 
do Idoso e da Criança de 
Vilarinho (ADIC), estando, 
de momento, só a funcionar 
nas Residências Assistidas, 
onde alguns utentes a tes-
tam diariamente, de forma 
a que possam ser recolhidas 
opiniões por parte de todos 
os intervenientes, desde 
utentes, passando pelos 
FXLGDGRUHV�H�SUR¿VVLRQDLV�
de saúde. 

Foram inicialmente sele-
cionadas vinte pessoas para 
testar a plataforma, tendo 
em conta a sua autonomia, 
terem mais de 65 anos e que 
soubessem ler. Nenhuma 
delas sabia usar smartpho-
nes, mostrando a impor-
tância do uso da televisão. 
Todas as pessoas usaram a 
plataforma com agilidade, 
embora, no início, algumas 
se mostrassem reticentes. 
Mas, os resultados foram 
bons com a facilidade de 
utilização avaliada perto 
de máximo.

Esta recolha de opiniões 
tem permitido melhorar e 
adaptar o sistema intro-
duzindo novas funciona-
lidades para que possa ser 
comercializado por uma 
empresa que está interes-
sada no mesmo, estando, 
neste momento, a decorrer 
o processo inicial de trans-
ferência de tecnologia.

Neste pressuposto das 
novas tecnologias, Gabriel 
Pires fala também na “in-
WHOLJrQFLD� DUWL¿FLDO´� TXH��
futuramente, poderá ajudar 
a prever eventos clínicos, a 
suportar decisões médicas, 
ou perceber tendências de 
patologias numa perspetiva 
GHPRJUi¿FD��4XDQGR�XWLOL-
zados em larga escala, estes 
dispositivos de recolha de 
dados poderão ajudar na 
modelação da propagação 
de uma doença encontran-
do maneiras de conter um 
surto de uma doença espe-
Ft¿FD�FRPR�R�FDVR�DWXDO�GR�
&RYLG����

 
Centro de Investigação 

em Cidades Inteligentes 

Projetos como o VitaSe-
nior-MT são possíveis de 
se concretizar no âmbito 
do Centro de Investigação 
em Cidades Inteligentes 
�&L����GR�,QVWLWXWR�3ROLWpF-
nico de Tomar, centro que 
IRL�FULDGR�HP������H�DYDOLD-
do positivamente por uma 

Comissão Internacional da 
Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, tendo obtido 
¿QDQFLDQGR�SDUD�GHVHQYRO-
ver as suas atividades.

2�&L��DJUHJD����GRFHQWHV�
e investigadores, reconhe-
cidos, que há já longa data 
desenvolvem atividades de 
investigação e desenvol-
vimento a nível regional, 
nacional e internacional.

2�&L��WHP�FRPR�PLVVmR�
principal contribuir para o 
desenvolvimento sustentá-
vel das cidades e das regiões 
através da investigação 
transdisciplinar e aplicada, 
mas de modo integrado, em 
áreas como Big Data e Sis-
WHPDV�GH�$SRLR�j�'HFLVmR��
Monitorização e Sistemas 
de Controlo, E-health e 
Ambientes de Vida Assis-
tida, Energia, Transporte 
H� $PELHQWH�� (¿FLrQFLD� H�
Produtividade.

As atividades de inves-
tigação e desenvolvimento 
centram-se em duas gran-
des áreas temáticas, que in-
teragem entre si: Ambientes 
Inteligentes e Ubíquos e 
Utilização Sustentável de 
Recursos.

Segundo Henrique Pi-
nho, coordenador deste 
&HQWUR��R�&L��LQWHUDJH�FRP�
várias estruturas de apoio 
interno do IPT, incluin-
do diversos Laboratórios 
(tais como VITA, BIOTEC, 
LINE, entre outros), ☞
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☞e ainda com diversas em-
presas (Softinsa, Critical, 
Grupo Altri, Mitsubishi, 
entre outras), diversos Cen-
tros de Investigação (Insti-
tuto de Sistemas e Robótica, 
Instituto de Telecomunica-
ções, INESC-TEC, entre 
outros), e com várias insti-
tuições do ensino superior 
nacionais e internacionais. 
Dos investigadores associa-
GRV� DR� &,��� ID]HP� SDUWH��
para além de investigadores 
nacionais, investigadores 
afetos a instituições de en-
sino superior estrangeiras. 
Esta pluralidade de elemen-
WRV�DIHWRV�DR�&L��SURPRYH�
D� LQWHUQDFLRQDOL]DomR�� DV�
parcerias internacionais, 
e a multidisciplinaridade e 
a transversalidade, tão im-
portantes quando se trata de 
trabalhos de investigação e 
desenvolvimento.

2V�LQYHVWLJDGRUHV�GR�&L��
têm participado em diver-
VRV� SURMHWRV� ¿�QDQFLDGRV��
quer de âmbito nacional 
quer internacional, tendo 
vários projetos submetidos 
a aguardar decisão, e estan-
do ativamente a preparar a 
submissão de candidaturas 
HP�GLYHUVRV�TXDGURV�GH�¿��
nanciamento.

Segundo Henrique Pi-
nho, nos últimos quatro 
DQRV��IRUDP�REWLGRV�¿�QDQ�
ciamentos de um milhão 
de euros para investigação. 
Nos próximos quatro anos, 
R�&L��WHUi�XP�¿�QDQFLDPHQWR�
de 400 mil euros por parte 
da FCT, o que vai permitir 
lançar novos projetos. 

Foram apresentadas 
igualmente outras candi-
daturas, cujo valor poderá 
ultrapassar os dois milhões 
de euros nos próximos dois 
anos, mas em relação às 
quais terá de se aguardar 
uma resposta para que se 
possa avançar.

Ao longo dos anos tem 
sido criada uma maior 
interação entre os vários 
Laboratórios do IPT, tendo 
em conta também a colabo-
ração da CIMT, de várias 
empresas, laboratórios e 

centros de investigação 
de instituições de ensino 
superior.

O Centro de Investiga-
ção em Cidades Inteligen-
tes assenta no pressuposto 
das “cidades inteligentes” 
que pretendem criar cida-
des sustentáveis tendo em 
conta o uso adequado dos 
recursos energéticos e ma-
teriais, assunto que come-
ça a suscitar interesse por 
parte da comunidade, o que 
FDGD�YH]�p�PDLV�LPSRUWDQWH�

Santa Casa congratu-
la-se com participação 
ativa neste projeto

Para António Alexandre, 
provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Tomar, 
instituição que este ano 
comemora 510 anos, um 
assunto de debate dos que 
dirigem as IPSS’s, em que 
se incluem as Misericór-
dias, são as “Novas tecno-
logias na prestação de cui-
dados às pessoas idosas” e 
a inovação e rentabilidade, 
dos serviços que prestam, 
nomeadamente na saúde e 
apoio domiciliário.

Nesse sentido, entende 
como positiva, desde a pri-
meira hora, a oportunidade 
que foi dada à Misericór-

dia, de ter uma participação 
ativa, com os seus colabo-
radores e alguns serviços, 
nos estudos e trabalhos 
de investigação que o IPT 
HVWi�D�UHDOL]DU��HP�iUHDV�GH�
grande importância para as 
pessoas e, ao mesmo tem-
po, áreas marcantes da sua 
própria atividade diária.

Ter o IPT, com cursos 
e investigação sobre áreas 
com aplicação pratica, é 
uma mais valia para o en-
sino e a comunidade cien-
Wt¿�FD��PDV�SRGH��VHJXQGR�
António Alexandre, dar 
um importante contributo 
para os serviços das IPSS’s 
e Misericórdias, a mais pes-
soas, com maior qualidade 
e melhor sustentabilidade.

Para António Alexandre, 
este projeto evidencia, na 
conjugação da investiga-
omR�FLHQWt¿�FD�UHDOL]DGD�QR�
Politécnico de Tomar, com 
os seus parceiros estratégi-
cos, a procura das melhores 
soluções para uma realida-
de em transformação ace-
lerada, das necessidades 
sociais da comunidade, 
nomeadamente dos mais 
idosos e com várias neces-
sidades, em que se incluem, 
os cuidados de saúde. Daí 
considerar como bastante 
importante, cursos como o 

de Engenharia Eletrotécni-
ca no Politécnico de Tomar, 
com atenção às questões 
práticas da sociedade.

António Alexandre 
aproveitou ainda para dar 
a conhecer alguns números 
relativamente às Misericór-
dias, nomeadamente o facto 
de existirem em Portugal, 
388 Misericórdias que têm 
45 mil colaboradores, que 
todos os dias prestam ser-
viço a 165 mil utentes. No 
caso da Misericórdia de 
Tomar, esta instituição tem 
140 colaboradores que pres-
tam serviço diariamente a 
����XWHQWHV�

Para Isabel Pinho, uma 
das enfermeiras que está 
com os utentes nas Residên-
cias Assistidas, este progra-
ma é uma mais valia, ainda 
mais quando permite que 
os médicos e enfermeiros 
possam aceder ao mesmo 
de forma a avaliar o esta-
do de saúde dos pacientes. 
Destaca também Isabel 
Pinho a facilidade na uti-
OL]DomR�GD�SODWDIRUPD�PHV�
mo para utentes com perto 
de 90 anos. Além disso, a 
avaliação dos sinais vitais 
WUDQVPLWH� FRQ¿�DQoD� DRV�
idosos, por isso ultrapassam 
as barreiras tecnológicas.

�������	�	��	�	��	�	�
! CHMT: profissionais de saúde 
 que regressaram de territórios 
 de contágio do novo Coronavírus 
 vão ser avaliados 

 O conselho de administração do Centro Hospitalar 
GR�0pGLR�7HMR��(3(��FRQFUHWL]DQGR�D�UHFHQWH�RULHQ�
WDomR�GD�'LUHomR�*HUDO�GH�6D~GH�SDUD�TXH�RV�SUR¿�V�
sionais de saúde que regressaram de territórios de 
contágio do novo Coronavírus sejam avaliados pelas 
instituições onde trabalham, decidiu implementar o 
seguinte modelo: A equipa da Unidade de Hospitali-
]DomR�'RPLFLOLiULD�GR�&+07��(3(��IDUi�D�DYDOLDomR�
GRV�SUR¿�VVLRQDLV�UHFpP�FKHJDGRV�GH�iUHDV�DIHWDGDV�
SHOR�&RURQDYtUXV��2X� VHMD�� R�SUR¿�VVLRQDO� GH� VD~GH�
FRQWDWDUi�D�8QLGDGH�GH�+RVSLWDOL]DomR�'RPLFLOLiULD�
através da linha telefónica desta mesma Unidade de 
+RVSLWDOL]DomR�'RPLFLOLiULD��FXMD�HTXLSD�IDUi�D�DYDOLD�
ção seguindo os procedimentos em vigor, instituídos 
pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente através 
de contacto com a Linha de Apoio Médico (LAM). 
Esta avaliação poderá ser alargada aos familiares do 
SUR¿�VVLRQDO�TXH�KDELWHP�QR�PHVPR�GRPLFtOLR�

� (VWD�PHGLGD�VXUJH�GHSRLV�GH��QR�GLD����GH�IHYHUHLUR��
ter existido um cancelamento de um tempo de blo-
co operatório reservado ao Serviço de Ginecologia/
Obstetrícia. Na ocasião a cirurgiã principal Servi-
ço de Ginecologia/Obstetrícia optou por não operar 
FRP�XP�RXWUR�SUR¿�VVLRQDO�GH�VD~GH��SRU�HVWH�~OWLPR�
ter regressado recentemente de Itália. Desta situação 
resultou o adiamento de três cirurgias

! Deputado Hugo Costa em 
 representação parlamentar 
 NA OCDE em Paris

 O deputado de Santarém, Hugo Costa deslocou-se à 
2&'(���2UJDQL]DomR�SDUD�D�&RRSHUDomR�H�'HVHQYRO�
YLPHQWR�(FRQyPLFR�3DULV��HQWUH�RV�GLDV����H����GH�
fevereiro, em representação parlamentar, tendo estado 
reunido com parlamentares de todo o mundo. 

 Nesta reunião foram apresentados importantes dados de 
primavera da instituição, tais como o impacto na econo-
mia mundial do Coronavírus. Além disto, foram ainda 
debatidos temas como a energia, os transportes susten-
WiYHLV��D�¿�VFDOLGDGH�QR�GLJLWDO�RX�D�LQWHOLJrQFLD�DUWL¿�FLDO�

! Rota das Adegas este sábado

 Integrada nas comemorações dos Dias de Thomar, rea-
OL]D�VH��HVWH�ViEDGR��GLD����GDV���K���jV���K����D�5RWD�
das Adegas, com dia de portas abertas nas seguintes 
adegas do concelho de Tomar: Herdade dos Templá-
rios, Adega Casal Martins, Quinta Casal das Freiras 
e Solar do Loendros.
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A vereadora Célia 
Bonet interveio 
em diversos assun-

tos da ordem de trabalhos, na 
reunião de câmara, na segunda 
feira, levantando questões que, 
no seu entender, careciam de 
explicações e, nesse sentido, 
acabou por ser a única a vo-
tar contra vários assuntos da 
reunião de câmara, enquanto 
os seus colegas do PSD ou se 
abstiveram ou votaram favo-
ravelmente.

Um dos primeiros assun-
tos teve a ver com a proposta 
GH�UHWL¿�FDomR�GD�GHOLEHUDomR�
tomada a 4 de fevereiro de 
������SUHYHQGR�D�SURUURJDomR�
de prazo de elaboração da re-
visão do Plano de Pormenor 
do Flecheiro e Mercado por 
dois anos e não por um ano 
conforme deliberado, pelos 
fundamentos apresentados, 
tendo a vereadora do PSD 
referido que, a 4 de fevereiro 
GH�������R�36'�Mi�SUHYLD�TXH�
isto viria a acontecer, tendo 
sido apresentada declaração de 
voto nessa altura. Lembrou que 
apesar dos serviços considera-
rem dois anos de prorrogação, 
o executivo socialista enten-
deu prosseguir com apenas 
um ano, considerando que se 
deveria ter dado ouvidos aos 
serviços técnicos.

Célia Bonet continuou a 
levantar questões, referindo 
que a lei apenas permite uma 
prorrogação e, no seu entender, 
³KRMH�HVWi�D�ID]HU�VH�D�VHJXQGD�
prorrogação”. Defendeu que se 
deve abrir novo processo, até 
porque acha estranho o ponto 
não vir acompanhado de pa-
UHFHU�MXUtGLFR�H�UHIHULX�GHVFR�
nhecer informações prestadas 
SHORV�MXULVWDV�GD�DXWDUTXLD��QR�
sentido de apoiar a deliberação 
de acordo com a lei.

O vice presidente, Hugo 
Cristóvão, respondeu que a 
SURSRVWD� ¿�QDO� GR� SODQR� IRL�
HQWUHJXH�QR�¿�QDO�GH�DJRVWR�H�
aguarda parecer da Agência 
Portuguesa do Ambiente. Re-
feriu que tudo terá de ser feito 
novamente ao deixar caducar, 
avançando que está a ser co-
locado em proposta, o que é 
feito por muitas câmaras do 
SDtV��'LVVH� TXH� QmR� VH� WUDWD�
de prorrogação de prazo, mas 
VLP�TXH�VH�UHWL¿�TXH�D�GHFLVmR�
que se tomou de um ano para 
dois, que é o máximo legal. 

Célia Bonet acrescentou 
que no despacho do vereador 
está indicado “prorrogação do 

prazo”, ao que Hugo Cristóvão 
disse que consta “proposta de 
decisão”.

Célia Bonet volta a intervir 
considerando que “continua a 
ser uma prorrogação encapo-
tada” ao que Hugo Cristóvão 
respondeu que “cada um é 
responsável pelos termos que 
usa”. Este ponto foi aprovado 
com quatro votos a favor, duas 
abstenções dos vereadores 
do PSD, e um voto contra da 
vereadora Célia Bonet, com 
declaração de voto. 

Seguiu-se a aprovação da 
minuta do contrato interad-
ministrativo a celebrar com a 
Junta de Freguesia de Paialvo, 
para realização no corrente ano 
de atividades de pavimentação 
da rua Casal Novo e da rua 
da Bexiga, tendo Célia Bonet 
referido que sempre que tiver 
dúvidas por falta de esclareci-
mentos e falta de documenta-
ção irá votar da forma que a 
sua consciência indicar. 

Neste ponto, disse ter dú-
vidas, referindo que a câmara 
deve mostrar porque delega 
competências nas freguesias, 
dando esclarecimentos à ve-
reação da oposição sobre es-
sas propostas, alegando, neste 
caso, falta de fundamentação 
técnica e, por isso, frisou que 
não deve votar favoravelmente 
DOJR�TXH�QmR�VDEH�VH�p�EHQp¿�FR��
Apelou para que nas próximas 
reuniões consiga ter elemen-
WRV�VX¿�FLHQWHV�TXH�SHUPLWDP�
deliberar/decidir.

Célia Bonet acrescentou 
DLQGD�TXH�WHP�TXH�VH�¿�VFDOL]DU�
o cumprimento dos contratos 
e que lhe parece que o traba-
OKR�GD�FkPDUD�¿�FD�SHOD�GHOL�
beração sobre a delegação de 
competências.  A presidente da 
câmara, Anabela Freitas, res-
pondeu parecer-lhe estranho 
TXH�DV�G~YLGDV�Vy�VXUMDP�FRP�
freguesias do PS, tendo o PSD 
votado favoravelmente contra-
tos interadministrativos com 
freguesias do PSD na reunião 
passada. Lembrou que todos os 
anos há uma reunião com os 
SUHVLGHQWHV�GH�MXQWD��LQGLFDQGR�
RV�GLQKHLURV�GLVSRQtYHLV�SDUD�
os contratos interadministra-
tivos, avançando também que 
só há uma competência que 
a câmara pode pontualmen-
te transferir e que se prende 
com as estradas. As estradas 
são competência da câmara e 
estão elencadas as prioridades 
de intervenção no concelho. 
O que passa para o contrato 

são intervenções propostas 
SHORV� SUHVLGHQWHV� GH� MXQWD� H�
validadas pelos serviços da 
autarquia. A forma de liber-
WDomR�¿�QDQFHLUD�GHSHQGH�GD�
QHJRFLDomR�FRP�DV�MXQWDV�GH�
freguesia, tendo em conta um 
cronograma de pagamentos. 

A vereadora do PSD disse 
que só agora teve oportunidade 
de analisar melhor a documen-
WDomR�H�TXH�WHP�FRQ¿�DGR�QR�
que é dito sobre os pareceres 
MXUtGLFRV�TXH�WHLPDP�HP�QmR�
aparecer. Sugeriu uma equipa 
GH�MXULVWDV�TXH�SRGHULDP�DX�
xiliar em pareceres concretos 
e não o fazem.

Com esta intervenção da 
vereadora social democrata, 
Anabela Freitas disse registar 
que Célia Bonet lhe chamou 
mentirosa e que não iria vol-
tar a responder à vereadora na 
reunião de câmara.

O ponto foi aprovado por 
maioria com um voto contra 
de Célia Bonet, com declara-
ção de voto.

Tomar investe 14 mil eu-
ros na Rede Cultura 2027 
Leiria

Seguiu-se a constituição 
da Cooperativa Rede Cultura 
�����/HLULD�²�&RRSHUDWLYD�GH�
Responsabilidade Limitada, 
tendo a vereadora Célia Bonet 
questionado a quem deveria 
pedir esclarecimentos, uma 
vez que Anabela Freitas “está 
a fazer birra”. Anabela Freitas 
disse que a vereadora deveria 
colocar as questões dirigindo-
-se à presidente de câmara.

A vereadora do PSD quis 
saber o porquê da Cooperativa 
conter “Leiria”, temendo que 
VHMD�SUHMXGLFLDO�DR�0XQLFtSLR�
de Tomar, que integra a can-
GLGDWXUD�5HGH�&XOWXUD������

A vereadora da Cultura, 
Filipa Fernandes, explicou que 
Tomar recebeu um convite por 
SDUWH�GR�0XQLFtSLR�GH�/HLULD�
para integrar a candidatura 
HP�UHGH��TXH�MXQWD�FHUFD�GH����
PXQLFtSLRV�SDUD�FDQGLGDWXUD�
FRQMXQWD�D�³&DSLWDO�(XURSHLD�
GD�&XOWXUD �́�HP�������XP�LQ�
vestimento de cerca de 14 mil 
HXURV�SRU�SDUWH�GR�0XQLFtSLR�
de Tomar. A vereadora do PS 
disse acreditar muito nesta 
rede e que possa haver distin-
ção pelo facto da mesma estar 
a ser apresentada no âmbito de 
XPD�FDQGLGDWXUD�FRQMXQWD��(Q�
tende que investir em cultura 
é investir em educação e que 
é educar o povo.

Vereadora Célia Bonet a única a votar contra 
vários assuntos da reunião de câmara

Célia Bonet considerou a 
explicação de Filipa Fernandes 
³PXLWR�OtULFD �́�PDV�ODPHQWRX�
que a candidatura sirva ape-
nas para “divulgar Leiria”. 
Acentuou não compreender 
porque não é “Rede Cultura 
���� �́� WLUDQGR� D� PHQomR� D�
Leiria, tendo Filipa Fernandes 
referido que era obrigatório 
constar o nome de um muni-
FtSLR�DSHQDV�H��VHQGR�D�VHGH�
GD� FDQGLGDWXUD�/HLULD�� ¿�FRX�
decidido desta forma.

A presidente da câmara 
interveio, lembrando a apro-
vação, por unanimidade, da 
integração de Tomar na can-
didatura. Disse que o que está 
em causa não é um evento, 
mas uma candidatura para 
Capital Europeia da Cultural 
������VDOLHQWDQGR�TXH�H[LVWH�
um manifesto assinado pelos 
PXQLFtSLRV�LQWHJUDQWHV�H�R�TXH�
se defende é uma Capital de 
Cultura que se estenda a uma 
região. Caso a candidatura 
saia vitoriosa, os eventos a 
FRQFUHWL]DU�VHUmR�GLVWULEXtGRV�
por todos os territórios dos 
PXQLFtSLRV�LQWHJUDQWHV�

Célia Bonet terminou con-
siderando que não estão a ser 
salvaguardados os interesses 
de Tomar. O ponto foi aprova-
do por maioria com um voto 
contra de Célia Bonet, com 
declaração de voto.

Anabela Freitas: “Só se 
consegue trabalhar com uma 
boa oposição, mas, infeliz-
mente, temos uma parte de 
uma má oposição”

Seguiu-se a análise da 
atribuição de apoio extraor-
dinário às entidades parceiras 
responsáveis pelos serviços 
GH� UHIHLo}HV� QRV� MDUGLQV� GH�
infância e escolas do primei-
ro ciclo do ensino básico, no 
valor mensal de 5,00 euros por 
criança que almoça, no valor 
WRWDO�HVWLPDGR�HP�����������
euros para o primeiro ciclo e 
em 13.500,00€ para o pré-es-
colar, tendo a vereadora Célia 

Bonet referido que se trata de 
“uma fuga à contratação pú-
EOLFD �́�'LVVH�¿�FDU�FRP�G~YLGDV�
sobre quem são as entidades 
parceiras, referindo que na 
documentação não vem es-
SHFL¿�FDGR�TXHP�VmR�DV�HQWL�
dades parceiras que prestam 
os serviços. O vereador Hugo 
Cristóvão explicou que são 
enviados todos os anos para a 
DGAL todos os apoios e sub-
VtGLRV�H�TXH�WDO�p�VROLFLWDGR�D�
essas entidades. Referiu que o 
modelo de Tomar, quer para as 
refeições escolares, quer para 
DWLYLGDGHV�GH�DSRLR�j�IDPtOLD��
HVWi� HP�YLJRU� GHVGH� ����� H�
������'LVVH�TXH�D�SUySULD�OHL�
permite a delegação noutras 
entidades, referindo que defen-
de que, no caso das refeições, 
o modelo não é o melhor e há 
HVFRODV�RQGH�Mi�QmR�VmR�DV�DV�
sociações de pais a fornecer a 
refeição. Terminou referindo 
que as entidades estão todas 
OHJDOPHQWH�FRQVWLWXtGDV�

Célia Bonet pretendeu sa-
ber ainda qual o lapso apontado 
pelo vereador Hugo Cristóvão, 
mas o vereador optou por não 
responder. Insistiu que Hugo 
Cristóvão tem que ver se ar-
UDQMD�VHWH�YHUHDGRUHV�TXH�QmR�
façam perguntas para não ter 
de responder às questões co-
locadas e fala em intimidação 
da parte do mesmo, acusações 
TXH� Mi� DFRQWHFHUDP� QRXWUDV�
reuniões. Célia Bonet subli-
nhou que iria votar favoravel-
mente porque as instituições 
não têm culpa da documenta-
ção não estar em ordem. 

Hugo Cristóvão referiu, 
mais uma vez, que Célia Bonet 
“insistentemente faz insinua-
ções e colocou em causa as 
associações”.  Anabela Freitas 
interveio considerando que 
há assuntos mais importan-
tes que o “ping pong” entre 
Hugo Cristóvão e Célia Bo-
net. Disse que os vereadores 
de oposição também têm de 
ler a documentação forneci-
da e que ninguém se furta de 

responder a alguma questão, 
tendo os vereadores de oposi-
ção o direito a consultar todos 
os processos. Considerou que 
todas as insinuações devem ser 
devidamente fundamentadas.

Exaltada, Anabela Freitas 
disse ainda que “não é pelo 
HVFUXWtQLR�RX�QmR�TXH�GHL[R�GH�
tomar decisões”, considerando 
que se está a perder tempo com 
este tipo de conversa.

Concluiu dizendo que “só 
se consegue trabalhar com 
uma boa oposição, mas, in-
felizmente, temos uma parte 
de uma má oposição”.

José Delgado interveio 
defendendo que se deve falar 
sobre os assuntos importantes 
para o concelho, tendo Célia 
Bonet avançando que as res-
postas ao que pergunta são 
importantes para o concelho.

No ponto seguinte, referen-
te à alteração à composição 
das comissões de vistorias, 
auditorias e inspeções, Cé-
lia Bonet também levantou 
questões, tendo Hugo Cristó-
vão esclarecido sobre o tema, 
referindo que sempre que for 
preciso alterar a comissão por 
incapacidade de algum téc-
nico, pretende-se que todos 
RV�WpFQLFRV�VXSHULRUHV�VHMDP�
QRPHDGRV�SHOD�FKH¿�D�

A vereadora do PSD disse 
que a câmara está a querer 
“usurpar” e poder escolher 
sem trazer a reunião de câma-
ra. Anabela Freitas explicou 
que vinha de forma nominal 
a composição das comissões, 
mas que quando determinado 
técnico estava de baixa pro-
longada não haviam vistorias. 
Nesse sentido, pretende-se ter 
técnicos nomeados aptos a en-
trar em caso de necessidade 
de substituição. Referiu que 
são nomeados três técnicos 
efetivos e dois substitutos e 
nunca chegam.

O ponto foi aprovado por 
maioria com um voto contra 
de Célia Bonet, com declara-
ção de voto. 

Vereadora do PSD interveio em diversos assuntos solicitando esclarecimentos
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O Estádio Jean-
-Boin, em Paris, 
vai receber, no 

próximo dia 7 de março, a 
¿�QDO�GR�7RUQHLR�GDV�6HOHF�
ções Regionais Seniores. 

1DV� H[FHOHQWHV� LQVWD�
ODo}HV�GR�5&�/RXVm��R�HQ�
FRQWUR� LQDXJXUDO� UHXQLX� DV�
HTXLSDV�GR�&HQWUR��1RUWH��6XO�
��H�6XO����)LFDUDP�DSXUDGDV�
SDUD�D�¿�QDO�DV�VHOHo}HV�GR�
Centro e Norte.

5HFRUGH�VH� TXH� D� 6H�
OHFomR�GR�&HQWUR�FRQWD�FRP�
GRLV�DWOHWDV�WRPDUHQVHV��GR�
3ROLWpFQLFR�GH�7RPDU�5XJE\��
-RVp�5LFDUGR�)UDQTXHLUD�H�
João Pedro Francisco (este 
LJXDOPHQWH�DOXQR�GR�,37��

$�LQLFLDWLYD�GH�UHDOL]DU�D�¿��
QDO�GR�7RUQHLR�GDV�6HOHFo}HV�
5HJLRQDLV�HP�3DULV�SDUWLX�GD�
)HGHUDomR� 3RUWXJXHVD� GH�
5XJE\� H� GDV� DVVRFLDo}HV�
regionais do Centro, Norte e 
6XO��FRP�R�LQWXLWR�GH�UHDWLYDU�
HVWDV�VHOHo}HV��³e�EDVWDQWH�
importante haver esta reati-
YDomR�GDV�VHOHFo}HV�UHJLR�
QDLV�SRUTXH�WHPRV�MRJDGRUHV�
HP�GLIHUHQWHV�GLYLV}HV�TXH�
agora estão a treinar em 
FRQMXQWR�H�HP�ULWPRV�D�TXH�

Inclui dois atletas do Politécnico de Tomar-Rugby

6HOHomR�GR�&HQWUR�GLVFXWH�À�QDO�GH�WRUQHLR�HP�3DULV

QmR�HVWmR�KDELWXDGRV�GXUDQ�
WH�D�pSRFD��H�LVVR�PHOKRUD�D�
TXDOLGDGH´��H[SOLFD�R�WpFQLFR�
do CRRC/FPR e treinador 
6pUJLR� )UDQFR�� ³(VWD� LQL�
FLDWLYD� Gi� YLVLELOLGDGH� DRV�
MRYHQV�GH�FDGD�FOXEH�H�p�XPD�
RSRUWXQLGDGH�GRV�DSDL[RQD�
GRV�GD�PRGDOLGDGH�YHUHP�D�
6HOHomR�5HJLRQDO�GLVSXWDU�D�
¿�QDO�GH�XP�WRUQHLR�LQWHU�UH�
JLRQDO�HP�)UDQoD��SRUWDQWR�
Vy�WUiV�FRLVDV�ERDV´��UHIHUH�
DLQGD�6pUJLR�)UDQFR�

Os treinos de prepara-
omR� GD�6HOHFomR�5HJLRQDO�
do Centro decorreram 
esta semana em Coimbra, 

no Estádio Universitário, 
WHQGR� DWOHWDV� GD�$FDGpPL�
FD� �&RLPEUD��� 5&� /RXVm��
$JUiULD� �&RLPEUD��� 0RLWD�
5&��%DLUUDGD��H�3ROLWpFQLFR�
GH�7RPDU�5XJE\��WUHLQDGRV�
SRU� 6pUJLR� )UDQFR� H� 5XL�
5RGULJXHV��$�VHOHFomR�GRV�
MRJDGRUHV� SDUD� D� ¿�QDO� GR�
WRUQHLR�¿�FRX�D�FDUJR�GR�GL�
UHWRU�WpFQLFR��&DUORV�3ROyQLR��

A comitiva, com cerca de 
���SHVVRDV��p�OLGHUDGD�SHOR�
SUHVLGHQWH�GR�&55&��$OFLQR�
6LOYD��H�LQFOXL�DWOHWDV��WpFQL�
cos desportivos, dirigentes 
H�HTXLSD�PpGLFD��

Em Braga e no mes-
PR�¿�P�GH�VHPDQD�
��� GH� IHYHUHLUR���

UHDOL]RX�VH�R�&DPSHRQDWR�
1DFLRQDO� 8QLYHUVLWiULR�� RU�
JDQL]DGR� SHOD� )HGHUDomR�
$FDGpPLFD� GH� 'HVSRUWR�
8QLYHUVLWiULR� �)$'8�� HP�
FRQMXQWR�FRP�D�)HGHUDomR�
3RUWXJXHVD�GH�$WOHWLVPR�

'XDV� DWOHWDV� GR� 8��
Tomar representaram as 
VXDV� IDFXOGDGHV�� &DUORWD�
*RQoDOYHV� SHOR� ,QVWLWXWR�
GH� &LrQFLDV� H� 7HFQRORJLD�

H� %HDWUL]� *XLOKHUPH� SHOD�
Universidade de Aveiro.

&DUORWD� VXSHURX�VH� QD�
SURYD�GH�VDOWR�FRP�YDUD«�
DR�PHOKRUDU�R�VHX�UHFRUGH�
SHVVRDO�HP�QDGD�PHQRV�TXH�
��� FHQWtPHWURV�� 2X� VHMD��
com a marca de 3,20m, a 
WRPDUHQVH�EDWHX�R�UHFRUGH�
GLVWULWDO�GH�-XQLRUHV�HP�3LVWD�
&REHUWD�H�LJXDORX�R�UHFRUGH�
GLVWULWDO�GH�6XE����H�6HQLR�
UHV��7HUPLQRX�QD�VHJXQGD�
posição (vice-campeã na-
FLRQDO�XQLYHUVLWiULD��

Campeonato Nacional de Juvenis em Pista Coberta

$IRQVR�6DQWRV�YLFH�FDPSHmR�HP�VDOWR�FRP�YDUD

TUrV� DWOHWDV� UHSUH�
sentaram o U. 
7RPDU�� QR� ¿�P� GH�

semana de 8 e 9 de fevereiro, 
HP�%UDJD��QR�UHFHQWH�$OWLFH�
)RUXP���QR�&DPSHRQDWR�1D�
FLRQDO�GH�-XYHQLV�HP�3LVWD�
&REHUWD�� RUJDQL]DGR� SHOD�
)HGHUDomR� 3RUWXJXHVD� GH�
$WOHWLVPR�

2V�DWOHWDV�FRPSHWLUDP�QR�
VDOWR�FRP�YDUD��HYLGHQFLDQGR�
DVVLP�R� ERP� WUDEDOKR�TXH�
tem sido feito, nesta disci-
SOLQD��SHOR�FOXEH�XQLRQLVWD�

$IRQVR� 6DQWRV� VDJURX�
�VH�YLFH�FDPSHmR�QDFLRQDO�

&DUORWD�*RQoDOYHV�H�%HDWUL]�*XLOKHUPH�
YLFH�FDPSHmV�QDFLRQDLV�XQLYHUVLWiULDV

GH� -XYHQLV�� DR� WUDQVSRU� D�
IDVTXLD�D�����P�

/DXUD�$]HYHGR�WHUPLQRX�
a competição feminina em 
TXLQWR� OXJDU«� H� XP� QRYR�

UHFRUGH�SHVVRDO�GH�����P��
(PtOLD� 0DWRV� IRL� D� �����
FODVVL¿�FDGD��FRP�R� UHJLVWR�
de 2,10m.

%HDWUL]� SDUWLFLSRX� HP�
GXDV� SURYDV�� )RL� D� �����
FODVVL¿�FDGD� QD� SURYD� GH�
400 metros, com o registo 
GH���¶¶����)H]�DLQGD�SDUWH�
da estafeta 4x200 metros 
GD� VXD� IDFXOGDGH�� WHQGR�
VXELGR�DR�VHJXQGR�OXJDU�GR�
SyGLR��&RP�HVWH�FRQWULEXWR��
a Universidade de Aveiro 
¿�FRX� QR� WHUFHLUR� SRVWR� GD�
WDEHOD�FROHWLYD�

Excelentes resultados 
desportivos… 
e académicos

6mR�HVWHV�RV�H[HPSORV�
TXH�D�6HFomR�GH�$WOHWLVPR�
do U. Tomar pretende dar a 
WRGRV�RV�MRYHQV�TXH�LQLFLDP�
D�VXD�SUiWLFD�GHVSRUWLYD�QR�
FOXEH�� FRQVHJXLU� TXH� DWLQ�
MDP� H[FHOHQWHV� UHVXOWDGRV�
GHVSRUWLYRV�� PDQWHQGR� XP�
QtYHO� DFDGpPLFR� HOHYDGR��
$V�GXDV�DWOHWDV�FRQFOXtUDP�
com aproveitamento todas 
DV� GLVFLSOLQDV� GR� SULPHLUR�
VHPHVWUH�HVFRODU�

FRL�PDLV�XPD�GHPRQ�
VWUDomR� GD� TXDOL�
GDGH� GR� MXGR� GR�

FRQFHOKR� GH� 7RPDU�� HP�
competições de dimensão 
QDFLRQDO��

%UXQR� %DUURV�� GR� &HP�
6ROGRV��VDJURX�VH�FDPSHmR�
QDFLRQDO� GH� -XQLRUHV� �HP�
prova de DSXUDPHQWR�SDUD�
D� 6HOHFomR� 1DFLRQDO��� QD�
FDWHJRULD�GH����NJ��0DLV�XP�

MRYHP�DWOHWD�FRP�XP�IXWXUR�
PXLWR�SURPLVVRU��

0XLWR� SRVLWLYD� IRUDP�
WDPEpP� DV� H[LELo}HV� GRV�
MXGRFDV� WRPDUHQVHV� QR�
&DPSHRQDWR� 1DFLRQDO� GH�
Veteranos, nomeadamente 
)iELR� 6DQWRV�� WDPEpP� GR�
&HP�6ROGRV��H�$QGUp�&UX]��
GD�*XDOGLP�3DLV��FDPSH}HV�
em -73kg e -81kg, respeti-
vamente.

JUDO %UXQR�%DUURV��)iELR�6DQWRV�H�
$QGUp�&UX]�FDPSH}HV�QDFLRQDLV
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COLETIVIDADES

Judolândia nabantina!

HÓQUEI EM PATINS

ATLETISMO

AGENDA

FUTEBOL

Distrital 1.ª Divisão
20.ª Jornada

Samora Correia - U. Tomar 2-1
Rio Maior - Mação 0-2
Moçarriense - Riachense 3-0
Glória Ribatejo - Torres Novas 1-7
U. Almeirim - Coruchense 5-0
Ferreira Zêzere - Cartaxo 1-0
$PLHQVH���$EUDQWHV�%HQ¿FD 2-1
Pego - Fazendense 0-2

Equipa J V E D G P
U. Almeirim 20 19 0 1 61-9 57
Fazendense 20 14 2 4 31-12 44
Coruchense 20 14 1 5 40-24 43
$EUDQWHV�%HQ¿FD 20 13 2 5 27-19 41
U. Tomar 20 13 1 6 39-15 40
Cartaxo 20 11 3 6 39-20 36

Distrital 1.ª Divisão
21.ª Jornada - 08/03/20 

$EUDQWHV�%HQ¿FD���6DPRUD�&RUUHLD
U. Tomar - Mação (15h00)
Fazendense - Moçarriense
Riachense - Glória Ribatejo
Torres Novas - U. Almeirim

Coruchense - Ferreira Zêzere
Cartaxo - Amiense
Rio Maior - Pego

Distrital 2.ª Divisão - 1.ª Fase - Série 1
18.ª Jornada - 08/03/20
Alferrarede - Aldeiense

Caxarias - U. Tomar ‘B’ (15h00)
$EUDQWHV�%HQ¿FD�µ%¶���)HUUHLUD�=r]HUH�µ%¶

Entroncamento - Alcanenense
Liga Ortiga - Atalaiense

Folga: Tramagal

Juvenis - Distrital 1.ª Divisão
20.ª Jornada - 08/03/20 

Fazendense - U. Tomar (10h00) 

Iniciados - Distrital 1.ª Divisão - 2.ª Fase
Apur. Campeão - 6.ª Jornada - 08/03/20 

Legenda Genuína - U. Tomar (10h00)

FUTSAL
Distrital

14.ª Jornada - 07/03/20
Cercal - C. Figueiredo (19h00)

Patos - E. Comércio

O judo tomarense registou mais um momento alto 
QR�~OWLPR�¿QDO�GH�VHPDQD��FRP�WUrV�MXGRFDV�
a sagrarem-se campeões nacionais. Esta tem 

sido uma modalidade onde o nosso concelho tem vindo a 
obter excelentes registos nas últimas três décadas, fruto 
do trabalho e dedicação de muitas pessoas, que têm feito 
do judo em Tomar, um dos bons exemplos a nível nacional.

Bruno Barros, do Cem Soldos, sagrou-se campeão 
nacional de Juniores, na categoria de -66kg, com um 
registo muito positivo e muito promissor. As outras duas 
vitórias de atletas tomarenses registaram-se no esca-
lão de Veteranos: Fábio Santos (Cem Soldos) e André 
Cruz (Gualdim Pais), nas categorias de -73kg e -81kg, 
respetivamente.

Parabéns aos novos campeões e a todos os que, nas 
últimas décadas, têm contribuído para o enorme sucesso 
da modalidade na nossa região.

Basílio Pereira

Ribeira Fárrio - V. Santarém
CB Golegã - CAD Coruche

Folga: Carvoeiro

HÓQUEIEM PATINS
Nacional 2.ª Divisão - Zona Sul

19.ª Jornada - 07/03/20
Campo Ourique - H. Grândola

Alverca - Biblioteca
Sp. Torres - Juv. Salesiana

Candelária - Sp. Tomar/IPT (21h00)
Sesimbra - Parede
Oeiras - Murches

H. Sintra - Alenquer

Nacional 3.ª Divisão - Zona Centro
18.ª Jornada - 08/03/20

H. Mealhada - U. Entroncamento 
Santa Cita - Ol. Hospital  (17h00)

Folga: Juv. Ouriense

Sub-19 - Nacional - 1.ª Fase - Zona C
8.ª Jornada - 08/03/20 

Santa Cita - Oliveirense (14h00)

9.ª Jornada - 11/03/20 
Turquel - Sp. Tomar (21h30)

Sub-17 - Nacional - 1.ª Fase - Zona B
4.ª Jornada - 07/03/20 

Sp. Tomar - Gulpilhares (20h30)

Mação 20 11 3 6 37-23 36
Torres Novas 20 9 5 6 31-24 32
Amiense 20 10 2 8 29-27 32
Samora Correia 20 8 4 8 30-27 28
Ferreira Zêzere 20 7 2 11 24-36 23
Glória Ribatejo 20 4 2 14 18-44 14
Rio Maior 20 3 3 14 23-38 12
Moçarriense 20 3 2 15 15-56 11
Pego 20 3 0 17 13-42 9
Riachense 20 2 0 18 8-49 6

FUTEBOL
Nacional 2.ª Divisão - Zona Sul

18.ª Jornada

H. Grândola - Alverca 4-2

Biblioteca - Sp. Torres 3-4

Juv. Salesiana - Candelária 4-2

Sp. Tomar/IPT - Sesimbra 10-0

Parede - Oeiras 1-1
Murches - H. Sintra 6-3
Alenquer - Campo Ourique 8-2

Equipa J V E D G P
Sp. Tomar/IPT 18 16 1 1 113-44 49
Parede 18 12 2 4 79-56 38
Candelária 18 12 1 5 72-47 37
Alenquer 18 11 2 5 86-52 35
Oeiras 18 9 7 2 96-67 34
Biblioteca 18 9 2 7 76-66 29
Juv. Salesiana 18 8 3 7 63-64 27
Alverca 18 6 2 10 70-76 20
Murches 18 5 5 8 63-82 20
H. Grândola 18 6 2 10 43-67 20
Sp. Torres 18 4 5 9 68-86 17
H. Sintra 18 4 3 11 64-86 15
Sesimbra 18 3 3 12 37-83 12
Campo Ourique 18 1 2 15 51-105 5

Juv. Ouriense - Santa Cita

3-3
Encontro, na noite 

de sábado, entre 
dois (dos quatro) 

representantes do Ribatejo 
na Zona Centro do terceiro 
escalão. A equipa de Santa 
Cita, após a frustrante eli-
minação da Taça de Portu-
gal (em casa, por 3-5, pelo 
Pessegueiro do Vouga), 
arrecadou um ponto no 
recinto da Juv. Ouriense (3-
3), treinada pelo tomarense 
Jorge Godinho.

O primeiro tempo não 
correu de feição à equipa 
de Tiago Barreiro, que saiu 
para o descanso em desvan-
tagem no marcador (2-0), 
devido aos golos aponta-
dos por Diogo Bernardes 
���¶��H�0DUFHOR�5RFKD��D����
segundos do intervalo, em 

,QFHUWH]D�QR�PDUFDGRU«�H�HPRomR�DWp�ÀQDO�
power play, depois de David 
Domingues ter falhado um 
livre direto, por cartão azul a 
Francisco Rodrigues).

Mas os tomarenses rea-
giram logo no recomeço, 
graças aos golos de Valé-
ULR� 6LOYD� ���¶�� H� )UDQFLVFR�
5RGULJXHV� ���¶�� GH�JUDQGH�
penalidade), a imporem nova 
igualdade (2-2).

José Pedro Marques, 
também em power play 
(desperdiçou o livre direto, 
por cartão azul a Francisco 

Santos), consumou a revira-
volta (2-3), já no minuto 36. O 
capitão tomarense, volvidos 
cinco minutos, podia ter au-
mentado a diferença… mas 
voltou a não ter sucesso na 
cobrança de um livre direto 
(azul a Diogo Bernardes).

Marcelo Rocha forçou 
novo empate (3-3), já dentro 
do último minuto. E, a apenas 
���VHJXQGRV�GR�¿QDO��-RUJH�
Nunes não conseguiu dar os 
três pontos à equipa ourien-
se, em mais um livre direto 

(décima falta do Santa Cita).  
Arbitragem regular.
Santa Cita: José Pedro 

Pereira (g.r.), Guilherme 
Gomes, Tiago Barreiro, José 
Pedro Marques (c.) (1) e 
João Gomes.

Suplentes utilizados: 
Francisco Rodrigues (1), 
Guilherme Bonet e Valério 
Silva (1).

Não utilizados: André 
António (g.r.) e João Vieira. 

Treinador: Tiago Bar-
reiro.

Foi inaugurado no 
passado 27 de feve-
reiro, quinta feira, o 

Centro Municipal de Marcha e 
Corrida (CMMC). A cerimónia 
de inauguração contou com 
a presença do presidente 
da Federação Portuguesa 
de Atletismo, Jorge Vieira 
(antigo aluno do Colégio 
Nuno Álvares Pereira), da 
diretora executiva do ACES 
Médio Tejo, Diana Leiria, e do 
vice-presidente da Câmara, 
Hugo Cristóvão.

Tendo como objetivo pro-
mover a prática da marcha e 
da corrida junto de todos os 
cidadãos, contribuindo para 
a melhoria dos seus níveis 
de saúde e para o combate 
aos hábitos de sedentarismo, 
é uma iniciativa conjunta do 
Município e da Federação 
Portuguesa de Atletismo, e 
está centralizada no Pavilhão 
Cidade de Tomar, com três 
percursos sugeridos: a zona 
desportiva e os caminhos da 

,QDXJXUDGR�R�&HQWUR�0XQLFLSDO�GH�0DUFKD�H�&RUULGD

&KDUROLQKD�H�GD�&DGHLUD�G¶(O�
Rei, na Mata dos Sete Montes.

A este projeto, de forma 
pioneira a nível nacional, as-
socia-se ainda o Agrupamen-
to de Centros de Saúde do 
Médio Tejo, que irá disponibi-
OL]DU�XP�WpFQLFR�¿VLRWHUDSHXWD�
para acompanhar as sessões 
matinais (segunda e quarta 
feira, das 9h30 às 11h00). À 
sexta-feira há uma sessão 
DR�¿QDO�GR�GLD��GDV���K���jV�
20h00, acompanhada por um 
técnico do Município.

O CMMC pode ser utiliza-
do por qualquer pessoa, mas 
destina-se primordialmente 
aos maiores de 14 anos. Os 

menores desta idade possam 
igualmente utilizá-lo, desde 
que acompanhados por um 
adulto. 

Os interessados devem 
inscrever-se em https://bit.
ly/2H0dV56 ou contactar 
diretamente o CMMC. O 
custo é de apenas 10 euros 
por época, incluindo seguro 
desportivo e acesso a parce-
rias e descontos, ações de 
formação e eventos despor-
tivos e sociais exclusivos. No 
entanto, os percursos podem 
ser utilizados livremente por 
qualquer pessoa indepen-
dentemente dessa inscrição.

As homenagens 
a António Rosa 
Dias e João Per-

feito marcaram, no passado 
sábado, 29 de fevereiro, o 
jantar comemorativo do 105.º 
aniversário do Sp. Tomar. 

Esta reunião de sócios, 
adeptos, atletas, treinadores, 
dirigentes e outras individua-
lidades (Vítor Ferreira, vice-
-presidente da Federação de 
Patinagem de Portugal, por 
exemplo), decorreu na sede 
do clube (cave do Pavilhão 
Jácome Ratton). Além das 
homenagens a Rosa Dias, 
o presidente com maior 
período de tempo nessas 
mesmas funções, e João 
Perfeito, histórico dirigente 
do hóquei em patins sénior, 
foram chamados os sócios 
FRP����H����DQRV�GH�¿OLDomR�
e ainda distinguidos alguns 
atletas que se evidencia-
ram no último ano: Gonçalo 
Rodrigues, Inês Silva, Ema 

Jantar do 105.º aniversário do Sp. Tomar

5RVD�'LDV�H�-RmR�3HUIHLWR�KRPHQDJHDGRV

Gonçalves, Leonor Gaspar, 
Leonor Nunes, Madalena 
Nunes e Matilde Costa (pati-
nagem artística) e Francisco 
Beirante (hóquei, escalão 
Sub-17).

O presidente da Direção, 
Ivo Santos, sublinhou o res-
peito pelo passado, “simbo-
lizado nas homenagens”, e 
lançou um repto aos sócios, 

para trabalharem “em prol 
desta causa”, por Tomar e 
pelo Sp. Tomar.

Anabela Freitas, presi-
dente da Câmara, falou já 
depois da meia noite (ou 
seja, no dia 1 de março, Dia 
de Tomar), salientando que a 
equipa sénior de hóquei em 
patins representa o clube e 
também a cidade. A autarca 
revelou que já estão a ser 
feitas as contas das obras 
no pavilhão municipal, para 
a equipa leonina ter (melho-
res) condições de disputar a 
1.ª Divisão, nomeadamente 
uma manga na entrada do 
túnel de acesso aos balneá-
rios, a mudança dos bancos 
de suplentes (na parede em 
frente) e a (consequente) 
redução da área do rinque.
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Com sede na Es-
trada Nacional 
N3 km 70, em 

Liteiros, Torres Novas, a 
“Agronuts" é uma empresa 
agrícola de frutos secos 
que surgiu em 2015, des-
tacando-se nomeadamente 
na comercialização de noz 
e pistachio. Bruno Branco 
é o rosto desta empresa 
que surgiu para colmatar a 
GH¿�FLrQFLD� TXH� H[LVWH� HP�
Portugal no que concerne 
à comercialização de frutos 
secos, uma vez que a grande 
maioria destes é importado. 
Para aumentar a sua capa-
cidade de transformação 
de frutos de casca rija, a 
empresa candidatou-se à 
Medida 10.2.1.2 - Pequenos 
Investimentos na Transfor-
mação e Comercialização 
de Produtos Agrícolas no 
âmbito do PDR2020 no 
sentido de adquirir máqui-
nas para a sua linha de 
produção, com o apoio da 
ADIRN - Associação do De-
senvolvimento Integrado do 
Ribatejo Norte.

"Quando pensamos em 
DEULU� D� HPSUHVD� ¿�]HPRV�
um estudo de mercado e 
optamos para além da noz, 
pelo pistachio porque era um 
SURGXWR�TXH�DLQGD�QmR�H[LV�
tia muito  no mercado mas 
que se consegue adaptar 
às nossas condições climá-
WLFDV��7DPEpP�R�¿�]HPRV�SRU�
uma questão de novidade 
QR�PHUFDGR���H[SOLFD�%UXQR�
Branco, gerente da empresa 
que agrega, neste momento, 
dois colaboradores.

A candidatura a este 
projecto surge quando nota-
UDP�TXH�H[LVWLD�QR�WHUULWyULR�
uma grande quantidade de 
plantação de nogueiras que 
SRGLD�UHVXOWDU�QXP�H[FHVVR�
de produto de noz e casca. 
" O nosso projeto prende-se 
essencialmente com a parte 
de transformar a casca de 
noz no miolo de noz. Ou 
seja, vamos investir em má-
quinas que vão constituir a 
linha de britar, para partir a 
casca da noz e aproveitar o 

Agronuts investe na produção de noz 
e pistachio a partir de Torres Novas

miolo.O miolo é comercia-
lizado como fruto seco e a 
casca de noz é reutilizada 
para adubos e biomassas", 
H[SOLFD�

A Agronuts- Agrícola de 
Frutos Secos, Lda.  trata 
ainda de toda a parte de em-
balamento, escoando o pro-
duto mais seleccionado no 
mercado pronto a consumir 
e reservando uma noz mais 
partida para distribuir junto 
GD�LQG~VWULD�GD�SDQL¿�FDomR�
e confeitaria. Este projecto 

constitui um investimento 
de cerca de 190 mil euros, 
FRP�XPD�WD[D�GH�FRPSDUWL�
cipação de cerca de 45%. " 
O objectivo passa por traba-
lhar mais produto nacional 
e ao mesmo tempo também 
conseguir escoá- lo, tanto 
no mercado nacional como, 
provavelmente, algum para 
H[SRUWDomR���UHIHUH�

A candidatura a este projecto surge 
quando notaram que existia no 
território uma grande quantidade 
de plantação de nogueiras que podia 
resultar num excesso de produto 
de noz e casca. " O nosso projeto 
prende-se essencialmente com a 
parte de transformar a casca de noz 
no miolo de noz. Ou seja, vamos 
investir em máquinas que vão 
constituir a linha de britar, 
para partir a casca da noz e 
aproveitar o miolo.
O miolo é comercializado como fruto 
seco e a casca de noz é reutilizada 
para adubos e biomassas", explica.
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Secretária de Estado do Turismo visitou região centro 

Cidades do 
Conhecimento
Sérgio Martins*

Opinião

Segundo o Negócios, de 26/2/2020, Sam Pitroba, 
milionário indiano, presidente do Pitroba Group, 
“tem um plano para a construção de três cidades 

do Conhecimento em Portugal. Para já apenas uma está a 
avançar em Portugal”, em Setúbal. Pitroba está empenha-
do em atrair investimento para Portugal. Há uns anos foi 
divulgado que havia empresários indianos a desejar investir 
em Tomar (além de chineses). Até ao momento não houve 
qualquer investimento, porque, segundo o Executivo cama-
rário, as empresas estão em lista de espera: a dormirem ? 
Tudo isto mais o fato de não se querer desenvolvimento 
em Tomar permite concluir que a Cidade Templária nunca 
será uma Cidade do Conhecimento, porque renega toda a 
atitude própria dos Templários, que procuravam o conhe-
cimento e desenvolviam as ciências agrícolas, industriais, 
¿�QDQFHLUDV�� EDQFiULDV� H� HFRQyPLFDV�� 'HVGH� ����� TXH�
YHQKR�SURSRQGR�XP�3ODQR�GH�'HVHQYROYLPHQWR�,QWHJUDGR�
para Tomar, não o quiseram nem querem. Sam Pitroba, que 
já construiu Cidades do Conhecimento em vários países, 
diz que Portugal precisa deste tipo de projetos, e que em 
Setúbal vai ser construído um “complexo integrado”, no 
9DOH�GD�5RVD��SHUWR�GR�,QVWLWXWR�3ROLWpFQLFR�GH�6HW~EDO��D�
rosa é símbolo do conhecimento.

2�SURIHVVRU�QR�,QVWLWXWR�3ROLWpFQLFR�GH�7RPDU��*RQoDOR�
Leite Velho, residente na cidade, presidente do Sindicato 
Nacional do Ensino Superior, em entrevista a um Jornal 
distrital não deixou de notar que os Politécnicos no distrito 
de Santarém “vivem desfasados da comunidade, das 
cidades”, porque “há uma falta de sentido de comunidade 
orientada para algo de positivo, o que não vi noutros 
locais do país. Parece que a comunidade ribatejana não 
está confortável com a modernidade”. Segundo Gonçalo 
Velho, cabe à comunidade ribatejana e às suas autarquias 
a salvaguarda dos seus Politécnicos, o que não acontece; 
GL]�HOH�TXH�TXHP�YHLR�HP�GHIHVD�GDTXHOHV�,QVWLWXWRV�IRUDP�
RV�GHSXWDGRV�GR�36'��%ORFR�GH�(VTXHUGD�H�3&3�HOHLWRV�
pelo distrito e não o poder autárquico. Gonçalo Velho re-
conhece igualmente que os Politécnicos têm de se abrir à 
sociedade e que devem “fazer mais e melhor”, ou seja, o 
que venho defendendo desde há muitos anos para cá, o 
que não tem agradado a alguns que se julgam donos de 
Tomar e das suas instituições, por isso não querem qual-
quer mudança, no que têm contado com o apoio de alguns 
tomarenses inimigos de Tomar. Na reunião do Executivo 
FDPDUiULR�WRPDUHQVH�RFRUULGD�HP������������D�SUHVLGHQWH�
Anabela Freitas, interpelando os vereadores, do seu partido 
e da oposição, perguntou: “está tudo a dormir?”. Um Jor-
QDO�GLVWULWDO�SXEOLFRX�XPD�IRWRJUD¿�D�GD�~OWLPD�$VVHPEOHLD�
Municipal de Tomar, onde diz que aquela reunião política 
HVWHYH�VRE�LQÀ�XrQFLD�GD�PRVFD�GR�VRQR��&RPR�p�TXH�XPD�
Tomar sonâmbula pode ser uma “Cidade do Conhecimento” 
ou uma “Smart City (Cidade Esperta)?   

*Economista e Mestre  em Estratégia

Admite-se
COMERCIAL

c/ experiência
Para integrar projeto editorial 

fortemente implantado 
no mercado

Bom ambiente de trabalho
Enviar candidatura para 

comercialct@cidadetomar.pt
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Na última reunião 
do executivo mu-
nicipal, foi apre-

VHQWDGR�R�UHODWyULR�¿�QDO�GD�
FDPSDQKD�GH������GR�/DJDU�
de Vila de Rei, com números 
bastante positivos naquele 
que foi o seu quinto ano de 
laboração.

$R� ORQJR� GRV� ��� GLDV�
de laboração nesta última 
campanha, o Lagar regis-
WRX�D�HQWUDGD�GH�����������
quilos de azeitona, que de-
UDP�RULJHP�D���������OLWURV�
de azeite e a uma taxa de 
IXQGLomR�PpGLD�GH���������
Os números mostram um 
grande aumento face ao ano 
anterior, onde foi registado 
D�HQWUDGD�GH���������TXLORV�
GH�D]HLWRQD��������OLWURV�GH�
azeite produzidos e uma 
WD[D�GH�IXQGLomR�GH��������

A campanha do Lagar 
de Vila de Rei registou 
neste ano uma receita de 

Campanha de 2019 no Lagar de Vila 
de Rei volta a ter resultados positivos 

���������¼� �HQWUH� VHUYLoR�
de moagem, venda de ba-
gaço e venda de garrafões) 
e uma despesa corrente de 
���������¼��GHVSHVDV�FRP�
pessoal, energia, telecomu-
nicações, alarme e videovi-
gilância, materiais diversos, 
entre outros), resultando 
num resultado positivo de 
���������¼�

A grande maioria dos 
utilizadores do Lagar é 
proveniente do Concelho 
GH� 9LOD� GH� 5HL� ����������
registando-se igualmente a 
utilização por parte de pro-
dutores de Proença-a-Nova, 
Sertã, Sardoal, Abrantes, 
Mação, Ferreira do Zêzere, 
Oleiros, Vila Velha de Ródão, 
&DVWHOR� %UDQFR�� (QWURQFD�

mento, Setúbal, Ponte de 
Sor e Portalegre.

Ricardo Aires, Presiden-
te da Autarquia Vilarregense, 
destaca que “o Lagar de Vila 
de Rei voltou, nesta sua 
quinta campanha em labo-
ração, a apresentar resulta-
dos que mostram que esta 
foi uma aposta de sucesso. 
Continuamos a apresentar 
números bastante positivos 
e a oferecer aos nossos 
utilizadores equipamentos 
modernos e ecológicos, 
capazes de produzir azeite 
de elevada qualidade e de 
atrair produtores de toda a 
região centro. É nosso obje-
tivo manter estes resultados 
positivos nos próximos anos 
e, essencialmente, incentivar 
os nossos produtores a tirar 
o máximo partido dos seus 
terrenos agrícolas.”

António Freitas

A Secretária de Esta-
do do Turismo, Rita 
Marques, e o presi-

dente da Entidade Regional 
de Turismo do Centro, Pedro 
Machado, estiveram de visita 
ao Médio Tejo na quinta-feira, 
���GH�IHYHUHLUR��SDUD�FRQKHFHU�
alguns dos produtos e projetos 
turísticos mais relevantes da 
região. Em Torres Novas, a 
comitiva visitou a Quinta de 
6mR� -RmR� %DWLVWD�� HP� %UR�
gueira, onde foram recebidos 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Torres Novas, 
Pedro Ferreira, membros da 
vereação e presidente da 
Assembleia Municipal, José 
7ULQFmR�0DUTXHV��H�¿�FDUDP�D�
conhecer o projeto de enoturis-
mo que a ENOPORT pretende 
desenvolver no local através 
GD�UHFXSHUDomR�H�UHTXDOL¿�FD�
ção de património

Secretária de Estado do Turismo veio conhecer 
potencial da região do Médio Tejo

O Centro de Por-
tugal vai estar 
em evidência na 

HGLomR�GHVWH�DQR�GD�%7/�±�
%ROVD�GH�7XULVPR�GH�/LVERD��
TXH�VH�UHDOL]D�GH����D����
GH�PDUoR�� QD� ),/� ±� )HLUD�
,QWHUQDFLRQDO�GH�/LVERD��1R�
stand, que se destaca pelas 
cores fortes, representando 
a diversidade das regiões 
e dos seus costumes, os 
YLVLWDQWHV� H� RV� SUR¿�VVLR�

nais vão poder conhecer 
as melhores ofertas que 
o Centro de Portugal tem 
para oferecer.

 A presença da Turismo 
GR�&HQWUR��QR�3DYLOKmR���GD�
feira, acontece em estreita 
parceria com cinco Comu-
QLGDGHV� ,QWHUPXQLFLSDLV�
�&,0V�� GD� UHJLmR� �%HLUD�
%DL[D�� %HLUDV� H� 6HUUD� GD�
Estrela; Médio Tejo; Região 
de Aveiro e Região de Lei-

ria), que aproveitarão a sua 
participação para mostrar o 
que de melhor se faz num 
território tão vasto e diver-
VL¿�FDGR�

 O stand contempla 
LJXDOPHQWH� ��� PyGXORV�
empresariais/institucionais, 
GH����HPSUHVDV�SDUFHLUDV��
��,QVWLWXFLRQDLV�H���&RPLV�
sões Vitivinícolas Regio-
nais. A animação no stand 
será um dos pontos fortes 

da presença este ano, com 
uma aposta em espaços 
e momentos de ativação 
de marcas e de produtos 
turísticos diferenciadores.

Além disso, como sem-
pre acontece, o stand será 
palco de vários momentos 
de promoção dos produtos 
gastronómicos e vínicos da 
região, em parceria com 
DV�&,0V��DV�&95V�H�FRP�
outros parceiros.

Centro de Portugal  mostra o melhor da região 
na Bolsa de Turismo de Lisboa
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Último leilão, a 5 de dezembro, acabou por ser suspenso devido a guerra de leiloeiras

Porquê celebrar um dia quando 
pode celebrar dois dias!

Dia da Mulher com jantar no dia 7 de março 
com bolo comemorativo e animação

Buffet de aperitivos e entradas

Sopa: Creme de Legumes

Peixe: Bacalhau Barão

Carne: Fricasse de aves, arroz jasmin e legumes

Sobremesa: Bolo de bolacha c/ frutos silvestres

Tarte de morango e chocolate, fruta natural.

Reservas: +351 249 314 513 / +351 962 769 392 / geral@restauranteinfante.com

- TOMAR

No dia 8 de março 
almoço com menú à carta com pratos especiais

CONVOCATÓRIA
$�WHRU�H�QRV�WHUPRV�GR�Q������DOtQHD�E���GR�DUWLJR������GR�&RPSURPLVVR�GD�,UPDQGDGH�GD�

6DQWD�&DVD�GD�0LVHULFyUGLD�GH�7KRPDU��FRQYRFR�RV�,UPmRV�GHVWD�,QVWLWXLomR�D�UHXQLUHP�VH�HP�
$66(0%/(,$�*(5$/��VHVVmR�RUGLQiULD��TXH�terá lugar no dia 27 de Março de 2020, às 20 
horas, na sede da Instituição��VLWD�QD�5XD�,QIDQWDULD�4XLQ]H����(�������$QGDU���7RPDU��FRP�a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

�����$SUHFLDU��GLVFXWLU�H�YRWDU�R�5HODWyULR�GH�$WLYLGDGHV�H�&RQWDV�GR�DQR�������EHP�FRPR�R�
3DUHFHU�GR�'H¿�QLWyULR�

�����3HGLGR�GH�$XWRUL]DomR�SDUD�REWHQomR�GH�&UpGLWR�D�FXUWR�SUD]R�FRQWD�FDXFLRQDGD�SDUD�DSRLR�
i�WHVRXUDULD�

�����2XWURV�DVVXQWRV�MXOJDGRV�GH�LQWHUHVVH�LPHGLDWR�SDUD�D�,QVWLWXLomR��PDV�VHP�SRGHU�GHOLEHUD�
WLYR��VDOYR�VH�HVWLYHUHP�SUHVHQWHV�QD�UHXQLmR�WRGRV�RV�,UPmRV�QR�SOHQR�JR]R�GRV�VHXV�GLUHLWRV�
VRFLDLV�H�WRGRV�FRQFRUGHP�FRP�R�DGLWDPHQWR��FI��R�GLVSRVWR�QD�DOtQHD�E��GR�Q�����GR�DUWLJR�
�����GR�&RPSURPLVVR�GD�,UPDQGDGH��

6H�QD�KRUD�PDUFDGD�QmR�KRXYHU�Q~PHUR�OHJDO�GH�,UPmRV��D�$VVHPEOHLD�*HUDO�2UGLQiULD�WHUi�
OXJDU�WULQWD�PLQXWRV�GHSRLV��HP�VHJXQGD�FRQYRFDomR��FRP�TXDOTXHU�Q~PHUR�GH�,UPmRV�SUHVHQ�
WHV��QRV�WHUPRV�GR�Q�����GR�DUWLJR������GR�&RPSURPLVVR�GD�,UPDQGDGH�

Nota: 2V�GRFXPHQWRV�H[SUHVVDPHQWH�UHIHULGRV�QR�SRQWR���GD�2UGHP�GH�7UDEDOKRV�HQFRQ�
WUDP�VH�GHVGH�Mi�j�GLVSRVLomR�GRV�,UPmRV��SDUD�FRQVXOWD��QRV�6HUYLoRV�$GPLQLVWUDWLYRV�GDV��K�jV�
������H�GDV���K�jV�������H�QR�VtWLR�LQVWLWXFLRQDO�ZZZ�VFPW�SW�GHVWD�6DQWD�&DVD�GD�0LVHULFyUGLD�

7RPDU�����GH�PDUoR�GH�����

2�35(6,'(17(�'$�$66(0%/(,$�*(5$/
�$QWyQLR�&kQGLGR�/RSHV�0DGXUHLUD

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE THOMAR

“Cidade de Tomar” - Ano 85º - N. 4422 - 06/03/2020

Já há data para o 
novo leilão da Fá-
brica do Prado:  dia 

12 de março (Prado Karton 
– Companhia de Cartão, 
S.A.), depois de o anterior 
– tal como noticiámos - ter 
sido suspenso devido a uma 
guerra entre leiloeiras.

Vai ser a leiloeira Leilo-
Seabra a avançar novamen-
te com o leilão, mantendo 
o valor base de 2 milhões 
e 750 mil euros, um valor 
mais baixo do que na pri-
meira tentativa de venda, 
através da leiloeira Domus 
Legis, que era de 3 milhões 
e 60 mil euros. 

Até agora a proposta 
mais alta é de 1 milhão e 
770 mil euros.

O leilão, que abrange 
os bens imóveis e móveis 
distribuídos por 194 lotes, 
realiza-se pelas 15 horas 
na própria fábrica, situada 
a cerca de seis quilómetros 
de Tomar.

Os bens imóveis são 

Novo leilão da fábrica de papel 
do Prado marcado para 12 de março

compostos por uma parte 
urbana – edifícios destina-
GRV�D�IDEULFDomR��R¿�FLQDV��
armazéns, arrecadações, 
escritórios, refeitório, posto 
médico, capela, com área 
coberta de 25.465,00 m2, 
e logradouro com área de 

31.215 m2 – e a parte rús-
tica composta por terra de 
pastagem, oliveiras, cultura 
arvense de regadio de ter-
reno estéril, mato, mata, 
pinhal, eucaliptal, cultura 
arvense, construções rurais, 
leito de curso de água, com 

área de 54.910 m2.
A fábrica de papel do 

Prado parou de laborar no 
dia 30 de junho de 2017, ao 
¿�P�GH�PDLV�GH�����DQRV�GH�
funcionamento, deixando 
no desemprego mais de 70 
trabalhadores.

Desde terça-
-feira, 3 de 
março, que 

o Jornal "Cidade de 
Tomar" apresenta um 
novo Site/Diário Online 
no endereço www.ci-
dadetomar.pt. A edição 
em papel mantém-se 
inalterada, com saída 
para as bancas todas 
as quintas-feiras, e 
onde os conteúdos 
online podem ser lidos 
com mais desenvol-
vimentos, tal como 
outros artigos escritos/
entrevistas que são 
produzidos em exclu-
sividade para o papel. 
A mudança deve-se 
ao facto de estarmos 
conscientes da impor-
tância de acompanhar 
a evolução tecnológica 
e o novo paradigma 
comunicacional, uma vez que cada vez é maior o número 
de leitores e anunciantes on-line. Convidamos todos os 
nossos leitores, colaboradores, anunciantes e assinantes 
para a nossa nova casa: www.cidadetomar.pt. 

Jornal Cidade de 
Tomar com novo 
site/diário online
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Claúdia Fidalgo

A pensar na sua saú-
de e bem-estar, o 
“Trilho de Luz” em 

Tomar vai promover no dia 8 
de março o Dia Aberto, para 
que todos possam conhecer 
a Auriculopunctura e a Mas-
sagem Modeladora Oriental 
H� ¿�FDU� D� SDU� GH� WRGRV� RV�
benefícios e indicações para 
a sua saúde e bem-estar. A

participação neste pe-
queno evento é totalmente 
grátis mas deve ser antece-
dida de inscrição obrigatória 
pelo email tomar@trilhode-
luz.com ou telemóvel 918 
183 342 . A oferta é limitada 
a dez participantes pelo que 
deve garantir desde já o 

seu lugar. Deste modo, no 
domingo dia 8 de março, 
entre as 10h30 e as 12h00, 
decorre uma apresentação 
e breve demonstração de 
Auriculopunctura – um ramo 
na especialidade da Acupun-
WXUD��R¿�FLDOL]DGD�SHOD�2UJD�
nização Mundial de Saúde 
(OMS) e que conseguiu 
impor-se pelos resultados 
obtidos e por ser um méto-
do pouco invasivo. Entre as 
14h00 e as 15h30 tem lugar 
uma breve demonstração 
de Massagem Modeladora 
Oriental e Bambuterapia, 
uma técnica manual natural, 
não evasiva, com o foco na 
parte estética.

Dia aberto no “Trilho 
de Luz” a 8 de março

– Na Alameda Um de 
Março, a loja de roupa para 
criança Fraldinhas fechou e 
vai dar lugar a um estabe-
lecimento de produtos para 
audição, Minisom.  

– A cervejaria Noite e Sol 
comemorou o seu 5º aniver-
sário no dia 1 de março.

 – Abriu na rua João dos 
Santos Simões o consultório 
dentista Tomardente – Ad-

vanced Dental Care. 

– No dia 1 de março foi 
inaugurado o salão de ca-
beleireiro e esteticista KB 
Keep it Beautiful, na rua da 
Saboaria, onde antes era a 
casa Esteves. Anteriormente 
o salão funcionava na rua 
Infantaria 15. 

– O restaurante “O Refú-
gio”, na rua Carlos Campeão, 
está para trespasse.  No dia 

21 de fevereiro e depois de 
10 anos encerrado, reabriu 
a Quinta bar, na Quinta do 
Falcão, um espaço que 
marcou a noite de Tomar há 
alguns anos. O proprietário 
é o mesmo de sempre, José 
Manuel Ferreira, a quem 
desejamos sucesso.

�±�1R�¿�QDO�GH�PDUoR�D�
loja Anizoo, situada na av. 
Combatentes da Grande 
Guerra, vai mudar de ins-

talações para o Pintado, na 
freguesia de Casais. – Antó-
nio Paiva, ex-presidente da 
câmara de Tomar, já não é 
presidente do conselho de 
administração da empresa 
Aquino Construções, S.A., 
com sede em Ourém. Duarte 
Carlos de Magalhães ocupa 
agora o cargo. 

– A agência de seguros 
da rua Silva Magalhães, 
25, mudou para a rua João 

dos Santos Simões, para os 
escritórios de Paulo Teixei-
ra – Mediação de Seguros, 
Lda. No mesmo espaço vai 
abriu um estabelecimento 
de tapas e petiscos. 

– A loja de produtos bio-
lógicos Bio Thomar, situada 
na rua Aquiles Mota Lima, 
nas proximidades da Casa 
GR�%HQ¿�FD�GH�7RPDU��FRPH�
morou, no dia 8 de fevereiro, 
o seu 3º aniversário.

 – O café O Breô, na 
rua 10 de Agosto, junto ao 
terminal rodoviário e à es-
tação ferroviária, está para 
trespasse. – Na rua Silva 
Magalhães, 61, em frente a 
Nabantina, onde funcionou 
um salão de cabeleireiro, 
abriu no dia 1 de março, o 
Canoa Wine Bar onde se 
pode apreciar um bom vinho, 
bons licores, comer um snack 
ou uma tapa.

in tomarnarede.pt 

A NERSANT – Asso-
ciação Empresarial 
da Região de Santa-

rém vai passar a ter uma pre-
sença junto das empresas de 
Tomar, no Balcão Único, num 
espaço cedido pelo Município 
de Tomar, onde os seus técni-
cos irão prestar informação e 
apoio às empresas da região. 
Nesse sentido, foi celebrado no 
dia 28 de fevereiro, o protocolo 
de colaboração entre o Muni-
cípio de Tomar e a NERSANT, 
mediante o qual a autarquia 
cede as instalações no Balcão 
Único para que os técnicos da 
Associação Empresarial pos-
sam aqui prestar informações 
e apoio às empresas da região.

O protocolo foi assinado 
pela presidente da NERSANT, 
Salomé Rafael, e pelo vice-pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Tomar, Hugo Cristóvão, no 
decorrer da sessão de apre-
sentação dos novos Avisos de 
Concurso para as Empresas 
dos Territórios de Baixa Den-
sidade – Inovação Produtiva 
e I&D Empresarial em Copro-
moção, que teve lugar no 28 
de fevereiro, no auditório da 
Biblioteca Municipal em Tomar.

Com a participação de 
centenas de empresas, este 
encontro serviu para divulgar o 
conjunto de Avisos de Concur-
so lançado pela Autoridade de 
Gestão do Centro 2020, com o 
objetivo de promover a atração 
de novos investimentos empre-
sariais e a criação de emprego 
nos territórios do interior, bem 
como a inovação empresa-
rial através da realização de 
atividades de investigação 
industrial e de desenvolvimen-
to experimental, no contexto 
de projetos em copromoção 
entre empresas do interior e 
entidades do Sistema de I&I.

Na abertura da sessão, 
a presidente da NERSANT – 
Associação Empresarial da 
Região de Santarém, Salomé 
Rafael referiu o empenho da 
NERSANT nesta iniciativa de 
grande interesse para as em-
presas do interior que sofrem 
mais os custos de contexto em 
relação às que se localizam no 
litoral. Salomé Rafael salientou 
a disponibilidade da NERSANT 
para apoiar as empresas nos 
processos de candidatura dos 
projetos aos programas de 
apoio ao investimento.

 O Vogal da Comissão Di-
retiva do Centro 2020, Jorge 
Brandão, salientou a impor-
tância destes novos avisos 
dedicados aos territórios de 
baixa intensidade. Referiu que 
no âmbito do Portugal 2020 já 
IRL�DSURYDGR�R�¿�QDQFLDPHQWR�D�
um conjunto grande de projetos 
de investimento de empresas, 
metade dos quais nas áreas 
GD� TXDOL¿�FDomR�� LQRYDomR� H�
internacionalização. O Vogal 
do Centro 2020 referiu que 
do total dos projetos aprova-
dos nas quatro comunidades 
intermunicipais da Região 
Centro, 67% localizam-se nos 
concelhos do litoral e apenas 
23% dos investimentos são 
de concelhos do interior. Daí 
a importância destes avisos de 
FRQFXUVRV�TXH�YrP�EHQH¿�FLDU�
as empresas e os investimen-
tos realizados nos territórios 
de baixa densidade do interior 
do país.  

A apresentação do “Aviso 
dos Sistemas de Incentivos: 
Inovação Produtiva – Territórios 
de Baixa Densidade” esteve 
a cargo de Pedro Cilínio, do 
IAPMEI, I.P. – Agência para a 
Competitividade e Inovação, 

Protocolo assinado na apresentação dos novos concursos para as empresas

NERSANT reforça apoio a empresas em Tomar

e de Ricardo Gouveia, da 
Instituição Financeira de De-
senvolvimento (IFD).

A 1.ª fase de recepção de 
candidaturas decorre de 5 de 
fevereiro até 16 de março, se-
guindo-se uma segunda fase 
de 17 de março até 29 de junho, 
e uma terceira fase de 30 de 
junho até 7 de setembro. A do-
tação do Fundo FEDER afeta a 
este concurso, na componente 
de incentivo não reembolsável, 
é de 109,73 milhões de euros.

O concurso destina-se a 
PME e grandes empresas e 
contempla investimentos entre 
os 75 mil euros e os 25 mi-
lhões de euros. Este concurso 
FRQFHGH�DSRLRV�¿�QDQFHLURV�D�
projetos que contribuam para 
o aumento do investimento 
empresarial das empresas em 
atividades inovadoras (produto 
ou processo), reforçando o 
investimento empresarial em 
atividades inovadoras, promo-
vendo o aumento da produção 
transacionável e internaciona-
OL]iYHO�H�D�DOWHUDomR�GR�SHU¿�O�
produtivo do tecido económico, 
através do desenvolvimento de 
soluções inovadoras baseadas 
nos resultados de I&D (inves-
tigação e desenvolvimento 
tecnológico) e na integração 
e convergência de novas tec-
nologias e conhecimentos e 
ainda para a criação de em-
SUHJR�TXDOL¿�FDGR�

O programa apoia igual-
mente o reforço da capaci-
tação empresarial das PME 

para o desenvolvimento de 
bens e serviços, através do 
investimento empresarial em 
DWLYLGDGHV�LQRYDGRUDV�H�TXDOL¿��
cadas que contribuam para sua 
progressão na cadeia de valor.

Atribui-se assim, um cla-
ro enfoque a investimentos 
no domínio da diferenciação, 
GLYHUVL¿�FDomR�H�LQRYDomR��QD�
produção de bens e serviços 
transacionáveis e internacio-
QDOL]iYHLV��QR�TXDGUR�GH�¿�OHLUDV�
produtivas e de cadeias de va-
lor mais alargadas e geradoras 
de maior valor acrescentado.

Com o objetivo de criar 
PDLRU�DODYDQFDJHP�QR�¿�QDQ�
ciamento público ao investi-
mento empresarial inovador, 
foi criada uma nova moda-
OLGDGH� GH� ¿�QDQFLDPHQWR� QR�
SI Inovação, numa parceria 
estabelecida com as institui-
ções bancárias, que permitiu 
substituir o anterior incentivo 
reembolsável por empréstimos 
bancários sem juros e com ga-
rantia suportada pelo Portugal 
2020 através do sistema da 
garantia mútua. Desta forma, 
o SI Inovação passou a incluir 
um sistema híbrido de apoio, 
que consiste na combinação 
de duas operações, uma com 
incentivo não reembolsá-
vel, associado à aferição do 
cumprimento dos resultados 
em função dos objetivos al-
cançados, e uma outra com 
XP�LQVWUXPHQWR�¿�QDQFHLUR�GH�
garantia (nas mesmas con-
dições do anterior incentivo 

reembolsável - reembolso de 
capital e isenção de juros). 
2� LQVWUXPHQWR� ¿�QDQFHLUR� GH�
garantia é operacionalizado 
DWUDYpV�GH�XPD�OLQKD�HVSHFt¿��
ca da Capitalizar Mais, gerida 
pela Instituição Financeira de 
Desenvolvimento (IFD) e cujas 
condições devem ser consulta-
das no seu site, em especial o 
Documento de Divulgação, ou 
solicitar informações às Insti-
tuições de Crédito aderentes.

A apresentação do novo 
“Aviso Sistemas de Incentivos: 
Projetos de I&D Empresarial 
em Copromoção para Territó-
rios do Interior” esteve a cargo 
de Miguel Antunes, da ANI – 
Agência Nacional de Inovação, 
que indicou como provável 
a publicação deste aviso no 
decorrer desta semana.  

Este concurso destina-se 
a apoiar projetos de I&D (in-
vestigação & desenvolvimento 
tecnológico), realizados em 
copromoção por empresas e 
HQWLGDGHV�GR�VLVWHPD�FLHQWt¿��
co e tecnológico nacional. Os 
projetos devem ser liderados 
por empresas e envolver 
atividades de investigação 
industrial e desenvolvimento 
experimental, e devem ter um 
investimento elegível mínimo 
GH�����PLO�HXURV��3DUD�EHQH¿��
ciar da majoração destinada a 
territórios de baixa densidade, 
pelo menos metade do inves-
timento deve ser realizado na 
região de baixa densidade.

Momento da assinatura do protocolo na Biblioteca de Tomar
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Estádio da Murteira
Árbitro: Anthony Silva

Auxiliares: Afonso Claudino e Inês Henriques

 David Lourenço 1 Nuno Ribeiro
 João Praia 2 Douglas Pissona (81’)
 Tiago Carvalho 3 Filipe Cotovio
 Edgar Patrocínio (c.) (38’) 4 Fábio Vieira
 João Rêgo 5 Bruno Araújo (73’)
 Diogo Moreira 6 Nuno Rodrigues (c.)
 Fred 7 Luís Alves
 Pedro Fonseca 8 Pedro Pires (73’)
 Cococha 9 Wemerson Silva
 David Ribeiro 10 Tiago Vieira
 Rodrigo Quaresma (71’) 11 Chrystian Pedroso
 André Encarnação (n.j.) 12 Daniel Oliveira (n.j.)
 Telmo Santos (90’+2’) 13 Rafael Faustino (n.j.)
 Diogo Silva (n.j.) 14 Kiko (81’)
 Miguel Vicêncio (71’) 15 Leandro Filipe (73’)
 Dany (n.j.) 16 Paulo Ferreira (n.j.)
 Rúben Maia (n.j.) 17 Mamadu Tcham (n.j.)
 Tiago Teixeira (38’) (90’+2’) 18 Anderson Nascimento (73’)

TREINADORES
Paulo Eira - Lino Freitas

 
GOLOS

SAMORA CORREIA: Fred 21’ 
e Miguel Vicêncio 89’

U. TOMAR: Tiago Vieira 4’

CARTÕES
AMARELO

SAMORA CORREIA: Rodrigo Quaresma 40’ 
e Cococha 78’

U. TOMAR: Nuno Rodrigues 16’, 
Luís Alves 25’, Pedro Pires 66’, 

Bruno Araújo 71’ e Filipe Cotovio 90’+7’

VERMELHO
SAMORA CORREIA: -

U. TOMAR: -

Samora Correia - U. Tomar

2-1

FUTEBOL

'ൾඌඉඈඋඍඈ

FUTEBOL JUVENIL

“Apesar de estarmos a perder, os jogadores não pu-
seram em causa a estratégia. Assumiram, interpretaram 
e acreditaram…”

Paulo Eira (treinador do Samora 
Correia) - “Trabalhámos durante a se-
mana sobre alguns erros que tínhamos 
cometido no passado domingo. Acho 
que hoje demos uma resposta diferen-
te, para melhor. Claro que o U. Tomar 
continua a ter uma excelente equipa, 
com jogadores de muita qualidade, 
mas hoje foi uma vitória… porque os 
jogadores acreditaram no trabalho 

feito durante a semana. E da entrega. Foi uma grande res-
posta destes jogadores. Entrámos quase a perder… Mas 
o mais importante, foi o treinador perceber que, apesar de 
estarmos a perder, os jogadores não puseram em causa a 
estratégia. Assumiram, interpretaram e acreditaram nessa 
HVWUDWpJLD��$FUHGLWiPRV�DWp�DR�¿P«�H�FRQVHJXLPRV�FKHJDU�
ao segundo golo. Esta vitória é, acima de tudo, um prémio 
para os jogadores”.

³7HPRV� GH� HPHQGDU� R� TXH� ¿]HPRV� PDO�� (VSHUR�
que esta derrota sirva de alerta para o jogo da Taça do 
Ribatejo”

Lino Freitas (treinador do U. To-
mar) - “Foram dois jogos diferentes, em 
competições diferentes. Esta exibição 
não foi do mesmo nível, nem perto. O 
adversário joga com processos simples, 
com pontapé rápido para a frente… e 
tem jogadores velozes, que estão habi-
tuados a este tipo de piso. Não nos con-
seguimos adaptar, ‘mastigámos’ muito 
o jogo e o campo não é bom para isso. 

Não aprendemos a lição… às vezes temos de jogar feio e 
prático. Conseguimos marcar numa jogada de dois ou três 
toques… e podíamos ter tirado ilações do que era preciso 
para chegar mais vezes à frente. Não conseguimos e com-
plicámos o que era fácil. Arrisquei… e, no melhor período, 
quando estávamos a encostar o adversário, perdemos a bola 
e, com a equipa desequlibrada, sofremos o segundo golo. 
Só nos podemos culpar a nós próprios. Temos de emendar 
R�TXH�¿]HPRV�PDO��(VSHUR�TXH�HVWD�GHUURWD�VLUYD�GH�DOHUWD�
SDUD�R�MRJR�GD�7DoD�GR�5LEDWHMR��$�SDVVDJHP�j�¿QDO�DLQGD�
não está garantida”.

Estratégia e alerta

Juniores
Campeonato Distrital
Vilarense, 2
U. Tomar, 3

A equipa de Juniores do 
U. Tomar, depois de bater 
o líder U. Almeirim (1-0) e 
o Atalaiense (0-3), voltou a 
surpreender com uma vitória 
no terreno do também can-
didato Vilarense, por 2-3. 
Os unionistas sofreram dois 
golos logo na fase inicial do 
encontro, mas deram a volta 
ao resultado na segunda 
parte, graças aos remates 
certeiros de Afonso Dias, 
Lucas Silva e André Silva 
(este já no quinto minuto 
dos descontos). Subiram 
ao quinto lugar... embora já 

Juniores: U. Tomar em fase muito positiva!
muito distantes de Fátima e 
U. Almeirim, que lutam palmo 
a palmo pela liderança do 
principal campeonato dis-
trital, quando faltam apenas 
quatro jornadas!

Juniores
Campeonato Distrital
EF Tomar, 7
Caxarias, 1

Depois de uma derrota 
expressiva (5-0) em Torres 
Novas (5-0), os Juniores da 
EF Tomar golearam o Cax-
arias, em casa, por 7-1, na 
jornada 16 do campeonato 
do segundo escalão distrital. 
Contudo, a equipa toma-

rense continua na sétima e 
antepenúltima posição da 
Série 1.

Juvenis
Campeonato Distrital
U. Tomar, 0
NS Rio Maior, 4

Novo desaire (12 no total) 
da equipa de Juvenis do U. 
Tomar, desta vez em casa, 
frente ao NS Rio Maior, por 
expressivo 0-4, na jornada 
19 do principal campeona-
to distrital. Os unionistas 
continuam no 10.º lugar, já 
a 35 pontos (!) da liderança 
(Ac. Santarém e Vilarense)!

Iniciados
Campeonato Distrital
U. Tomar, 5
Mindense, 2

A equipa de Iniciados do 
U. Tomar, depois de uma ex-
celente vitória em Abrantes 
(2-4), bateu o Mindense, 
em casa, por claro 5-2, na 
jornada 5 da segunda fase 
do principal campeonato 
distrital. Os unionistas estão 
agora isolados na liderança 
GD�WDEHOD�FODVVL¿FDWLYD��FRP�
11 pontos. Na sexta jornada, 
este domingo (10h00), visi-
tam a Legenda Genuína (Go-
OHJm���VHJXQGD�FODVVL¿FDGD�

Mais uma demons-
tração de força 
do U. Almeirim. A 

equipa da Capital da Sopa da 
Pedra goleou o Coruchense, 
por 5-0, e tem o título cada 
vez mais perto: tem mais 
13 pontos que o segundo 
FODVVL¿FDGR��D����MRUQDGDV�
GR�¿QDO�GR�FDPSHRQDWR��8P�
percurso vitorioso, históri-
co… e, por isso, digno de 

todos os elogios. 
Portanto, resta a luta pelo 

segundo lugar… agora ocu-
pado pelo Fazendense (0-2 
QR� 3HJR��� TXH� EHQH¿FLRX�
das derrotas dos principais 
concorrentes: Coruchense, 
$EUDQWHV�H�%HQ¿FD������HP�
Amiais de Baixo) e U. Tomar 
(2-1 em Samora Correia). 

Realce ainda, nesta jor-
nada 20, para as vitórias de 

Ferreira do Zêzere (1-0 ao 
Cartaxo) e Mação (0-2 em 
Rio Maior), mas também 
para a goleada do Torres 
1RYDV� QR� WHUUHQR� GR� DÀLWR�
Glória (1-7).

No segundo escalão dis-
trital, o empate do U. Tomar 
‘B’ (2-2, em casa, frente ao 
Alferrarede) e a derrota do 
Caxarias (3-2 em Ferreira 
do Zêzere) já praticamente 

GH¿QLUDP� RV� DSXUDGRV� QD�
Série 1: Alcanenense, En-
troncamento e Tramagal.

Cinco equipas continuam 
na luta pelo apuramento na 
Série 2.

Sortes diferentes para 
Fátima (3-0 ao Sp. Ideal) e U. 
Santarém (2-3, em casa, dian-
te do Condeixa) na jornada 24 
da Série C do Campeonato 
de Portugal.

U. Almeirim perto do título… e U. Tomar mais longe do segundo lugar!

 U. Tomar 'B' - Alferrarede

2-2

FUTEBOL

Desperdício de oportunidades!

A equipa ‘B’ do U. To-
mar, depois de uma 
vitória no terreno do 

Aldeiense (3-4), não foi além 
de um empate caseiro diante 
do histórico Alferrarede, a dois 
golos, na jornada 17 da Série 
1 do segundo escalão distrital.

Luís Vieira, logo aos 50 se-
gundos, colocou os visitantes 
em vantagem no marcador. 
Mas este golpe madrugador 
não assustou a equipa unio-
nista… que deu a volta ao 
resultado ainda na primeira 
parte, graças aos dois golos 
apontados por Rafael Leite 
(19’ e 40’). 

Contudo, logo no recome-
ço (47’), através de António 
Cordeiro, o Alferrarede voltou 
a impor novo empate (2-2). 
Os unionistas reagiram… 
mas, com total desperdício 
de (muitas) oportunidades, 
não conseguiram desfazer 
a igualdade! Ficaram, por 
isso, quase de fora da luta 
pelo apuramento para a se-

gunda fase! 
Arbitragem de bom nível 

da jovem árbitra tomarense 
Ana Marques (auxiliada pela 
irmã, Inês Marques)!

U. Tomar ‘B’: João Ribeiro 
(g.r.), Pedro ‘Dudu’ Carvalho, 
Tiago Lourenço, Rui Oliveira, 
Filipe Gonçalves, Daniel Ben-
to (c.), Miguel Abreu, João 
Camponez, Rafael Leite, An-
dré ‘Alvega’ Lopes e Ricardo 
Natividade.

Substituições: 53’ - Daniel 
Bento por Guilherme Camar-
go; 53’ - Filipe Gonçalves por 
João Emanuel; 73’ - Rui Oli-
veira por Henrique Bitencourt.  

Não utilizados: Pedro 
Antunes, João Oliveira, Alley 
Moreira e Vítor Garbujo.

Treinadores: Soquita e 
Pedro Ferreira.

Uma semana de-
pois da vitória no 
Estádio da Mur-

teira (0-1), na primeira mão 

GDV�PHLDV�¿QDLV�GD�7DoD�GR�
Ribatejo, o U. Tomar voltou 
ao mesmo local para um em-
bate a contar para a jornada 
20 do principal campeonato 
distrital. Desta vez, muito por 
culpa própria, o resultado foi 
dececionante… e as contas, 
para o segundo lugar, estão 
D�¿FDU�FRPSOLFDGDV��

Mas o encontro até co-
meçou da melhor maneira 
para as cores unionistas: 
Pedro Pires arrancou pela 
direita, Chrystian Pedroso 
deu seguimento com um 
cruzamento bem medido… 
e Tiago Vieira, na zona fron-
WDO��¿QDOL]RX�FHUWHLUR��HQWUH�
o guarda-redes e o poste). 

A equipa da casa não 
acusou o golo, reagiu… e, 

depois de ter construído dois 
lances de perigo, chegou ao 
empate no minuto 21: livre na 
direita, Nuno Ribeiro afastou 
a bola para a entrada da 
área… e Fred, sem oposição, 
atirou forte, para o fundo da 
baliza (1-1). 

O embate seguiu equi-
librado e mais oportunida-
des… só na segunda parte, 
sempre mal aproveitadas: 
Tiago Teixeira, logo no 
minuto 49, surgiu em boa 
posição… mas atirou contra 
Filipe Cotovio; Wemerson 
Silva, volvidos três minutos, 
fugiu na esquerda… mas, 
à boca da baliza, ninguém 
VXUJLX�SDUD�¿QDOL]DU��1XQR�
Ribeiro negou o golo por 
duas vezes, a David Ribeiro 

U. Tomar nunca conseguiu dominar o adversário!

Um soco no estômago!
e Rodrigo Quaresma, em 
remates da direita; Chrys-
tian Pedroso, após um livre, 
atirou de primeira… ao lado!

Insatisfeito com o em-
pate, o técnico Lino Freitas 
arriscou mais no ataque… 
mas a equipa não conseguiu 
traduzir essa vontade em 
reais oportunidades de golo. 
E, apostando no contra-ata-
que, o Samora Correia este-
ve perto do golo no minuto 
79: Cococha surgiu sozinho 
QD� GLUHLWD«� H� ¿QDOL]RX� GH�
forma desastrada! Contudo, 
volvidos 10 minutos, a equipa 
da casa chegou mesmo ao 
golo: Fábio Vieira entregou 
mal a bola e, depois de um 
cruzamento da direita (com 
a defesa unionista comple-
tamente desequilibrada), 
Miguel Vicêncio surgiu de 
rompante na zona frontal e 
¿QDOL]RX�FHUWHLUR��VHP�KLSyWH-
ses para Nuno Ribeiro (1-2). 

Um grande balde de água 
fria para a equipa tomaren-
se… que, depois de perder 
três vezes nas primeiras 16 
jornadas, já perdeu outras 
três nas últimas quatro jor-
nadas! Arbitragem não isenta 
de erros… e a revelar grande 
insegurança.

Texto e fotos: 
Jorge Ramos 
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“Podíamos ter feito mais golos… mas também era 
importante rodar a equipa. Estamos noutro patamar…”

Nuno Lopes (treinador do Sp. 
Tomar) - “Foi a vitória mais fácil? 
O resultado poderá indicar isso… 
Acima de tudo, valeu pelo resultado 
e pela segunda parte. Não gostei da 
primeira… em termos de qualidade 
de passe. Uma equipa que quer mais, 
que quer uma divisão maior, não pode 
ter esta displicência no passe e na 
UHFHomR��5HWL¿FiPRV�LVVR�QD�VHJXQ-

da parte… e encostámos o Sesimbra ao último terço do 
campo. Depois… era mais golo, menos golo! Podíamos 
ter feito mais golos… mas também era importante rodar a 
equipa. Estamos noutro patamar… e temos de dizer isso 
às outras equipas. Não podemos andar aqui… e ganhar 
com resultado apertado. Valeu pelo resultado, pela entre-
ga… e por sermos sérios. E ser sério é termos dedicação 
máxima… pelo nosso trabalho, pelas horas que dedicamos 
e por aquilo que o clube nos dá. E as pessoas que vêm 
ao pavilhão… vêm para ver bons jogos, para ver golos e 
para ver a equipa ganhar. É isso que ‘alimenta’ o público. 
Mas cada vez a cobrança é maior”. 

“Tínhamos as nossas armas… e não as conse-
guimos por em prática, porque o Sp. Tomar tem uma 
excelente equipa”

Marco Costa (treinador do Se-
simbra) - “Já estávamos à espera de 
PXLWDV�GL¿FXOGDGHV��2�6S��7RPDU�p�R�
maior candidato a subir de divisão, o 
mais favorito e o mais forte! Enquanto 
tivemos forças, conseguimos suster 
o poderio do ataque do adversá-
rio. Sofremos golos em transições 
ofensivas e perdas de bola que não 
eram previsíveis. Na segunda parte 

DFDEiPRV�SRU�TXHEUDU�¿VLFDPHQWH«�3DJiPRV�D�IDWXUD�
HP�WHUPRV�ItVLFRV��7tQKDPRV�DV�QRVVDV�DUPDV«�H�QmR�DV�
FRQVHJXLPRV�SRU�HP�SUiWLFD��SRUTXH�R�6S��7RPDU�WHP�XPD�
excelente equipa. O Sesimbra subiu com todo o mérito, mas 
não se reforçou a contar com esta competitividade da 2.ª 
Divisão. O plantel é mais fraco que o da época passada. 
Quando peguei na equipa, tinha um ponto… agora tem 
���H�YDPRV�OXWDU�DWp�DR�¿P�SHOD�PDQXWHQomR´�

+Ï48(,�(0�3$7,16

$7/(7,602

'ൾඌඉඈඋඍඈ

+Ï48(,�-89(1,/

3DWDPDU�H�GLÀFXOGDGHV

Sub-19
Campeonato Nacional
Sp. Tomar, 2
Santa Cita, 6

A equipa de Santa Cita, 
depois de cinco desaires 
consecutivos, averbou o 
primeiro triunfo no Cam-
peonato Nacional (primei-
ra fase), em casa, frente 
à Académica (9-7). Esse 
sucesso serviu certamente 

6XE�����6S��7RPDU�LVRODGR�QD�OLGHUDQoD�
de inspiração… para a vi-
tória no recinto do vizinho 
6S�� 7RPDU�� QR� SDVVDGR�
domingo, por expressivo 
2-6. As duas equipas to-
marenses ocupam os dois 
últimos lugares da Zona C, 
já afastadas da luta pelo 
apuramento.  

Sub-17
Campeonato Nacional
Ac. Espinho, 3
Sp. Tomar, 7

7HUFHLUD�YLWyULD�GD�HTXLSD�
GR�6S��7RPDU�QR�&DPSHRQD-
to Nacional de Sub-17, em 
Espinho, por expressivo 3-7. 
A equipa treinada por João 
Sousa já estava na frente 

ao intervalo: 1-3. Os jovens 
OH}HV�¿FDUDP�DJRUD�LVRODGRV�
na liderança da Zona B, com 
mais três pontos que o trio 
perseguidor, Ac. Espinho, 
Oliveirense e H. Mealhada. 
Este sábado (20h30), rece-
bem o Gulpilhares… que 
ainda não pontuou!

Está agendada para 
este domingo, 
8 de março, Dia 

Internacional da Mulher, a 
����� HGLomR� GDV� �� /pJXDV�
do Nabão. Esta competição, 
referência no calendário 
nacional de estrada, orga-
QL]DGD�SHOR�&$/0$���&OXEH�
GH�$FWLYLGDGHV� GH� /D]HU� H�
Manutenção, faz parte, como 
já é habitual, do programa 
R¿FLDO� GDV� FRPHPRUDo}HV�
do Dia da Cidade.

Além da prova que lhe 
Gi�R�QRPH����/pJXDV���FRP�
partida às 10.30 horas, esta 
edição de 2020 inclui ainda a 
0LQL�/pJXD�����NP���LQtFLR�jV�
��K�����D�/HJXD]LQKD�����NP�
- 10h10) e uma caminhada 
���NP�����K����

O percurso, na sua 
maioria, é de características 
planas e tem uma exten-
são aproximada de 15.000 
metros. 

��/pJXDV�GR�1DEmR�QR�GRPLQJR
O sorteio dos oita-

YRV� GH� ¿QDO� GD�
7DoD�GH�3RUWXJDO��

realizado no passado dia 26 
de fevereiro, ditou o embate 
HQWUH� R� 6S�� 7RPDU�,37� H� R�
Famalicense. Ou seja, será 

um duelo entre o líder da 
Zona Sul e o (atual) segundo 
FODVVL¿FDGR�GD�=RQD�1RUWH�GD�
2.ª Divisão, agendado para 
28 de março. 

Foi também efetuado 
o sorteio dos quartos de 

¿QDO�� RV� OH}HV� WRPDUHQVHV��
caso eliminem a equipa de 
Famalicão, recebem (no dia 
25 de abril) o vencedor do 
%HQ¿FD�Ï��%DUFHORV�

Os ‘oitavos’, além do Sp. 
7RPDU�)DPDOLFHQVH��LQFOXHP�

ainda os seguintes encontros: 
7LJUHV�$OPHLULP�2OLYHLUHQVH��
Académica-FC Porto, H. Mar-
co-H. Braga, Sporting-Riba 
'¶$YH��%HQ¿FD�Ï��%DUFHORV��
Valongo-Juv. Viana e Pess. 
Vouga-Paço de Arcos.

)DPDOLFHQVH�VHUi�R�DGYHUViULR�QRV�¶RLWDYRV·�GD�7DoD�GH�3RUWXJDO

O 6S��7RPDU�,37�JR-
leou o Sesimbra 
por expressivo 

10-0 e reforçou a liderança 
da Zona Sul da 2.ª Divisão, 
EHQH¿FLDQGR�GR�GHVDLUH�GR�
Candelária no reduto da Juv. 
Salesiana (4-2) e do empate 

entre Parede e Oeiras (1-
1). Ou seja, os leões têm, 
D�RLWR� MRUQDGDV�GR�¿QDO�GD�
prova, mais 11 e 12 pontos 
que Parede e Candelária, 
respetivamente. A subida 
direta à 1.ª Divisão está… 
já ao virar da esquina! 

Realce ainda, nesta 
jornada 18, para as vitórias 
GR�6S��7RUUHV�QR�UHFLQWR�GD�
Biblioteca (3-4) e do Murches 
frente ao H. Sintra (6-3), 
atirando o histórico emble-
ma sintrense para baixo da 
‘linha de água’.

Mais a Norte, o Sp. Ma-
rinhense ganhou no recinto 
do Infante de Sagres (2-4) 
e manteve os dois pontos 
de avanço em relação ao 
rival Famalicense (3-1 à 
Académica).  

6S��7RPDU�FXPSULX�D�VXD�REULJDomR«�H�DWp�UHIRUoRX�D�OLGHUDQoD�

     
     
     
     
  

Sp. Tomar/IPT - Sesimbra

10-0
Pavilhão Cidade Tomar

Árbitros: Paulo Carvalho 
e Vítor Roxo (Leiria)

 Carlos Silva 1 Alexandre Maricato
 Ivo Silva (c.) 2 João Ferreira
 Filipe Almeida 3 Frederico Nascimento
 Paulo Passos 4 Miguel Serrano
 Hernâni Diniz 5 André Mira
 Rúben Sousa 6 Diogo Dias
 Pedro Martins 7 Filipe Nabais
� $QGHUVRQ�6LOYD� �� 5RGULJR�/RSHV
 Alexandre Marques 9 Jorge Coelho
 António Marante 10 Paulo Carapinha (c.)

TREINADORES
1XQR�/RSHV���0DUFR�&RVWD

GOLOS
SP. TOMAR: Pedro Martins 1’, 

Paulo Passos 6’, 29’ e 36’, 
Anderson Silva 13’, 

Hernâni Diniz (liv.) 20’, 44’ e 49’ 
e Alexandre Marques 37’ e 43’

SESIMBRA: -

CARTÕES
AZUL

SP. TOMAR: -
SESIMBRA: 5RGULJR�/RSHV���¶

VERMELHO
SP. TOMAR: -
SESIMBRA: -

Não se previam 
grandes dificul-
dades para o líder 

6S�� 7RPDU� QHVWH� HPEDWH�
caseiro com o também his-
tórico Sesimbra, penúltimo 

Sp. Tomar melhorou muito na segunda parte... e chegou à goleada

/H}HV�VmR�PHVPR�GH�RXWUR�FDPSHRQDWR�
FODVVL¿FDGR� QD� WDEHOD� GD�
Zona Sul da 2.ª divisão. E a 
(grande) diferença entre as 
GXDV�HTXLSDV�¿FRX�H[SUHV-
VD�QR�UHVXOWDGR�¿QDO������� 
Os leões entraram motiva-
dos para resolver cedo a 
contenda… e, na verdade, 
alguns adeptos ainda não 
se tinham sentado quando, 
pela primeira vez, se gritou 
‘golo’ no recinto municipal, 
apontado por Pedro Martins 
(servido por Paulo Passos). 
E se a tarefa do Sesimbra, 
sem os lesionados Bruno 
Fuzeta e Gonçalo Marcelino, 
já era complicada… mais 
se tornou com o correr dos 
minutos. Os leões, apesar 
de alguns desacertos, não 
davam descanso ao adver-
sário… e, até ao intervalo, 
marcaram mais três golos, 
por Paulo Passos (contra-a-
WDTXH�¿QDOL]DGR�FRP�UHPDWH�
da direita), Anderson ‘Nery’ 
Silva (recarga na sequência 
de um livre) e Hernâni Diniz 
(de livre direto, por cartão 
D]XO�D�5RGULJR�/RSHV���

Jorge Coelho desperdi-
çou a grande oportunidade 
dos visitantes, já no minuto 
20, na cobrança de um livre 
direto (décima falta do Sp. 
7RPDU��

O resultado já deixava a 
HTXLSD�GH�1XQR�/RSHV�QXPD�
posição confortável… mas, 

no segundo tempo, devido 
jV� HYLGHQWHV� GL¿FXOGDGHV�
físicas dos ‘pexitos’, o domí-
nio foi ainda mais acentuado. 
Ou seja, a equipa tomarense 
encostou literalmente o Se-
simbra à sua baliza… e o 
resultado foi-se avolumando. 
Paulo Passos (em lances in-
dividuais) apontou os quinto 
e sexto golos; Alexandre 
‘Xanoca’ Marques (remate 
da esquerda, depois de um 
livre) assinou o sétimo, no 
minuto 37. Passos, volvido 
um minuto, ainda desperdi-
çou um livre direto (décima 
falta do Sesimbra).  

Xanoca (desvio na área) 
marcou o oitavo… e, pas-
sados alguns segundos, 
conduziu o contra-ataque 
que resultou no nono golo, 
apontado por Hernâni Diniz 
(remate da esquerda). O 
marcador fechou a menos 

GH�GRLV�PLQXWRV�GR�¿QDO��FRP�
mais um golo de Hernâni. 
5RGULJR� /RSHV�� YROYLGRV�
apenas 18 segundos, não 
conseguiu bater o jovem An-
tónio Marante, na cobrança 
de um livre direto (15.ª falta 
GR�6S��7RPDU��

Alexandre Maricato e 
Paulo Carapinha, guardiões 
do Sesimbra, foram os gran-
des responsáveis por a sua 
HTXLSD� QmR� VDLU� GH� 7RPDU�
com uma goleada verdadei-
ramente histórica.

Na próxima jornada, este 
ViEDGR����K�����R�6S��7RPDU�
joga na Ilha do Pico, frente 
ao Candelária. Este embate 
VHUi�WUDQVPLWLGR�SHOD�)33�79�
(no Youtube).

Arbitragem de bom nível!

Texto: Jorge Ramos
Fotos: JMFS 

e Jorge Ramos
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Agrupamento de Escolas Templários 

1.ª Semana Cultural promoveu workshops em diferentes 
áreas dos “fazeres”, das artes e da tecnologia
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Ana Isabel Felício

A ���� 6HPDQD� &XO�WXUDO�GR�$JUXSD�
PHQWR�GH�(VFRODV�

7HPSOiULRV�� DWLYLGDGH� TXH�
DFRQWHFHX�QR�kPELWR�GR�3OD�
QR�1DFLRQDO�GDV�$UWHV��UHD�
OL]RX�VH�QRV�GLDV����H����GH�
IHYHUHLUR��WHQGR�D�VHVVmR�GH�
DEHUWXUD�� QD� *DOHULD� 0DULD�
GH�/RXUGHV�0HOOR�H�&DVWUR��
QD�(VFROD�-iFRPH�5DWWRQ��QD�
PDQKm�GR�GLD�����FRQWDGR�FRP�
D�SUHVHQoD�GH�GLYHUVDV�HQWLGD�
GHV��1HVWD�VHVVmR��LQWHUYLHUDP�
R� GLUHWRU� GR� $JUXSDPHQWR��
3DXOR� 0DFHGR�� R� YHUHDGRU�
+pOGHU�+HQULTXHV��GD�&kPDUD�
0XQLFLSDO�GH�7RPDU��0DULD�
-RmR�%UDYR��GR�3ODQR�1DFLRQDO�
GH�$UWHV�H�$QWyQLR�9HQWXUD��
GR�&HQWUR�GH�(VWXGRV�GH�)R�
WRJUD¿�D�GH�7RPDU�

1D�VXD�LQWHUYHQomR��R�GL�
UHWRU�GR�$JUXSDPHQWR��3DXOR�
0DFHGR�� H[SUHVVRX� RV� VHXV�
DJUDGHFLPHQWRV�D�WRGRV�TXDQ�
WRV�VH�HQYROYHUDP�QHVWD�����6H�
PDQD�&XOWXUDO��GHVGH�DOXQRV�
GRV�GRLV�DJUXSDPHQWRV��DRV�
SURIHVVRUHV��DVVLVWHQWHV�RSH�
UDFLRQDLV�� HQFDUUHJDGRV� GH�
HGXFDomR��DVVRFLDo}HV��MXQWDV�
GH�IUHJXHVLD��TXH�GHVGH�R�SUL�
PHLUR�LQVWDQWH�VH�DVVRFLDUDP�
D�HVWD�LQLFLDWLYD���&kPDUDV�GH�
7RPDU�H�GH�0DomR��GLYHUVDV�
HVFRODV�� LQVWLWXLo}HV��HQ¿�P��
WRGD�D�FRPXQLGDGH��7UDWD�VH�

Sessão de abertura contou com o vereador Hélder Henriques

GHWDOKHV�GHVWDFDGRV�SRU�HVWD�
DOXQD�QDV�VXDV�IRWRV�TXH�HV�
WmR� DFRPSDQKDGDV� SRU� VHWH�
SRHPDV�GH�)HUQDQGR�3HVVRD��
8PD�H[SRVLomR�DEHUWD�D�WRGD�
D�FRPXQLGDGH�H�TXH�SRGH�VHU�
YLVLWDGD�DWp�DEULO�

'XUDQWH�RV�GLDV����H�����
IRUDP�GLQDPL]DGRV�FHUFD�GH�
����ZRUNVKRSV��HP�GLIHUHQWHV�
iUHDV�GRV�³ID]HUHV �́�GDV�DUWHV�
H� GD� WHFQRORJLD�� TXH� GHFRU�
UHUDP� VLPXOWDQHDPHQWH� HP�
���HVFRODV�GR�$JUXSDPHQWR��
SHUPLWLQGR� D� WRGRV� RV� DOX�
QRV�YLYrQFLDV�GLYHUVL¿�FDGDV�
RQGH� R� TXHVWLRQDPHQWR� H� D�

H[SHULPHQWDomR� IRUDP�XPD�
FRQVWDQWH��

(P� FRODERUDomR� FRP� R�
&RQVHUYDWyULR�GH�$UWHV�&DQ�
WR� )LUPH� GH�7RPDU�� R�&HQ�
WUR� GH� )RUPDomR� $UWtVWLFD�
GD� 6RFLHGDGH� )LODUPyQLFD�
*XDOGLP� 3DLV�� D� 6RFLHGDGH�
%DQGD�5HSXEOLFDQD�0DUFLDO�
1DEDQWLQD��R�&OXEH�GH�7HDWUR�
5DWWRQ�H�FRP�D�SDUWLFLSDomR�
GRV�DOXQRV�H�SURIHVVRUHV�GRV�
&XUVRV�3UR¿�VVLRQDLV�GH�6R�
SURV� H� 3HUFXVVmR�� &RUGDV� H�
7HFOD��H�,QWHUSUHWDomR�IRUDP�
DLQGD�UHDOL]DGRV�FHUFD�GH����
HVSHWiFXORV�� QDV� iUHDV� GD�

P~VLFD��GD�GDQoD��GR�WHDWUR�H�
GR�FLQHPD��SHUPLWLQGR�XPD�
LPHUVmR�FXOWXUDO�H�SRWHQFLDQ�
GR�H[SHULrQFLDV�H�GLQkPLFDV�
TXH�SRGHUmR�FRQWULEXLU�SDUD�
D�IRUPDomR�GH�FLGDGmRV�PDLV�
FULDWLYRV�H�FULWLFDPHQWH�DWLYRV�
QXPD�VRFLHGDGH�HP�FRQVWDQWH�
PXGDQoD��

1HVWH� kPELWR� GHVWD� ����
6HPDQD� &XOWXUDO� IRL� DLQGD�
FRQVWLWXtGD��QR�GLD�����QR�&LQH�
7HDWUR�3DUDtVR��D�&RPSDQKLD�
GH�7HDWUR�7HPSOiULRV��FRPSD�
QKLD�UHVLGHQWH�GHVWH�$JUXSD�
PHQWR�GH�(VFRODV�

XPD�DWLYLGDGH�TXH�H[LJLX�PXL�
WR�WUDEDOKR�SRU�SDUWH�GH�WRGRV��
³PDV� FRQVHJXLPRV �́� GLVVH�
3DXOR� 0DFHGR�� DQXQFLDQGR�
D�SUy[LPD�DWLYLGDGH�FXOWXUDO�
SDUD�RV�GLDV���H���GH�MXQKR�

'LVVH�DLQGD�TXH�DV�DWLYL�
GDGHV�UHDOL]DGDV�QHVWH�HYHQWR�
YmR�SHUPLWLU�GHPRQVWUDU�WXGR�
R�TXH�VH�ID]�QDV�HVFRODV�QDV�
PDLV� GLYHUVDV� iUHDV� FRPR�
D�P~VLFD��D�GDQoD��R�WHDWUR��
DV� H[SRVLo}HV�� HQWUH� RXWUDV�
iUHDV��VHPSUH�FRP�R�REMHWLYR�
GH�HQYROYHU�D�FRPXQLGDGH�

2� YHUHDGRU� +pOGHU� +HQ�
ULTXHV��HP�UHSUHVHQWDomR�GD�
&kPDUD�GH�7RPDU��VXEOLQKRX�
R�³PRPHQWR�HVSHFLDO��GH�JUDQ�
GH�YDORU�TXH�DFRQWHFH�QHVWH�
HYHQWR �́�'LVVH�WDPEpP�TXH�p�
GH�HQDOWHFHU�³R�WUDEDOKR�GH�
VHQYROYLGR�QHVWH�SURMHWR�SRU�
WRGRV�DTXHOHV�TXH�R�DEUDoD�
UDP �́�$YDQoRX�TXH�D�FRPX�
QLGDGH�HVFRODU�SRGH�VHPSUH�
FRQWDU�FRP�D�FkPDUD��SRLV�³HV�
WDPRV�GLVSRQtYHLV�SDUD�DSRLDU�
SURMHWRV�GHVWD�QDWXUH]D �́

0DULD� -RmR� %UDYR�� GR�
3ODQR� 1DFLRQDO� GDV� $UWHV��
UHIHULX�VH�D�HVWH�3ODQR�FRPR�
XP� FRQMXQWR� GH� LGHLDV� TXH�
WHP� FRPR� XP� GRV� HL[RV� D�
HGXFDomR�� 6HJXQGR� D� PHV�
PD��DVVHQWD�QR�SULQFtSLR�GH�
TXH�D�HVFROD�QmR�HVWi�LVRODGD��
SHUWHQFH�D�XPD�FRPXQLGDGH�H��
QHVWH�VHQWLGR��VmR�UHDOL]DGDV�
GLYHUVDV�SDUFHULDV�GH�IRUPD�D�
TXH�D�HVFROD�WUDEDOKH�HP�UHGH�

H�SDUWLOKH�PXLWDV�FRLVDV�FRP�
HVVD�FRPXQLGDGH�

'HVWDFRX� 0DULD� -RmR�
%UDYR� TXH� R� $JUXSDPHQWR�
7HPSOiULRV�DEUDoRX�R�SURMHWR�
GHVGH�R� LQtFLR�H�� VHJXQGR�D�
PHVPD��HVWD�VHPDQD�FXOWXUDO�
p�R�FRQFUHWL]DU�GHVVH�FRQMXQWR�
GH�LGHLDV��$QXQFLRX�WDPEpP�
TXH�R�SULPHLUR�HQFRQWUR�GR�
3ODQR�1DFLRQDO�GDV�$UWHV�YDL�
DFRQWHFHU�QD�(VFROD�-iFRPH�
5DWWRQ��QR�GLD���GH�DEULO�

$QWyQLR�9HQWXUD��GR�&HQ�
WUR�GH�(VWXGRV�GH�)RWRJUD¿�D��
DSUHVHQWRX�D�H[SRVLomR�SDWHQ�
WH�QD�*DOHULD�0DULD�GH�/RXU�
GHV�0HOOR�H�&DVWUR��SULPHLUD�
H[SRVLomR�QR�kPELWR�GR�SURWR�
FROR�TXH�IRL�DVVLQDGR�D����GH�
RXWXEUR�FRP�R�$JUXSDPHQWR�

5HIHULQGR�VH�j�LPSRUWkQ�
FLD�GD�IRWRJUD¿�D�HP�7RPDU��
GHVGH�RV�WHPSRV�GH�6LOYD�0D�
JDOKmHV��GHVWDFRX�R�HVIRUoR�
TXH�D�&kPDUD�GH�7RPDU�H�R�
3ROLWpFQLFR�HPSUHHQGHUDP�QD�
FULDomR�GR�&HQWUR�GH�(VWXGRV�
GH�)RWRJUD¿�D��

(P� UHODomR� j� H[SRVLomR�
SDWHQWH� QHVWD� *DOHULD�� WUD�
WD�VH� GH� XPD� H[SRVLomR� GH�
IRWRJUD¿�D� GH� XPD� DOXQD� GH�
GRXWRUDPHQWR�� SURYHQLHQWH�
GH�%XFDUHVWH��QR�kPELWR�GR�
SURJUDPD�(UDVPXV�TXH�PRV�
WUD� DVSHWRV�GH�7RPDU�QXPD�
SHUVSHWLYD�GLIHUHQWH��RX�VHMD��
VmR�VtWLRV�SRU�RQGH�SDVVDPRV�
WDQWDV�YH]HV��PDV�TXH�QmR�UH�
SDUDPRV�HP�FHUWRV�GHWDOKHV��

([SRVLomR�GH�IRWRJUD¿�D�QD�*DOHULD�0DULD�GH�/RXUGHV�0HOOR�H�&DVWUR�SDWHQWH�DWp�DEULOAlguns dos representantes de diversas entidades que colaboraram com o evento
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O Agrupamento de 
Escolas Templá-
rios, em Tomar, 

integra a rede de escolas que 
aderiram ao projeto “Vamos 
cuidar do planeta”.

O projeto é coordenado 
pela ASPEA- Associação 
Portuguesa de Educação 
Ambiental, sendo os outros 
parceiros do projeto: Centre 
for Colaborative Learning 
(Inland Norway University), 
a Assembleia da República, 
o IPDJ - Instituto Português 
do Desporto e Juventude e o 
CJL-Centro de Juventude de 
Lisboa, a Universidade NOVA 
de Lisboa, cinco Centros de 
Formação de Associação de 
Escolas (CFAE) e a Direção 
Geral de Educação.

2V�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�GR�
projeto são: Aumentar as ações 
de sensibilização e formação 
nas escolas em Educação para 
a cidadania e para o desen-
volvimento sustentável; Criar 

uma rede nacional de escolas 
“Vamos Cuidar do Planeta!” 
baseado no projeto interna-
cional do mesmo nome; For-
talecer as capacidades de ação 
dos jovens aumentando as suas 
competências de liderança e 
FRPXQLFDomR�� ,QÀXHQFLDU� DV�
políticas públicas promovendo 
o envolvimento dos jovens nas 
decisões políticas; Reforçar 
a consciência cívica na po-

pulação em geral na área do 
desenvolvimento sustentável e 
da participação cívica, incen-
tivando a adoção de práticas 
públicas e comportamentos 
pessoais convergentes com os 
ODS e capacitar as entidades 
SDUFHLUDV�QR�SURMHWR��LGHQWL¿-
cando as suas necessidades e 
oferecendo competências téc-
nicas na temática do projeto.

Os princípios do projeto 

assentam na responsabilidade 
(o reconhecimento das respon-
sabilidades e compromissos 
individuais e coletivos face 
à crise ambiental); na ação 
“glocal” (“Pensar global, agir 
local”, é um princípio que 
mobiliza para a problemática 
ambiental no seu conjunto. Os 
alunos percebem que os pro-
EOHPDV�GR�VHX�PHLR�WrP�UHÀH[R�
nos problemas globais, pelo 
que a sua ação local se con-
verte em global); na educação 
ambiental e ética planetária 
(construção de um processo 
educativo ambiental baseado 
nos princípios e valores de 
documentos como o Tratado 
de Educação Ambiental para 
as Sociedades Sustentáveis 
e Responsabilidade Global, 
Carta da Terra e Carta das 
Responsabilidades Humanas) 
e na ação coordenada pelos jo-
vens (reconhece a juventude 
como sujeito que vive, atua e 
intervém no presente).

Agrupamento de Escolas Templários 
adere ao projeto “Vamos cuidar do planeta”

Joana Teixeira, com a formadora e Ruben José, também com um formador

“Feminidade”: exposição de pintura 
no Complexo Cultural da Levada 
de Tomar

Vai estar patente, no 
&RPSOH[R� &XOWXUDO� GD�
/HYDGD�GH�7RPDU��DWp����
GH�DEULO�� D�H[SRVLomR�GH�
pintura de Hana Tischler, 
intitulada “Feminidade”.

A inauguração acon-
WHFH��HVWD�VH[WD�IHLUD��jV�
��K����$�H[SRVLomR�SRGH�
ser visitada de quarta a 
domingo, das 14h00 às 17h00.

Inscrições para a Festa Templária 2020

Encontra-se aberta até dia 31 de março a 1.ª fase de 
candidaturas para atribuição de espaços de venda na 
)HVWD�7HPSOiULD�TXH�LUi�GHFRUUHU�GH���D����GH�MXOKR�GH�
�����HP�7RPDU�

Consulte as normas de participação e descarregue 
D�¿FKD�GH�LQVFULomR�HP�KWWS���ZZZ�FP�WRPDU�SW�LQGH[�
SKS�SW�QRWLFLDV�OLVWD������LQVFULFRHV�SDUD�D�IHVWD�WHP-
SODULD������

Dois espetáculos de dois tomarenses 
no Dia Mundial do Teatro

Foi submetido a aprovação do 
H[HFXWLYR�PXQLFLSDO�� QD� UHXQLmR�GH�
câmara, na segunda feira, o preço 
do bilhete de ingresso no espetácu-
lo “Pela Água”, do tomarense Tiago 
Correia, a realizar no dia 14 de mar-
ço, no Cineteatro Paraíso, no âmbito 
das comemorações do Dia Mundial 
do Teatro.

$�SURSRVWD�IRL�¿[DU�HP�FLQFR�HX-
ros o preço do bilhete de ingresso 
no referido espetáculo; ceder cinco 
bilhetes de entrada gratuita a cada um dos seis grupos de 
teatro do concelho, que deverão ser levantados no Cine-
teatro Paraíso até ao dia 11 de março.

A vereadora Filipa Fernandes interveio dando conta deste 
espetáculo e de outras atividades propostas no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial do Teatro, nomeadamente 
XPD�SHoD�GH�WHDWUR��QR�GLD����GH�PDUoR��QD�ELEOLRWHFD�PXQL-
cipal, do tomarense João Mota, esta com entrada gratuita.

O Serviço de Forma-
omR�SUR¿VVLRQDO�GH�
Tomar conseguiu 

GXDV� PHGDOKDV� GH� H[FHOrQ-
cia nas áreas de Pastelaria e 
Estética e ainda dois quintos 
lugares em Gestão de Redes 
Informáticas e Eletromecâni-
ca Industrial, no WorldSkills 
������TXH�VH�GLVSXWRX�HP�6H-
túbal, de 9 a 14 de fevereiro.

5H¿UD�VH� TXH� GR� &HQWUR�
GH�)RUPDomR�3UR¿VVLRQDO�GH�
Tomar participaram cinco 
formandos, dois dos quais 
conseguiram medalhas de 
H[FHOrQFLD�QDV�iUHDV�GH�3DVWH-
laria, Ruben José, e Estética, 

&HQWUR�GH�)RUPDomR�3URÀVVLRQDO�GH�7RPDU�
consegue duas medalhas de excelência 
no WorldSkills 2020

-RDQD�7HL[HLUD�
Segundo um dos forma-

dores do Centro, “Os nossos 

formandos estão de parabéns 
pelo desempenho numa com-
petição que é o equivalente à 

liga dos campeões em forma-
omR�SUR¿VVLRQDO �́�

Há quarenta anos, na 
Sociedade Banda 
Marcial Nabanti-

na, apresentava-se em público 
um Coro Misto. Desde logo o 
seu grande objetivo era traduzi-
do num pomposo programa de 
sala, batido à máquina e tirado 
em stencil, com uma pequena 
e simples frase: “Para que To-
mar possa cantar”. Esta frase 

enquadrava-se numa situação 
que atravessou mais de metade 
do século XX e que se tradu-
zia no facto de, para além do 
Orfeão Tomarense com cerca 
de uma década de duração, 
WRGDV�DV�H[SHULrQFLDV�GH�RUJD-
nizações corais emanadas da 
cidade de Tomar não durarem 
mais do que a realização de 
um concerto público. Por isso 

mesmo quando se apresentou 
em público, em 1980, o então 
Coro Canto-Firme-Nabanti-
na, à cautela, assentou logo no 
seu primeiro programa o lema 
“Para que Tomar possa cantar”, 
não fosse o diabo… 

Muitas gerações passaram 
pelo coro Canto Firme através 
das várias centenas de coralis-
tas que já o integraram. Como 

tal, no ano em que o Coro faz 
quarenta anos, serão inúmeras 
as atividades programadas de 
comemoração, em que o Coro 
Canto Firme não quer cantar 
sozinho, mas sempre com ou-
tros coros convidados. 

Em quarenta anos de ati-
YLGDGH�FXPSULPRV�D�Pi[LPD�
“para que Tomar possa cantar”. 
Por isso, a Canto Firme convida 

todos os coros do concelho para 
a si se juntarem para esta come-
PRUDomR��$VVLP��QR�SUy[LPR�
dia 7 de março, sábado, orga-
nizam um Encontro de Coros 
do Concelho. É com orgulho 
e satisfação que o Coro Canto 
Firme dará as boas vindas ao 
Coro da Igreja de Santa Maria 
dos Olivais, ao Coro da Uni-
versidade Sénior e ao Coro da 

Pedreira, Coros que se dispo-
nibilizaram a integrar a longa 
festa de comemoração dos 40 
anos do Coro Canto Firme. 

O concerto será às 17h30, 
no Auditório Lopes-Graça da 
Canto-Firme, na sua Casa, com 
entrada livre, pois será bom 
estar entre amigos (particu-
larmente) nas comemorações 
dos seus 40 anos. 

Encontro de Coros de Tomar no dia 7 de março
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& suas gentes 

Município de Vila de Rei procedeu a um conjunto de contatos com empresários
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! Sertã acolhe prova de atletismo de resistência

 A 1 de março a vila da Sertã acolhe uma prova de 
atletismo de resistência que consiste em percorrer o 
maior número de quilómetros durante quatros horas. 

 Trata-se de um circuito fechado, criado para o efei-
to, que percorrerá a vila da Sertã e áreas limítrofes, 
atravessando terrenos de terra batida, alcatrão e cal-
çada portuguesa. Saiba mais em: https://cm-serta.pt/
OLVW«�����VHUWD�FKDOOHQJH�UXQ�PDUFR������

! Freguesia de Santa Margarida da Coutada 

com cobertura total de fibra ótica 

 Foi com agrado que o Município de Constância foi 
informado pela Altice Portugal, da conclusão dos tra-
EDOKRV�GH�LQVWDODomR�GD�UHGH�GH�¿�EUD�yWLFD�HP�6DQWD�
Margarida da Coutada. Esta freguesia era a única no 
concelho de Constância que não estava ainda dotada 
com esta infraestrutura, que permitirá acesso a ser-
viços e tecnologia do futuro, nomeadamente à rede 
comercial 5G.  O Município de Constância agradece 
à Altice Portugal o investimento que fez em Santa 
Margarida da Coutada, resolvendo um velho proble-
PD�TXH�DÀ�LJLD�DV�SRSXODo}HV��FRQWLQXDQGR�DLQGD�HP�
FRQYHUVDo}HV� SDUD� D� UHVROXomR� GD� TXHVWmR� GD� UHGH�
móvel, com vista a encontrar também uma solução.  

! VII Festival do Azeite e das Ervas 

 Aromáticas em Alcanena

 O Município de Alcanena promove, pelo sétimo ano 
consecutivo, o Festival do Azeite e das Ervas Aro-
PiWLFDV��TXH�GHFRUUH�GH����D����GH�PDUoR��HP����UHV�
taurantes e cinco pastelarias aderentes do concelho, 
TXH�SDUWLFLSDP�QHVWH�GHVD¿�R�GH�GLYXOJDU�DOJXQV�GRV�
sabores mais peculiares desta região, associados à 
cozinha tradicional e popular das gentes das serras, 
de Aire e Candeeiros, e do bairro, terras prenúncio 
do Tejo, uma gastronomia com sabores apurados, que 
dependem da arte do tempero, do azeite cru ou das 
ervas aromáticas, e onde encontramos, ainda, antigos 
sabores, herdados da arte culinária de uma mesa que, 
sendo pobre, substituiu a variedade pela imaginação.

! Universidade Sénior de Oleiros abre inscrições

� 2�0XQLFtSLR�GH�2OHLURV�HVWi�D�UHFHEHU�LQVFULo}HV�SDUD�
D�8QLYHUVLGDGH�6pQLRU�DWp�GLD����GH�PDUoR��2V�LQWHUHV�
sados com mais de 55 anos e residentes no concelho 
podem inscrever-se de forma gratuita no Gabinete 
do CLDS, situado na câmara municipal. As áreas de 
formação serão: Educação Física, As Grandes Civi-
OL]Do}HV� ��+LVWyULD� H�0LWRV��6D~GH�H�4XDOLGDGH�GH�
9LGD��,QIRUPiWLFD��2¿�FLQD�GH�/HWUDV��&DUSLQWDULD�H�
Inglês. Esta iniciativa tem como intuito a promoção 
de um envelhecimento ativo, partindo da promoção da 
VD~GH�ItVLFD��PHQWDO�H�GDV�UHODo}HV�VRFLDLV��EHP�FRPR�
contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.

A cidade de Crosne 
organizou, pela 
primeira vez, o 

Festival da Lusotopia – um 
evento que teve como prin-
cipal objetivo mostrar parte 
da riqueza cultural de todos 
os países lusófonos. A inau-
guração do certame deu-se 
através de um jantar solidário, 
que decorreu no Espace René 
Fallet e, cujos fundos rever-
WHUDP�SDUD�GXDV�DVVRFLDo}HV�
de solidariedade.

A Secretária de Estado 
das Comunidades Portu-
guesas, Berta Nunes, frisou 
igualmente a importância do 
Festival da Lusotopia, que 
promove não só a cultura e a 
língua portuguesa, mas tam-
bém a abertura de espírito a 
RXWURV�VDEHUHV�H�WUDGLo}HV�

O evento contou também 
FRP� DOJXPDV� UHYHODo}HV��
nomeadamente a do início 
do processo de geminação 

O Castelo de Ou-
rém, Paço dos 
Condes e a zona 

envolvente encontram-se 
LQWHUGLWRV� D� YLVLWDV� DWp� ���
GH� GH]HPEUR� GH� ������ QR�
âmbito da empreitada de 
“Reabilitação do Castelo e 
Paço dos Condes de Ourém 
e sua adaptação para espaços 
museológicos”. Esta inter-
dição é fundamental à boa 
organização e execução da 
obra, além da preservação 
da segurança das pessoas. 

A circulação de trânsito 
na Vila Medieval de Ourém 
também sofre alguns cons-
trangimentos, sendo permi-
tido o acesso rodoviário e o 
trânsito no espaço intramura-
OKDV��VDOYR�DV�H[FHo}HV�LQGL�
FDGDV�QR�(GLWDO�Q������������2�
acesso rodoviário e o trânsito 
nos limites de intervenção da 

Vila de Rei: Festival da Lusotopia 
em França lança geminação com Crosne

entre o município francês de 
Crosne e o município portu-
guês de Vila de Rei. Ambos 
os presidentes estão bastante 
esperançosos que o processo 
seja aceite e, os dois municí-
SLRV�SDVVHP�DVVLP�D�EHQH¿�FLDU�
deste acordo de cooperação.

No decorrer deste evento 
o Município de Vila de Rei 
procedeu ainda a um con-

junto de contatos com dife-
rentes empresários no âmbito 
do protocolo existente com 
a Câmara do Comércio e In-
dústria Franco-Portuguesa 
com o intuito de promover a 
internacionalização das em-
presas sediadas no Concelho 
de Vila de Rei e divulgar as 
potencialidades do Município 
com vista a atrair investimen-

to francês.
Para o presidente do Muni-

cípio de Vila de Rei, Ricardo 
Aires, “esta geminação com 
Crosne tem como objetivo 
FULDU�UHODo}HV�H�PHFDQLVPRV�
protocolares, essencialmente 
ao nível espacial, económico 
e cultural, estabelecendo la-
ços de cooperação entre Vila 
de Rei e esta vila francesa.”

Castelo de Ourém, Paço dos Condes e zona 
envolvente interditos a visitas

obra são proibidos.
(P�VLWXDo}HV�GH�HPHUJrQ�

cia ou para esclarecimentos 

adicionais, poderá contactar 
o Museu Municipal de Ou-
UpP��������������±�([W��������

ou o Serviço Municipal de 
3URWHomR�&LYLO��������������
±�([W���������

Interdição devido às obras que estão a decorrer será até 31 de dezembro de 2020
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C L I N I C A  M É D I C A

OFTALMOLOGISTA

Rua Voluntários da República,
n.º 170 2300-489 Tomar

Telf.: 249 313 047   
 Fax: 249 324 604

Segunda a Sexta das
 8:30H às 19:00H

Sábados das
9:00H às 12:00H

Visite-nos em
 www.laboratorioleonilde.pt

Rua do Carmo n.º 51 - 3.º B
1200-066 Lisboa

Telm.: 961 133 030

CDT – TOMAR
TL.: 249 329 030

Av. Ângela Tamagnini nº 22

OFTALMOLOGISTA
Dr. Francisco Cruz

Multicare |Advancecare|Médis|SAMS|-
Medicare|Sanus RNA|Servimed|Fu-
tureHealthCare|EDP|Mondial|Allianz 
Saúde Prime| ADSE ( SAD-PSP, GNR, 
ADM ) – REGIME LIVRE 

Dr.ª Maria Conceição Faustino
• Acordos: Principais Entidades 
                   e Seguradoras

ARS, ADM, ADMG, ADSE, CGD, PSP, 
MULTICARE, MEDIS, SAMS, ETC.

Lab. Central: Rua Coronel 
Garcês Teixeira nº 15

Edifício Tomarlab 
2300-463 Tomar

Segunda a Sexta das 8:00H às 19:00
Sábados das 8:00H às 13:00H

Telf.: 249 311 013
www.fernandagalo.com

geral@fernandagalo.com

   CLIMEVET
Clínica Medico Veterinária de Tomar

Estrada Nacional 110, n.º11 C - 2300-310 Alvito Tomar

DENTISTAS

 TEL.: 249 311 050 
TELM.: 92 578 20 10

HELDER CANIÇO
MÉDICO DENTISTA

Implantologia
Prótese Fixa/Removível

Ortodontia
Medicina Dentária

Outras especialidades

FISIOTERAPEUTA

JOÃO 
PEIXOTO

Contactos
249 817 032
918 582 444

Consultas no CDT
Centro de Diagnóstico e Tratamento (Antiga Clínica de St.ª Iria)

 Av. Ângela Tamagnini, 22 - Tomar

Telef. 249 329 030

Electrocardiogramas / Ecocardiogramas 

Médico Especialista 
Doenças do Coração

Tello Gonçalves

publicidade@
cidadetomar.pt

Telefs.: 
249 310 017/14

Email: geral@crntomar.com

 

Medicina Dentária
Diana Neves

Prótese Dentária
Luís Neves

Rua Coronel Garcês Teixeira - n.º 27  TOMAR
TELEF.: 249 311 120

clinica.luisneves@gmail.com - www.heathconcept.pt
Horário: Segunda a Sexta - 9h > 13h e 14h30 >19h30

DR LUIS MATEUS-NEUROCIRURGIÃO

AFFIDEA - TOMAR 

 MARCAÇÕES 

249 329 020

DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO

CONSULTAS TODAS
AS 3.ªS FEIRAS A PARTIR DAS 14:30

Com gerência de: 
Basilio Pereira 

e M.ª João F R Pereira
Av. Ant. Fonseca Simões,

106-1, 1.º - 2300-530 TOMAR
Telef. 249 316 454-917 164 905
E-mail: basilio.pereira@netc.pt

Gabinete
de Contabilidade

Forma de pagamento:

Cheque n.º _________________________________ do Banco: ____________________________________________________________________
Vale Postal
Transferência Bancária para o IBAN: PT50 0036 0021 9910 0026 455 83 - Enviar comprovativo por e-mail: publicidade@cidadetomar.pt

Remeter este cupão ou fotocópia do mesmo, preenchido com letras maiúsculas para:

JORNAL CIDADE DE TOMAR
Tele.: 249 310 017/014 - Travessa da Cascalheira, 27 - Apartado 62 - 2304-909 Tomar

Continente e Ilhas -   40,00 euros -  Europa -  70,00 euros - Resto do Mundo - 100,00 euros

Boletim de Assinatura
publicidade@cidadetomar.pt

84 ANOS84 ANOS84 ANOS

HENRIQUE MOURA
MEDICINA INTERNA / CLÍNICA MÉDICA

Consultas: CDT, AV Ângela Tamagnini, 22-24 Tomar
Telf.: 249 329 030

Domicílios: Tel.: 968 411 227
Email: hmhmoura@gmail.com

3ඎൻඅංർංൽൺൽൾ

R. António Antunes da Silva n.º 4, 2300-335 Tomar
(Ao lado da Farmácia Nova)

Telef. 249 323 089  - Telem. 967 389 021
Telem. 917 557 683 (urgências) Medicina Dentária

Cristina Fonseca Medicina Dentária
Noélia Dias Ortodontia
Joana Texeira Medicina Dentária
António Filipe Pediatria
Emilia Faria Imunoalergologia 
Jorge Garcia Reumatologia
José Moutinho  Ginecologia
João Paulo Ginecologia / Obstréticia 
Nuno Ramos Oftalmologtia
Carlos Lousada  Pneumologia
Catarine Pinto Psicologia Clínica
Almeida e Sousa Urologia
Angêla Rovisco Fisioterapeuta Osteopata
Susana Portinha Terapia da Fala
Cristina Costa Podologia
Nuno Miguel Psiquiatria
Anabela Gonçalves Angiologia - Cirurgia Vascular
Lara Condesso Pedopsiquiatria
Luisa Ruas Endrocrinologia
José Oliveira Otorrinolaringologia
Rui Dias Costa Medicina Interna
Francisca Morgado Dermatologia

Leia,
assine
e divulgue...

JORNAL
CIDADE 

DE TOMAR
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Este é um projeto internacional de cooperação criado em 2012

�������	�	��	�	��	�	�
! Festa da primavera a 19 de abril

 O convívio entre jovens de todo o con-
FHOKR�FRP�PDLV�GH����DQRV�HVWi�GH�YROWD��
no dia 19 de abril. O ponto de encontro 
p�QR�3DYLOKmR�*LPQRGHVSRUWLYR������
RQGH�GHFRUUHUi�XP�DOPRoR�PXLWR�DQL�
mado e tarde recreativa.

� (VWH�HYHQWR�FRQWD�FRP�D�RUJDQL]DomR�GD�
FkPDUD�PXQLFLSDO�H�FRODERUDomR�GDV�-XQWDV�GH�)UHJXH�
VLD��&5,)=�H�$JUXSDPHQWR�GH�HVFXWHLURV�����

� ,QVFULo}HV�QD�MXQWD�GH�IUHJXHVLD�DWp�GLD����GH�PDUoR�

! Moto Clube de Ferreira do Zêzere 
promove caminhada

 2�0RWR�&OXEH� GH� )HUUHLUD� GR� =r]HUH�
SURPRYH���QR�GLD����GH�DEULO��XPD�FD�
PLQKDGD� DR� ULR� =r]HUH�� FRP� SDUWLGD�
QD�VHGH�GR�0RWR�&OXEH��HP�3DUGLHODV��
jV��K����¬V���K���UHDOL]�VH�R�DOPRoR�
$V�LQVFULo}HV�H�UHVSHWLYRV�GDGRV�SDUD�
R�VHJXUR�GHYHUmR�VHU�HIHWXDGDV�SDUD��

PRWRFOXEHIHUUHLUD]H]HUH#JPDLO�FRP�RX�����������

O 0XQLFtSLR�GH�)HU�
UHLUD�GR�=r]HUH�YDL�
LQWHJUDU�XPD�QRYD�

DVVRFLDomR�TXH�SUHWHQGH�DJOR�
merar as aldeias vencedoras 
GR�FRQFXUVR�³��0DUDYLOKDV �́�
FRPR�IRL�R�FDVR�GH�'RUQHV��

2�SURMHWR�GH�FULDomR�GHV�
WD� DVVRFLDomR� HVWi� D� VHU� HQ�
FDEHoDGR�SHOR�PXQLFtSLR� GH�
)LJXHLUD�GH�&DVWHOR�5RGULJR�
H�SUHWHQGH�VH�FRQVWLWXLU�XPD�
DVVRFLDomR� TXH� DJORPHUH� DV�
DOGHLDV�YHQFHGRUHV�GR�³��0D�
UDYLOKDV� �� $OGHLDV´� H� SRVVD�
GLQDPL]DU�DV�ORFDOLGDGHV��DV�
sim como concorrer a possível 
¿�QDQFLDPHQWR�

(VWH�p�XP�SURMHWR�LQWHUQD�
FLRQDO�GH�FRRSHUDomR�FULDGR�
HP������H�TXH�HQYROYH�PDLV�
GH�����DOGHLDV�GH�SDtVHV�FRPR�
)UDQoD��-DSmR��,WiOLD��4XHEH�
TXH��&DQDGi���&RUHLD�GR�6XO��
5~VVLD� RX� 3DOHVWLQD�� HQWUH�
RXWURV�

Os interessados 
QR� 7UDLO� GR� =r�
]HUH�������D�GH�

FRUUHU�GLD����GH�PDUoR��HP�
)HUUHLUD�GR�=r]HUH��SRGHP�
LQVFUHYHU�VH�QD�SiJLQD��KW�
WSV���ODS�JR�FRP�SW�HYHQW�
WUDLO�]H]HUH������

(VWD�p�XPD�SURYD�TXH�DWUDL�
SHOR�SHUFXUVR�H�SDLVDJtVWLFD��
WHQGR� DWLQJLGR� HP� ����� R�
VHX�PHOKRU�DQR��FRP�GXDV�
PLO�LQVFULo}HV�

Este ano existem seis pos-

VLELOLGDGHV�� FLUFXLWR� GH� ���
TXLOyPHWURV�� TXH� DWULEXLUi�
TXDWUR�SRQWRV� ,75$�±� ,Q�

WHUQDWLRQDO� 7UDLO� 5XQQLQJ�
$VVRFLDWLRQ��R�*UDQGH�7UDLO�
GH����TXLOyPHWURV��XPD�SUR�

YD�GR�&LUFXLWR�1DFLRQDO�GH�
7UDLO�8OWUD��VpULHV�������TXH�
DWULEXL�WUrV�SRQWRV�,75$��R�
WUDLO�GH����TXLOyPHWURV��XPD�
SURYD�GR�FLUFXLWR�QDFLRQDO�GH�
WUDLO��VpULHV�������TXH�DWULEXL�
GRLV�SRQWRV�,75$��R�SHTXH�
QR�WUDLO�GH����TXLOyPHWURV��
WDPEpP�XPD�SURYD�GR�FLU�
FXLWR�QDFLRQDO�GH�WUDLO�MRYHP�
�VpULHV�������FRP�XP�SRQWR�
,75$��R�PLQL�WUDLO�H�FDPL�
QKDGD�GH����TXLOyPHWURV�

Município vai integrar projeto 
“Aldeias mais belas de Portugal”

Inscrições abertas para Trail do Zêzere 2020

Intervenção na Rua dos Moinhos

$�8QLmR�GH�)UHJXHVLDV�GH�$UHLDV�3LDV�SURFHGHX�j�LQWHUYHQomR�QD�5XD�GRV�0RLQKRV��D�TXDO�SHUPLWH�
D�OLJDomR�HQWUH�D�(1�����9HQGD�GRV�7UHPRoRV��

H�D�(VWUDGD�GR�'LYLQR�6DOYDGRU��0DWRV�%DUEDWRV��
$�LQWHUYHQomR�FLQJLX�VH�j�DEHUWXUD�GDV�YDOHWDV�H�j�UHJX�

ODUL]DomR�GR�SLVR��SHUPLWLQGR�DVVLP�D�UHSRVLomR�GDV�FRQGL�
o}HV��GLWDV�QRUPDLV��GH�WUDQVLWDELOLGDGH�HQWUH�R�LWLQHUiULR�
VXSUDPHQFLRQDGR�

2V�WUDEDOKRV�GH�PDTXLQDULD�HVWLYHUDP�D�FDUJR�GD�&k�
PDUD�0XQLFLSDO�GH�)HUUHLUD�GR�=r]HUH�

! Mês da Proteção Civil no concelho

 1R�kPELWR�GR�PrV�GH�3URWHomR�&LYLO�HP�)HUUHLUD�GR�=r�
]HUH��YmR�UHDOL]DU�VH�DV�VHJXLQWHV�LQLFLDWLYDV�

� ��±��K���±�VLPXODFUR�H[WHUQR�GH�DFLGHQWH�QD�6LFDU]H��
��K���±�+DVWHDU�GD�EDQGHLUD�GR�&OXEH�GH�3URWHomR�&LYLO�
QR�&HQWUR�(VFRODU�GH�$UHLDV�

� ��±���K���±�$EHUWXUD�GD�H[SRVLomR�GH�IRWRJUD¿�D�H�PXO�
WLPpGLD�³/LQKD�GH�(PHUJrQFLD �́�QD�VDOD�GH�H[SRVLo}HV�
da biblioteca.

� ��±�7UHLQRV�QR�kPELWR�GR�SURJUDPD�$OGHLD�6HJXUD�
� ���±���K���jV���K���±�([SRVLomR�H�GHPRQVWUDomR�GH�
HTXLSDPHQWRV�H�VHQVLELOL]DomR�GH�DWLWXGHV�GH�SUHYHQomR�
QD�(VFROD�(%�����6�3HGUR�)HUUHLUD�

� ���±��K�����K���±������&RQIHUrQFLD�GH�3URWHomR�&LYLO��
��K���±�2�SDSHO�GR�*,36�GD�*15�SDUD�RV�DOXQRV�GR�
FOXEH�GH�SURWHomR�FLYLO�GR�&HQWUR�(VFRODU�GH�$UHLDV�

� ��� ±�7UHLQRV� QR� kPELWR� GR� SURJUDPD�$OGHLD� 6HJXUD��
��K��� ±� 6HVVmR� LQIRUPDWLYD� VREUH� YHVSD� YHOXWLQD�� QD�
)UD]RHLUD��QR�VDOmR�GD�DVVRFLDomR�

� ���±���K���±�2�SDSHO�GR�*,36�GD�*15�SDUD�RV�DOXQRV�
GR�FOXEH�GH�SURWHomR�FLYLO�GR�&HQWUR�(VFRODU�GH�)HUUHLUD�
GR�=r]HUH�

� ���±��K���±�3ODQWDomR�GH�iUYRUHV�QR�3HUtPHWUR�)ORUHV�
WDO�GH�&DVWUR����K���jV���K���±�([HUFtFLR�0XQLFLSDO�GH�
3URWHomR�&LYLO�

� ���±���K���±�$omR�GH�VHQVLELOL]DomR�GH�SRSXODomR�VREUH�
ULVFRV��QD�$VVRFLDomR�GH�FKmR�GD�6HUUD�

� ���±���K�����$omR�GH�VHQVLELOL]DomR�GH�SRSXODomR�VREUH�
ULVFRV��QR�&HQWUR�&XOWXUDO�GH�&DUYDOKDLV����K�����$omR�
GH�VHQVLELOL]DomR�GH�SRSXODomR�VREUH�ULVFRV��QD�VHGH�GD�
&RPLVVmR�GDV�4XDWUR�$OGHLDV�8QLGDV��HP�FDUGDO����K���
±�&DUGDO�WUHLQR�GR�kPELWR�GR�SURJUDPD�$OGHLD�6HJXUD��
3HVVRDV�6HJXUDV�

� ���±��K�����$omR�GH�VHQVLELOL]DomR�GH�SRSXODomR�VREUH�
ULVFRV��QR�PHUFDGR�PXQLFLSDO�GH�)HUUHLUD�GR�=r]HUH�
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ORAÇÃO INFALÍVEL
Ao Divino Espírito Santo, ao 

Menino Jesus e à Sua Santíssima 
Mãe e Santo António. Oh! Jesus que 
disseste: pede e receberás, procura 
e acharás, bate e a porta se abrirá. 
Por intermédio de Maria, Vossa Mãe 
S antíssima, eu bato, procuro e vos 
rogo que a minha prece seja ouvida, 
(menciona-se o pedido). Oh! Jesus que 
disseste: tudo o que pedires ao Pai em 
meu nome, Ele atenderá. Com Maria, 
Vossa Santa Mãe humildemente rogo 
ao Pai, em vosso nome, minha prece 
seja ouvida, (menciona-se o pedido). 
Oh! Jesus que disseste: o Céu e a 
Terra passarão, mas a Minha Palavra 
não passará. Com Maria, Vossa Mãe 
%HQGLWD��HX�FRQ¿�R�TXH�D�PLQKD�RUDomR�
seja ouvida. (Rezar três Avé-Marias e 
uma Salve-Rainha). Em casos urgen-
tes, esta novena deverá ser feita em 
QRYH�KRUDV�VHJXLGDV��3XEOLFDU�D�2UDomR�
DVVLP�TXH�UHFHEHU�D�JUDoD���$JUDGHoR�
D�JUDoD�UHFHELGD�

P.F.

ARRENDA-SE
T0, novos, todos mobilados. 
Tranquilidade. Conforto. 
6HJXUDQoD�� 5HVLGrQFLD�
St.ª Marta. Agora c/ ginásio. 
Exija melhor www.residen-
ciasantamarta.com.sapo.pt. 
REDUÇÃO DE PREÇOS. 
Telem. 962 495 456 / 915 
845 588.

Admite-se
COMERCIAL

c/ experiência
Para integrar projeto editorial 

fortemente implantado 
no mercado

Bom ambiente de trabalho
Enviar candidatura para 

comercialct@cidadetomar.pt

84 ANOS84 ANOS84 ANOS84 ANOS84 ANOS84 ANOS

Leia,assine 

  e divulgue...
JORNAL 
CIDADE 

DE TOMAR

“Cidade de Tomar” - Ano 85º - N. 4422 - 06/03/2020

P.F.

� ɽ�&RGL¿�FDomR�GH�FKDYHV�DXWR� ɽ0RQWDJHP�GH�IHFKDGXUDV�
       

�������ɽ�626����KRUDV�DEHUWXUD�GH�SRUWDV      

� � ɽ�9HQKD�H[SHULPHQWDU�R�QRVVR�VHUYLoR�GH�VDSDWHLUR    

5XD�7RUUHV�3LQKHLUR�Q����������������7RPDU���7OP����������������7HOI�������������

 ɽ�5HSDUDomR�GH�FDOoDGR�H�PDODV

ɽ9HQGD�GH�SURGXWRV

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA

8VDQGR�D�IDFXOGDGH�TXH�PH�FRQIHUH�R�$UW������GRV�(VWDWXWRV��
convoco a Assembleia Geral para reunir em sessão ordinária 
pelas 17.00 horas do dia 21 de março de 2020 na sede do Lar 
com a seguinte ordem de trabalhos:

����$QiOLVH��GLVFXVVmR�H�DSURYDomR�GD�5HYLVmR�GR�2UoDPHQ�
WR�GR�$QR�GH������H�GR�SDUHFHU�HPLWLGR�SHOR�&RQVHOKR�)LVFDO�

����$QiOLVH��GLVFXVVmR�H�DSURYDomR�GR�UHODWyULR�H�&RQWDV�
GD�'LUHomR��UHIHUHQWHV�DR�DQR�GH������H�GR�SDUHFHU�HPLWLGR�
SHOR�&RQVHOKR�)LVFDO�

3 - Apreciar outros assuntos de interesse para o Lar.
Não comparecendo à hora marcada o número maio ritário 

GH�VyFLRV�D�$VVHPEOHLD�UH~QH�PHLD�KRUD�GHSRLV��HP�VHJXQGD�
FRQYRFDomR��FRQIRUPH�SUHFHLWXD�R�$UW������

-XQFHLUD�����GH�IHYHUHLUR�GH������

O Presidente da Assembleia Geral
Alexandre Carlos Lopes

Nota: Consignação de IRS ao Lar de São Mateus.
Não custa nada. Agora já pode ajudar o nosso Lar doan-

do uma parte do seu IRS, sem quaisquer custos para si. 

Rua do Monte Agudo, 180 - 2305-417 Cem Soldos - Madalena - Tomar
Tlm.: 96 308 29 81 / 912 759 035 - rio.verde@sapo.pt

RIO VERDE
OS NOSSOS SERVIÇOS ABRANGEM:

• Construção e manutenção de jardins  
• Sistemas de rega • Pavimentos • Lagos e Piscinas
• Movimento de terras •Venda e Aluguer de Plantas´
• Vedações • Armação de Vinha 
• Limpeza de terrenos e outros trabalho  
    agrícolas e florestais

Rua do Monte Agudo, 180 - 2305-417 Cem Soldos Madalena - Tomar
Tlm.: 963 082 981 / 912 759 035 - rio.verde@sapo.pt

!�&RQVWUXomR�H�PDQXWHQomR�GH�MDUGLQV
! Sistemas de rega ! Pavimentos ! Lagos e Piscinas
! Movimento de terras ! Venda e Aluguer de Plantas
!�9HGDo}HV�!�$UPDomR�GH�9LQKD
! Limpeza de terrenos e outros trabalhos 
��DJUtFRODV�H�À�RUHVWDLV

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE TOMAR 
CONVOCATÓRIA

$R�DEULJR�GR�$UW������GRV�(VWDWXWRV��FRQYRFD�VH�RV�6yFLRV�SDUD�XPD�
UHXQLmR�RUGLQiULD�GD�$VVHPEOHLD�*HUDO��D�UHDOL]DU�SHODV�14 horas, no 
Auditório do Hospital de Tomar, no dia 25 de março de 2020��FRP�
a seguinte ordem de trabalhos:
���$SUHFLDomR��GLVFXVVmR�H�YRWDomR�GR�UHODWyULR�GH�DYDOLDomR��FRQWDV�
GH�JHUrQFLD�GR�DQR�������EHP�FRPR�R�SDUHFHU�GR�&RQVHOKR�)LVFDO�

���2XWURV�DVVXQWRV�
$R�DEULJR�GR�Q����GR�$UW�������GRV�(VWDWXWRV�GD�$VVHPEOHLD�*HUDO��

UHXQLUi�VH�HVWLYHU�SUHVHQWH�PDLV�GH�PHWDGH�GRV�DVVRFLDGRV��RX�XPD�KRUD�
PDLV�WDUGH�FRP�TXDOTXHU�Q~PHUR�GH�VyFLRV�����KRUDV��

O Presidente da Assembleia Geral
José Manuel Farinha Perfeito

Dia da Mulher
Nós as mulheres somos 

encantadoras, 
deslumbrantes, atraentes, 

independentes, 
surpreendentes, 

cativantes, românticas,
 sedutoras, apaixonadas, 
requintadas, luxuosas, 
calorosas, radiantes, 
femininas, excitantes, 

hipnotizantes, luminosas 
H�À�XPLQDGRUDV�

Mulher fonte da vida
)RUoD�GH�XPD�HVWUHOD�TXDOTXHU
'D�OX]�GDV�HVWUHODV�QDVFLGD
eV�D�OX]�GD�YLGD�PXOKHU

3DUDEpQV�H�IHOL]�GLD
)HVWLYR�FRPR�VH�TXHU
2�GLD���GH�PDUoR

É dedicado à mulher

6RQKR�TXH�PXLWR�VH�TXHU
(�DR�DFRUGDU�VH�GHVID]

Quanto não davas mulher
3UD�VHUHV�PHQLQD�RXWUD�YH]

Menina que sou
Menina que fui
Menina serei

2�PHX�GHVWLQR�p�TXHP�PDQGD�
Mas eu nada mudarei

Deus criou a mulher
$EHQoRRX�D�H�GLVVH

7X�VHUiV�HVSRVD��PmH��DYy
6HUiV�R�VDO�GD�WHUUD
(�D�PHQVDJHLUD�
GD�SD]�QR�PXQGR

4XH�'HXV�FRQWLQXH�D�DEHQoRDU�
(VWD�FULDWXUD�PDUDYLOKRVD

Que é a mulher.

)HOL]�'LD�GD�0XOKHU�

Maria Graciete Santos

Dia da mulher
Tanta mulher determinada
Não se deixa atormentar 

pela imposição do homem
Faz tudo pelo melhor

Sendo uma mulher de garra
Segue a luta pela vida, 
é mulher determinada

São essas mulheres que 
enchem de orgulho aquelas 
TXH�VmR�PDLV�IUiJHLV�

+i�PXOKHUHV�LQIHOL]HV��
SRU�GLYHUVDV�UD]}HV

(QWUH�PDULGR�H�SDWU}HV��SDVVD�
na vida martírios ao seu redor

Tudo corre pelo pior
Tanta coisa 

que tenta esconder
6HP�VDEHU�R�TXH�ID]HU

Ainda continua a 
GHVFULPLQDomR�QR�VHX�WUDEDOKR

6HP�QDGD�SRGHU�GL]HU
&RP�PHGR�GH�R�SHUGHU
7HP�¿�OKRV�SDUD�FULDU

A violência doméstica cada 
ano que passa piora

$�PXOKHU�DR�SHGLU�DMXGD��
ninguém a quer ouvir

Acaba maltratada nas mãos 
do homem que um dia lhe

tira a vida

$QWLJDPHQWH�D�PXOKHU��
QmR�WLQKD�YR]�DWLYD
(UD�DSHQDV�VHUYLGRUD�

na família
2�KRPHP�p�TXH�WRPDYD�

DV�GHFLV}HV
Nem sequer lhe 
SHGLD�RSLQL}HV

0XOKHU��GLD���GH�PDUoR
É o teu dia 

(QFKH�WH�GH�IHOLFLGDGH�
e alegria

Não penses tu no pior
Liberta-te do mal 
que te atormenta

Vive a vida pelo melhor

Ninita

ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS DO LICEU NACIONAL DE 
TOMAR / ESCOLA SECUNDÁRIA SANTA MARIA DOS OLIVAIS

CONVOCATÓRIA
(P�FRQIRUPLGDGH�FRP�RV�DUWLJRV������H�Q�������DO�D��GR�DUW������GRV�(VWDWX�

WRV�GHVWD�$VVRFLDomR��FRQYRFDP�VH�RV�DVVRFLDGRV�QRV�WHUPRV�GR�GLVSRVWR�QR�
DUW����GRV�FLWDGRV�HVWDWXWRV�SDUD�XPD�DVVHPEOHLD�JHUDO�RUGLQiULD��D�GHFRUUHU�QR�
SUy[LPR�GLD 14 de março (sábado), pelas 11 Horas��QR�$Q¿�WHDWUR�GD�Escola 
Secundária Santa Maria dos Olivais��FRP�R�REMHWLYR�GH�FXPSULU�D�VHJXLQWH�
2UGHP�GH�7UDEDOKRV�
����'LVFXVVmR�GR�5HODWyULR�GH�$WLYLGDGHV�H�&RQWDV�GD�$VVRFLDomR��UHODWLYDV�DR�

~OWLPR�H[HUFtFLR�
����3ODQR�GH�$WLYLGDGHV�SDUD�R�FRUUHQWH�DQR�
����2XWURV�DVVXQWRV�GH�LQWHUHVVH�JHUDO�

(6602�����GH�IHYHUHLUR�GH�����

A Presidente da Assembleia Geral,
Susana Lourenço Rosa Pereira

ARRENDA-SE 

a menina ou senhora, 
na Rua de Coimbra. 

Telem.: 917 447 228

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA 
DE SÃO PEDRO DE TOMAR

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1RV�WHUPRV�GRV�HVWDWXWRV�GHVWD�$VVRFLDomR��FRQYRFR�D�$VVHPEOHLD�*HUDO�

SDUD�XPD�UHXQLmR�RUGLQiULD��D�WHU�OXJDU�QR dia 21 de março de 2020, às 16,30 
horas�RX�PHLD�KRUD�GHSRLV�VH�QmR�HVWLYHU�Q~PHUR�OHJDO�GH�VyFLRV��QD�VHGH�GD�
$VVRFLDomR�GH�$SRLR�6RFLDO�GD�)UHJXHVLD�GH�6��3HGUR�GH�7RPDU��QD�5XD�-RD�
TXLP�GD�&RVWD�6DQWRV��6��3HGUR�GH�7RPDU��FRP�D�VHJXLQWH�RUGHP�GH�WUDEDOKRV�
����'LVFXVVmR�H�YRWDomR�GR�5HODWyULR�H�&RQWDV��UHIHUHQWHV�DR�DQR�GH������H�DSUH�

VHQWDomR�GR�5HODWyULR�GR�&RQFHOKR�)LVFDO
����$VVXQWRV�GH�FDUiFWHU�JHUDO�GD�$VVRFLDomR�

$�GRFXPHQWDomR��HVWi�j�GLVSRVLomR�GRV�VyFLRV��QD�VHGH�GHVWD�$VVRFLDomR��
QRV�KRUiULRV�GH�H[SHGLHQWH�

$SHQDV�SRGHUmR�YRWDU��RV�VyFLRV�FRP�DV�TXRWDV�HP�GLD��DUW°������GRV�HVWDWXWRV�
6��3HGUR�GH�7RPDU�����GH�PDUoR�GH������

O Presidente da Assembleia Geral
Antonio Martinho Lopes

QUARTO 
MOBILADO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA 
DA FREGUESIA DE JUNCEIRA 

CONVOCATÓRIA 
1RV�WHUPRV�GD�DOtQHD�D��GR�$UW�����GR�FDStWXOR�,9�GRV�(VWDWXWRV��FRQYRFD�VH�D�

$VVHPEOHLD�*HUDO�2UGLQiULD�GD�$VVRFLDomR�&XOWXUDO�5HFUHDWLYD�H�'HVSRUWLYD�GD�)UH�
JXHVLD�GH�-XQFHLUD��SDUD�R�GLD�8de Março de 2020, às 15h00m����&RQYRFDWyULD���QD�
VHGH�GD�$VVRFLDomR�FRP�D�VHJXLQWH�RUGHP�GH�WUDEDOKRV��

���$SUHFLDomR��GLVFXVVmR�H�YRWDomR�GR�UHODWyULR�H�FRQWDV�GD�'LUHomR�H�R�UHVSHWLYR�
SDUHFHU�GR�&RQVHOKR�)LVFDO��UHIHUHQWH�DR�DQR�GH�������

���$SUHVHQWDomR�GR�SODQR�GH�DWLYLGDGHV�GD�$VVRFLDomR�SDUD�������
���'LVFXVVmR�GH�DVVXQWRV�GH�LQWHUHVVH�JHUDO�SDUD�D�$VVRFLDomR��
1mR�KDYHQGR�Q~PHUR�OHJDO�GH�VyFLRV�SDUD�IXQFLRQDU�HP�SULPHLUD�FRQYRFDomR��

FRQYRFR�GHVGH�Mi�D�PHVPD�$VVHPEOHLD�*HUDO�SDUD�UHXQLU�HP�VHJXQGD�FRQYRFDomR�QR�
PHVPR�ORFDO�H�GLD��XPD�KRUD�PDLV�WDUGH��FRP�D�PHVPD�RUGHP�GH�WUDEDOKRV��IXQFLR�
QDQGR�HQWmR�FRP�RV�VyFLRV�SUHVHQWHV��

-XQFHLUD����GH�IHYHUHLUR�GH�����

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
 José Marques 
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ORAÇÃO - Glorioso Santo Antó-
nio, que tivestes a sublime dita 
de abraçar e afagar o Menino 
Jesus, alcançai-me a graça 
que vos peço e vos imploro do 
fundo do meu coração (pede-se 
a graça). Vós que tendes sido tão 
bondoso para com os pecado-
res, não olheis para os poucos 
méritos de quem vos implora, 
mas antes fazei valer o vosso 
grande prestigio junto a Deus 
para atender o meu insistente 
pedido. Amém.
Santo Antonio, rogai por nós.
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai)

Com uma vela acesa na mão durante 9  dias, e peça 3 desejos, 
1 de negócios e 2 impossíveis ao 9.º dia deixe queimar a vela e 
publique esta oração. Cumprir-se-á mesmo que não acredite.

REZE NOVE AVÉ MARIAS

Meu Santo Expedito das causas 
justas e urgentes interceda por mim 
junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, 
VRFRUUHL�PH�QHVWD�KRUD�GH�DÀLomR�H�
desespero. Intercedei por mim junto 
ao nosso Senhor Jesus Cristo!  Meu 
Santo Expedito Vós que sois um San-
to guerreiro, Vós que sois o Santo 
GRV�DÀLWRV��9yV�TXH�VRLV�R�6DQWR�GRV�
desesperados. Vós que sois o Santo 
das causas urgentes, Protejei-me, 
Ajudai-me, dai-me forças, coragem 
e serenidade. Atendei ao meu pe-
dido. “Fazer o pedido”. Meu Santo 
Expedito ! Ajudai-me a superar estas 
horas difíceis, protejei-me de todos 
que possam me prejudicar, protejei a 
minha família, atendei ao meu pedido 
com urgência.Devolvei-me a paz e a 
tranquilidade. Meu Santo Expedito! 
Serei grato pelo resto de minha vida 
e levarei seu nome a todos que têm 
fé.Muito obrigado.Rezar 1 Pai Nosso, 
1 Ave Maria  e Fazer o Sinal da Cruz). 

Oração de Santo 
Expedito 

(para problemas que precisam  
solução urgente)

VALE CALVO, 
BESELGA - TOMAR

     

AMILCAR DUARTE
04/01/1939 - 26/02/2020

 
É com muito amor e 

profunda saudade que sua 
HVSRVD��¿OKRV��QRUD��JHQUR��
QHWRV�H�UHVWDQWH�IDPtOLD��YrP�
por esta forma participar a 
WRGRV�R�VHX�IDOHFLPHQWR��1mR�
VHQGR� SRVVtYHO� DJUDGHFHU�
SHVVRDOPHQWH�D�WRGRV�FRPR�
JRVWDUtDPRV�YLPRV�ID]r�OR�
GHVWD�IRUPD��DJUDGHFHQGR�D�
todos os que nos apoiaram 
em todos os momentos difí�
FHLV�H�TXH�QR�¿QDO�DFRPSD�
QKDUDP�R�QRVVR�HQWH�TXHULGR�
à sua eterna morada ou que 
SRU� TXDOTXHU� RXWUD� IRUPD�
QRV� PDQLIHVWDUDP� SHVDU��
$�WRGRV�R�QRVVR�EHP�KDMD��
6HUYLoR� IXQHUiULR� HIHWXD�
GR� SHOD� ³$�1RYD�$JrQFLD�
)XQHUiULD� GH� 7RPDU´� 7H�
OHI�)D[� ����������9LFWRU�
�����������3DXOD����������

CARREGADO
SERRA DE TOMAR

FERNANDO PAULO 
NUNES ROSADO

10/02/1967 - 23/02/2020

6XD� IDPtOLD�� QD� LPSRV�
VLELOLGDGH� GH� R� ID]HU� SHV�
VRDOPHQWH� FRPR� VHULD� VXD�
YRQWDGH��YrP�SRU�HVWH�PHLR�
DJUDGHFHU�D� WRGRV�TXDQWRV�
DFRPSDQKDUDP�R� VHX�HQWH�
querido à sua morada eter�
QD��RX�TXH�GDV�PDLV�YDULD�
GDV� IRUPDV� OKHV� WrP� PD�
QLIHVWDGR� SHVDU�� $� WRGRV��
R� VHX� UHFRQKHFLGR� DJUD�
GHFLPHQWR�� 4XH� GHVFDQVH�
HP�3D]��)XQHUiULD�0HQGHV�
��7HO��)D[��������������5L�
FDUGR� ���������� ±� %UXQR�
����������

 

CARREGUEIROS 
TOMAR

EMILIA FERREIRA 
RODRIGUES 

CAETANO
31/03/1939 – 25/02/2020

)LOKD��JHQUR��QHWD�H�UHV�
WDQWH�IDPtOLD��YrP�SRU�HVWH�
PHLR�DJUDGHFHU�D� WRGDV�DV�
SHVVRDV�TXH�D�DFRPSDQKD�
UDP� j� VXD� ~OWLPD� PRUDGD�
DVVLP�FRPR�D�WRGRV�DTXHOHV�
TXH�GH�TXDOTXHU�RXWUD�IRUPD�
OKHV� PDQLIHVWDUDP� SHVDU��
A todos o nosso profundo 
DJUDGHFLPHQWR�

6HUYLoR� I~QHEUH�SUHVWD�
GR�SRU�)XQHUiULD�GR�1DEmR��
7HOHI������������±�7HOHP��
����������

CEM SOLDOS

ALDA DA CONCEIÇÃO 
CARVALHO

13/01/1930 - 28/02/2020

6XDV�¿OKDV��JHQURV��QHWRV��
ELVQHWRV�H�UHVWDQWH�IDPtOLD��
QD� LPSRVVLELOLGDGH� GH� R�
ID]HU� SHVVRDOPHQWH� FRPR�
VHULD�VXD�YRQWDGH��YHP�SRU�
HVWH�PHLR�PXLWR�UHFRQKHFL�
GDPHQWH�DJUDGHFHU�D�WRGRV�
TXDQWRV� DFRPSDQKDUDP�
a sua ente querida à sua 
morada eterna, ou que das 
PDLV�YDULDGDV� IRUPDV� OKHV�
WrP�PDQLIHVWDGR� SHVDU�� $�
todos, o nosso profundo 
DJUDGHFLPHQWR��4XH�UHSRXVH�
HP�3D]��)XQHUiULD�0HQGHV�
��7HO��)D[��������������5L�
FDUGR� ���������� ±� %UXQR�
����������

PEDREIRA - TOMAR

CUSTÓDIA DA 
CONCEIÇÃO 
GONÇALVES

05/05/1930 - 28/02/2020
 
6HXV�¿OKRV��QRUDV��JHQURV�

H�QHWRV��YrP�SRU�HVWD�IRUPD�
SDUWLFLSDU�D�WRGRV�R�VHX�IDOH�
FLPHQWR��1mR�VHQGR�SRVVtYHO�
DJUDGHFHU� SHVVRDOPHQWH� D�
WRGRV� FRPR� JRVWDUtDPRV�
YLPRV�ID]H�OR�GHVWD�IRUPD��
DJUDGHFHQGR�D�WRGRV�RV�TXH�
nos apoiaram em todos os 
PRPHQWRV�GLItFHLV�H�QR�¿�
QDO�DFRPSDQKDUDP�D�QRVVD�
ente querida à sua eterna 
PRUDGD�RX�TXH�SRU�TXDOTXHU�
outra forma nos manifesta�
UDP�SHVDU��$�WRGRV��R�QRVVR�
EHP�KDMD��6HUYLoR�IXQHUiULR�
HIHWXDGR�SHOD�³$�1RYD�$JrQ�
FLD� )XQHUiULD� GH� 7RPDU´�
7HOHI�)D[� ����������9LF�
WRU� ����������� 3DXOD�
����������

ASSEICEIRA
TOMAR

GEONDINA TERESA 
RIBEIRO DOS 
SANTOS DIAS 

COIMBRA
26/07/1922 - 25/02/2020

 
É com muito amor e pro�

funda saudade que seus so�
EULQKRV�H�UHVWDQWH�IDPtOLD��
YrP�SRU� HVWD� IRUPD� SDUWL�
FLSDU�D� WRGRV�R� VHX� IDOHFL�
PHQWR��1mR�VHQGR�SRVVtYHO�
DJUDGHFHU� SHVVRDOPHQWH� D�
WRGRV� FRPR� JRVWDUtDPRV�
YLPRV�ID]H�OR�GHVWD�IRUPD��
DJUDGHFHQGR�D�WRGRV�RV�TXH�
nos apoiaram em todos os 
PRPHQWRV�GLItFHLV�H�QR�¿�
QDO�DFRPSDQKDUDP�D�QRVVD�
ente querida à sua eterna 
PRUDGD�RX�TXH�SRU�TXDOTXHU�
outra forma nos manifesta�
UDP�SHVDU��$�WRGRV��R�QRVVR�
EHP�KDMD��6HUYLoR�IXQHUiULR�
HIHWXDGR�SHOD�³$�1RYD�$JrQ�
FLD� )XQHUiULD� GH� 7RPDU´�
7HOHI�)D[� ����������9LF�
WRU� ����������� 3DXOD�
����������

CASAIS - TOMAR

JOSÉ FELICIANO 
HENRIQUES DA SILVA
28/06/1966 - 27/02/2020

6HXV�IDPLOLDUHV��YrP�SRU�
esta forma participar a to�
GRV�R�VHX�IDOHFLPHQWR��1mR�
VHQGR� SRVVtYHO� DJUDGHFHU�
SHVVRDOPHQWH�D�WRGRV�FRPR�
JRVWDUtDPRV�YLPRV�ID]r�OR�
GHVWD�IRUPD��DJUDGHFHQGR�D�
todos os que nos apoiaram 
em todos os momentos difí�
FHLV�H�TXH�QR�¿QDO�DFRPSD�
QKDUDP�R�QRVVR�HQWH�TXHULGR�
à sua eterna morada ou que 
SRU� TXDOTXHU� RXWUD� IRUPD�
QRV� PDQLIHVWDUDP� SHVDU��
$�WRGRV�R�QRVVR�EHP�KDMD��
6HUYLoR� IXQHUiULR� HIHWXD�
GR� SHOD� ³$�1RYD�$JrQFLD�
)XQHUiULD� GH� 7RPDU´� 7H�
OHI�)D[� ����������9LFWRU�
�����������3DXOD����������

CARVALHAL 
GRANDE 

MADALENA - TOMAR

MANUEL FERREIRA 
GONÇALVES

08/03/1929 - 26/02/2020

É com muito amor e pro�
funda saudade que sua es�
SRVD�� ¿OKRV�� QRUDV�� JHQUR��
netos, enteadas e restante 
IDPtOLD��YrP�SRU�HVWD�IRUPD�
SDUWLFLSDU�D�WRGRV�R�VHX�IDOH�
FLPHQWR��1mR�VHQGR�SRVVtYHO�
DJUDGHFHU� SHVVRDOPHQWH� D�
WRGRV� FRPR� JRVWDUtDPRV�
YLPRV�ID]r�OR�GHVWD�IRUPD��
DJUDGHFHQGR�D�WRGRV�RV�TXH�
nos apoiaram em todos os 
momentos difíceis e que no 
¿QDO�DFRPSDQKDUDP�R�QRV�
so ente querido à sua eterna 
PRUDGD�RX�TXH�SRU�TXDOTXHU�
outra forma nos manifesta�
UDP�SHVDU��$�WRGRV�R�QRVVR�
EHP�KDMD��6HUYLoR�IXQHUiULR�
HIHWXDGR�SHOD�³$�1RYD�$JrQ�
FLD� )XQHUiULD� GH� 7RPDU´�
7HOHI�)D[�����������9LFWRU�
�����������3DXOD����������

CHARNECA DA 
PERALVA – PAIALVO 

TOMAR

MARIA MARQUES 
MACEDO GOMES

04/09/1943 - 26/02/2020
 
É com muito amor e 

profunda saudade que seu 
PDULGR��LUPmRV��FXQKDGRV��
VREULQKRV�H�UHVWDQWH�IDPtOLD��
YrP�SRU� HVWD� IRUPD� SDUWL�
FLSDU�D� WRGRV�R� VHX� IDOHFL�
PHQWR��1mR�VHQGR�SRVVtYHO�
DJUDGHFHU� SHVVRDOPHQWH� D�
WRGRV� FRPR� JRVWDUtDPRV�
YLPRV�ID]H�OR�GHVWD�IRUPD��
DJUDGHFHQGR�D�WRGRV�RV�TXH�
nos apoiaram em todos os 
PRPHQWRV�GLItFHLV�H�QR�¿�
QDO�DFRPSDQKDUDP�D�QRVVD�
ente querida à sua eterna 
PRUDGD�RX�TXH�SRU�TXDOTXHU�
outra forma nos manifesta�
UDP�SHVDU��$�WRGRV��R�QRVVR�
EHP�KDMD��6HUYLoR�IXQHUiULR�
HIHWXDGR�SHOD�³$�1RYD�$JrQ�
FLD� )XQHUiULD� GH� 7RPDU´�
7HOHI�)D[� ����������9LF�
WRU� ����������� 3DXOD�
����������

OLALHAS

ANTÓNIO CORREIA 
FIRME

04/02/1930 - 26/02/2020

6HXV�¿OKRV��JHQUR��QRUD��
QHWRV�H�UHVWDQWH�IDPtOLD��QD�
LPSRVVLELOLGDGH�GH�R�ID]HU�
SHVVRDOPHQWH� FRPR� VHULD�
VXD�YRQWDGH��YrP�SRU�HVWH�
PHLR� PXLWR� UHFRQKHFLGD�
PHQWH� DJUDGHFHU� D� WRGRV�
TXDQWRV� DFRPSDQKDUDP�
o seu ente querido à sua 
morada eterna, ou que das 
PDLV�YDULDGDV�IRUPDV� OKHV�
WrP�PDQLIHVWDGR� SHVDU�� $�
WRGRV��R�VHX�SURIXQGR�DJUD�
GHFLPHQWR�� 4XH� UHSRXVH�
HP�3D]��)XQHUiULD�0HQGHV�
��7HO��)D[��������������5L�
FDUGR� ���������� ±� %UXQR�
����������

 

SÃO LOURENÇO
TOMAR

                 

                 
  LUCRÉCIA 

DA CONCEIÇÃO 
GRAÇA LOPES

12/11/1943 - 28/02/2020

6HXV�¿OKRV��QRUD��JHQUR��
QHWDV�H�UHVWDQWH�IDPtOLD��QD�
LPSRVVLELOLGDGH�GH�R�ID]HU�
SHVVRDOPHQWH� FRPR� VHULD�
VXD�YRQWDGH��YHP�SRU�HVWH�
PHLR� PXLWR� UHFRQKHFLGD�
PHQWH� DJUDGHFHU� D� WRGRV�
TXDQWRV� DFRPSDQKDUDP�
a sua ente querida à sua 
morada eterna, ou que das 
PDLV�YDULDGDV� IRUPDV� OKHV�
WrP�PDQLIHVWDGR� SHVDU�� $�
WRGRV��R�QRVVR�UHFRQKHFLGR�
DJUDGHFLPHQWR��4XH�UHSRXVH�
HP�3D]��)XQHUiULD�0HQGHV�
��7HO��)D[��������������5L�
FDUGR� ���������� ±� %UXQR�
����������
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Intratável imponência
António Duarte

O ponto em que 
nos encontra-
mos parece es-

tar já para lá dos limites 
do Estado Absoluto, esse a 
que Hobbes, desde o século 
XVII, consignava o direito 
de oprimir a nossa liberda-
de, sob a condição de pro-
teger a nossa vida, a nossa 
segurança e os nossos bens. 
Tais limites, determinava-
-os ele assim: «O dever do 
subordinado em relação ao 
soberano dura apenas en-
quanto o primeiro se puder 
proteger através do poder 
do segundo, pois nenhum 
contrato pode anular o di-
reito natural de o homem 
agir em defesa própria, 
quando mais ninguém o 
pode fazer por ele». 

Digo eu que já passámos 
além desse ponto, não por-
que tenhamos todos sido 
subitamente atirados para 
os abismos da anomia, mas 
antes porque, mantendo-
-se ainda os mecanismos 
da ordem e das garantias, 
todos começamos a sus-
peitar que eles, cada vez 
mais, constituem apenas 
a película que encobre e 
dissimula o tumulto das 
forças que crescem nos 
arcanos de uma socieda-
de onde se avantajam até 
ao delírio as presunções 
de um indivíduo – o in-
divíduo contemporâneo 
crescentemente protésico e 
insubstancial – constante-
mente massajado por todas 
as promessas e que muito 
mal atura as oposições e o 
diferimento. 

Para lá, portanto, do 
ponto que canonicamente 
marcava a índole dos regi-
mes sobredominados pelo 
Estado, está um tal indiví-
duo: nele de algum modo 
se fundem e também se 
dissipam tanto a preemi-
nência da natureza como 
a da sociedade, restando 
apenas o poder, sobretudo 

virtual, de alastramento de 
uma entidade cada vez mais 
difusa e indeterminável. Já 
não se trata, pois, do indiví-
duo que emerge e combate, 
com as armas terçadas da 
sua liberdade e da sua ra-
zão, contra o negrume dos 
males da sociedade e da 
natureza, mas, pelo contrá-
rio, de um indivíduo que, 
arrancando todos os seus 
vínculos, simplesmente 
pretende submergir sob a 
onda, sob o maremoto da 
sua vontade desenfreada, a 
própria vigência do mundo, 
e até da humanidade, como 
se ambos não passassem 
do ecrã ligeiro e descartá-
vel onde há-de desenhar 
D� ¿�JXUD� LPSRQHQWH�� PDV�
intratável, de si mesmo. 

O poder absoluto (para 
que propendem todas as 
manifestações do discri-
cionário, do arbitrário e, 
mais assoberbante, do to-
talitário) é em si mesmo 
incorrigível, até porque 
nem propriamente reco-
nhece alteridade que lhe 
sugerisse a medida com 
que haveria de avaliar-se. 
Daí que, disse-o Kant, o 
poder absoluto corrompa 
absolutamente. 

Urge assim uma alter-
nativa, que a história as-
senta na insurreição e a fé 
na transcendência. 

Mas como pode a fé 
fundar um poder que, sem 
descair na impotência, se 
mantenha também imune 
à tentação da pureza abs-
tracta e ao mesmo tempo 
garanta a sua escuta às 
necessidades de cada um 
em cada caso – que resis-
ta à degenerescência sem 
ser por desvinculação da 
experiência, antes lhe for-
necendo o âmbito de uma 
universalidade atenta, mas 
não subserviente ao mo-
mento e ao lugar?

Talvez só pela ideia de 
XP�SRGHU�LQ¿�QLWR��SRU�QD�
tureza incorruptível. 

Talvez, também, que 
D�KLVWyULD�GD�¿�QLWXGH�KX�

mana não seja mais do 
que o perplexo percurso 
nos meandros desta ideia 
que sempre nos escapa, 
mas sem a qual não parece 
possível escapar ao abismo 
desse nada que é a nossa 
verdadeira constituição. 

Por isso, é a fé que cria o 
divino – e fá-lo para preser-
var a simples possibilidade 
do humano. Esse humano 
que nunca deixará de ser 
intratável, mas que sem-
pre a nós se imporá como 
desígnio absoluto – esse 
desígnio que melhor se 
observa naquele transporte 
vária e historicamente mar-
cado que nos eleva da tribo 
(aliás, nunca totalmente 
extirpada em nós) à huma-
nidade. O que se reconhece 
quando começamos a não 
aceitar qualquer excepção 
no acesso à universalidade 
do humano, isto é, quando 
a tribo se torna ela própria 
a excepção subordinada. 

Contudo, a grande ques-
tão que atravessa a história 
humana é o enigma daquela 
força inextirpável que rein-
cide, passo após passo, e 
que nos leva a recompor a 
universalidade dos direitos 
da dignidade humana em 
função da nossa própria 
e particular medida, do 
nosso próprio e particular 
peso, da nossa própria e 
particular conta. 

Por isso, o grande lema 
da Liberdade nunca deixa 
de ser também critério de 
demarcação pelo qual o 
outro, qualquer outro sob 
qualquer pretexto, pode 
ser despejado da mesma 
pertença e da mesma par-
tilha. Como se apenas a 
nossa posição contivesse 
R� VX¿�FLHQWH� DOFDQFH� SDUD�
acolher a natureza do hu-
mano e só ela dispusesse 
da potência para o livrar 
da turbulência (que a dis-
sipa) e da devastação (que 
a arruína). 

O deputado e ex-jor-
nalista pelo PS, 
Paulo Pisco, do 

Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista eleito pelo Círculo 
da Europa e Coordenador na 
Comissão de Negócios Es-
trangeiros e Comunidades 
Portuguesas nas suas múlti-
plas deslocações em trabalho 
às Comunidades Portuguesas 
na Europa, efetuou uma des-
locação a Bergen, Oslo e Noto-
dden (Noruega), num progra-
ma coorganizado com Hugo 
Castro Syrstad, da Lusofonia 
Bergen e Nuno Marques, de 
Notodden. 

Depois do encontro com 
o vice presidente da Câmara 
de Notodden, Nuno Marques, 
tomarense radicado na No-
ruega, o deputado efetuou 
depois uma  visita à câmara 
e encontro com a presidente 
da câmara. Seguidamente, 
Paulo Pisco, visitou o está-
dio de Notodden FK, onde 
Nuno Marques é treinador 
de futebol. Após esta visita 
R¿�FLDO� FRP� R� PLQLVWUR� GD�
Saúde da Noruega, visitou 
a Telemarkesgalleriet, que 
expõe a história da cidade, 
que é Património da Huma-
nidade. Este dia de trabalho 

Atenção: isto não 
acontece todos os 
anos. E se tem es-

tado à espera de uma ocasião 
especial para uma experiência 
gastronómica de excelência, 
é a ocasião certa. Este ano, 
a Mostra da Lampreia teve 
LQtFLR�D����GH�IHYHUHLUR��SUR�
ORQJDQGR�VH�DWp����GH�PDUoR��
DRV�¿�QV� GH� VHPDQD�� HP����
restaurantes e pastelarias do 
concelho de Tomar.

Quanto ao resto, repete-se 
o milenar ciclo anual: quando 
o caudal dos rios engrossa, os 
ciclóstomos deixam o mar e 
nadam contra a corrente para 
cumprir o seu destino: deso-
var nos rios do interior e per-
petuar a espécie. Para além 
de ser um desses momentos 
de grande intensidade que a 
natureza nos dá, é também 
uma grande alegria para os 
amantes da boa mesa – mais 
conhecidos pelo nome de 
lampreia, os ciclóstomos vão 
depois dar sabor a um prato 
de excelência. E o concelho 
de Tomar, sabem-no bem 
os apreciadores, é um dos 

principais destinos nesta 
pSRFD�GR�DQR��HQWUH�R�¿�QDO�
do Inverno e o princípio da 
Primavera. 

Ao todo, são dez res-
taurantes, a que se juntam 
catorze pastelarias, a terem 
menus especiais de lampreia 
durante este período. 

Entre os pitéus disponí-
veis, que abarcam todos os 
pratos da refeição, contam-se 
entradas de paté de lampreia, 
paté de lampreia com algas 
ou pataniscas de lampreia; 
sopas de peixe do rio e de 
lampreia; lampreia com ar-
roz de cabidela, 
molhata de 

lampreia, lampreia à bor-
dalesa, arroz de lampreia e 
feijoada de lampreia. 

Nos doces, há lampreias 
de ovos simples e com misto 
de fruta e ainda docinho de 
lampreia. Isto nas sobreme-
sas dos restaurantes, porque 
as pastelarias aderentes, além 
da lampreia de ovos, apresen-
tam nestas datas um conjun-
to de iguarias conventuais 
comos sejam as Castanhas 
de Ovos, Bolos de Cama, 
trouxas de ovos e beijinhos 
de lampreia.

Deputado Paulo Pisco com o tomarense 
Nuno Marques na Noruega

Deputado Paulo Pisco com Nuno Marques

terminou com um encontro 
com deputados no Parlamento 
da Noruega, tendo culminado 
com um jantar com membros 
da comunidade portuguesa na 
residência do embaixador de 
Portugal, António Quinteiro. 

Paulo Pisco publicou no 
seu Facebook fotos do encon-
tro com Nuno Marques e re-
gistou “Com o Nuno Marques, 

vice presidente da Câmara de 
Notodden e ex-guarda redes 
do clube da cidade e agora 
treinador de guarda-redes. 
O meu agradecimento pelo 
encontro extraordinário com 
um português de Tomar que 
tem um reconhecimento tão 
grande em terras tão longín-
quas na Noruega”.

AF

Se procura novas experiências gastronómicas, 
venha a Tomar e prove a lampreia

SENHOR ANUNCIANTE
Pagou a sua assinatura por transferência bancária?
Envie o comprovativo de pagamento para o email:

publicidade@cidadetomar.pt - ou telefone 249 310 017
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F A R M Á C I A S

FARMÁCIAS NO CONCELHO
C. HENRIQUES - Olalhas - Tel. 249 376 340 

C. SANTOS - Serra - Tel. 249 371 287

IDEAL - Santa Cita - Tel. 249 381 112

SAÚDE - Casais - Tel. 249 302 298

TAMAGNINI - S. Pedro - Tel. 249 381 077

Hospital .............................. �����������

Bombeiros .......................... �����������

Câmara Municipal .............. �����������

Estação da CP ..................... �����������

Rodoviária .......................... �����������

Finanças ............................. �����������

C. Protecção Menores ........ �����������

C. Saúde ............................. �����������

C. Diag. de Tratamento ...... �����������

PSP ..................................... �����������

GNR ................................... ������������

EDP .................................... �����������

SMAS ................................. �����������

Escola Prep. G. Pais ........... �����������

Escola Prep. Santa Iria ....... �����������

Escola St.ª M.ª Olival ......... �����������

Esc. Sec. Jacome Ratton .... �����������

Esc. S. N. Álv. Pereira ........ ����������������

,QVW��3ROLWpFQLFR�7RPDU�������������������

Tribunal Judicial ................ �����������

Deleg. Proc. Tomar ............ �����������

Tribunal Trabalho ............... �����������

Igreja S. João Baptista ........ �������������

T E L E F O N E S

MISSAS EM TOMAR
SÁBADO:

18H30 - S. João Baptista

DOMINGO e DIAS SANTOS:
09H00 - St.ª Maria dos Olivais
11H00 - Igreja de S. Francisco
10H30 - Igreja S. João Baptista
18H30 - St.ª Maria dos Olivais

Sexta:
CENTRAL...................Tel�������������
Rua Marquês de Pombal����

Sábado:
NOVA .............................. 7HO�������������
Rua António Antunes Silva, 6

Domingo:
OLIVAIS ......................7HO�������������

  Rua Alfredo da Maia Pereira 6A

Segunda:
MISERICÓRDIA���������7HO�������������
5XD�,QIDQWDULD������%�±�U�F

Terça:
RIBEIRO DOS SANTOS Tel. �����������
Av. Norton de Matos, Lote MJA

Quarta:
DIAS COSTA ................7HO�������������
5XD�&RURQHO�*DUFrV�7HL[HLUD����

Quinta:
CENTRAL...................Tel�������������
Rua Marquês de Pombal����

GRELHA DE LETRAS 

Joaquim Francisco

MISERICÓRDIA�����������7HO�������������
5XD�,QIDQWDULD������%�±�U�F

7255(6�3,1+(,52�����7HO�������������
5XD�6HUSD�3LQWR��&RUUHGRXUD�����±���

RIBEIRO DOS SANTOS . Tel. �����������
Av. Norton de Matos, Lote MJA

NOVA .............................. 7HO�� ���� ���� ���
Rua António Antunes Silva, 6

Deputado Paulo Pisco com Nuno Marques

O concurso públi-
co para aquisi-
ção de serviços 

e fornecimento de conteú-
GRV�FLQHPDWRJUi¿�FRV�SDUD�
exibição no Cineteatro Pa-
raíso de Tomar levou a ve-
readora Célia Bonet (PSD)
a colocar questões, na reu-
nião de câmara, na segun-
da feira, quanto à redação 
dos documentos. Disse ter 
dúvidas se o executivo tem 

competência para votar a 
adjudicação, uma vez que 
o concurso foi lançado pela 
presidente de câmara.

Anabela Freitas respon-
deu que aprovou o concur-
so através de competência 
delegada. A adjudicação 
é assunção de competên-
cia e a autarca aprovou o 
lançamento do concurso e 
o concurso tem encargos 
plurianuais. Anabela Frei-

tas só tem competência em 
FRQFXUVRV�DWp����PLO�HXURV�
e este ultrapassa este valor, 
pelo que entende não ter 
competência para aprovar. 

A vereadora Filipa Fer-
nandes salientou que o Cine-
-Teatro vai ter gestão plena 
para se dar uso enquanto 
cinema e se dar oportuni-
dade às associações locais 
para continuarem a progra-
mar no local. Por isso, vai 

continuar a haver teatro e 
P~VLFD�HP�GLDV�¿�[RV��PDV�
ainda não se entrou em nego-
ciações. Quanto ao cinema, 
será proposto o domingo e a 
segunda feira, disse.

Avançou Anabela Frei-
tas que só será acordado 
este assunto com a empresa 
depois da adjudicação, re-
ferindo que no caderno de 
HQFDUJRV�HVWi�GH¿�QLGR�XP�
número de sessões por ano.

Domingo e segunda feira para o cinema 
no Cine Teatro Paraíso

Esta semana foi 
notícia na necro-
logia do “Cidade 

de Tomar” o desapareci-
mento de dois nomes que 
muito deram ao U. Tomar, 
o Manuel Soares Magani-
nho e o António da Graça 
Conceição.

O sr. Maganinho era o 
homem dos “papéis” da 
“secretaria”, dos tempos 
áureos do U. Tomar, quando 

por todo o país passeavam 
aquelas carrinhas pretas e 
vermelhas, que na década 
de 60 ajudaram a projetar 
o nome do U. Tomar e da 
cidade.

O sr. António Graça vi-
veu no nosso União naquela 
que foi a sua pior fase, na 
GpFDGD�GH�����QmR�KDYLD�GL�
reções, não havia dinheiro, 
foi nesta altura que mais se 
ouvia o “União vai acabar”. 

O sr. António trouxe para o 
Clube uma receita que era 
XPD�GDV�IDPRVDV�³À�LSHUV �́�
não sei se fez bem ou mal 
±�PDV�DMXGRX�PXLWR��'HV�
cansem em paz.

Mas nem tudo é mau, 
hoje o U. Tomar foi mais 
uma vez falado na RTP, no 
programa da Tânia Ribas. 
Vimos a atleta do U. Tomar, 
Carolina Feliz, campeã 
nacional de atletismo (60 

anos) com os atletas Alberto 
Graça e José Maria Aleixo.

A destacar o nome do U. 
Tomar e o bom trabalho que 
se faz por cá.

A partir de hoje, sou fã 
do U. Tomar, depois do meu 
Sporting.

Obrigado Carolina, ex-
tensivo à secção de atletis-
mo do U. Tomar.

Ex-diretor 
do U. Tomar

União de Tomar está de luto

Eddie Murphy in-
tegrou o Saturday 
Night Live nos anos 

����R�TXH�R�FDWDSXOWRX�SDUD�R�
estrelato, colocando-o no top 
���GD�&RPHG\�&HQWUDO��,QLFLRX�
a sua carreira bastante jovem 
e parece-nos que o seu nome 
está ligado à comédia há uma 
eternidade e a entrada no 
séc. XXI continuou bastante 
profícua para o actor, sendo 
indicado para vários prémios 
e conquistando um Óscar de 
Melhor Actor Secundário em 
������ SHOR� GHVHPSHQKR� HP�
“Dreamgirls”.

Nos últimos anos o seu 
nome parece estar um pou-
co mais esquecido, mas no 
¿�QDO�GH������XPD�SURGXomR�
1HWÀ�L[�UHVJDWRX�R�WDOHQWR�GH�
Eddie Murphy e quando pa-
recia que o seu humor já es-
taria esgotado, eis que surge 
em “Dolemite Is My Name”, 
numa interpretação muito 
bem conseguida de Rudy 
Ray More.

Rudy Ray More é o nome 
artístico de Rudolph Frank 
More, um actor, comediante, 
produtor e cantor americano, 
criador da personagem Dole-

mite, uma espécie de alter-e-
go, que celebrizou o humor 
de cariz sexual explícito e os 
¿�OPHV�GR�JpQHUR�EOD[SORLWD�
WLRQ� �¿�OPHV� SURWDJRQL]DGRV�
e realizados por negros, cujo 
público-alvo principal eram 
os negros norte-americanos).

O realizador Craig Brewer 
explora justamente o universo 
GHVWD� SHUVRQDOLGDGH� QR� ¿�O�
me “Dolemite Is My Name”, 
mostrando o percurso do ar-
tista, desde a criação do seu 
alter-ego ao estrelato, numa 
interpretação competente e 

bem-humorada de Eddie Mur-
phy. Se a questão do humor 
sexualmente explícito poderia 
ID]HU�R�¿�OPH�UHVYDODU�SDUD�R�
patamar do banal com rapi-
dez, os seus intervenientes 
foram muito inteligentes na 
forma como articularam os 
gags e o encadeamento de 
FHQDV� H� PHVPR� VHP� ¿�OWURV�
conseguiram manter o humor 
sem se tornar demasiadamen-
te vulgar.

$�FUtWLFD�DR�¿�OPH�IRL�EDV�
tante positiva e o mesmo che-
gou inclusivamente a vencer a 

Melhor Comédia e o Melhor 
Guarda-Roupa no Critic ś 
Choice Awards.

'H¿�QLWLYDPHQWH�XPD�ERD�
aposta para uma noite de ami-
gos repleta de gargalhadas.

*Foto retirada da internet
Colaboradora da Última 

Sessão
Facebook: https://www.

facebook.com/ultimasessao.
cinema

Blog: www. ultimasessaoci-
ne.wordpress.com
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Envie as suas sugestões para: redaccao@cidadetomar.pt

CINE CLUBE DE TOMAR - MARÇO

Salónica ou três cidades

Salónoca vista da Cidadela

Recuperando mosaicos no Palácio de Galerius

RETIFICAÇÃO
Por lapso, na última edição do jornal, a agenda, na página 30, 

não foi alterada e saiu com as datas dos eventos da semana anterior. 
Aos nossos leitores, o nosso pedido de desculpas.

Da fortaleza, a vis-
WD� p� PDJQt¿FD�
e estendendo o 

ROKDU��QmR�VmR�DSHQDV�D�FL-
GDGH�EUDQFD�Oi�HP�EDL[R��R�
Mar Egeu e o Monte Olimpo, 
TXH�VH�GHL[D�OREULJDU�QXPD�
PDQKm�HVSOrQGLGD�GH�FODUL-
dade, o que se vê. Vêem-se 
igualmente todos os Tempos 
TXH�SDUHFHP�HQFRQWUDU�VH�QR�
meu Presente, nestes instan-
WHV�GH�DEVRUomR�HPRFLRQDO�H�
TXH�PH�GmR��WRGRV�HOHV��FHU-
teza de pequenez e pertença 
simultâneas.

3HUFRUUHQGR� D� EDVH� GDV�
muralhas, sente-se muito 
mais do que se vê. É uma 
HQFUX]LOKDGD�FLYLOL]DFLRQDO�
e religiosa, o que para mim, 
FULVWmR�FDWyOLFR�SRU�EDSWLVPR�
e europeu português do sul 
DWOkQWLFR�� p� DEVROXWDPHQWH�
IDQWiVWLFR��HQFRQWUDU�PH�QRV�
subúrbios da Ásia, na Europa 
2ULHQWDO�0HGLWHUUkQLFD��HP�
WHUUD� KHOpQLFD� GH� FULVWmRV�
RUWRGR[RV� H� GH� RWRPDQRV��
e�H[WUDRUGLQiULR�SHQVDU�TXH�
aqui pertenço também. Não 
por aqui estar, mas… pela 
razão por que aqui estou! 
$OJR�PH�IH]�HPEDUFDU�QHVWD�
viagem; um “algo” que não 
p�PDLV�GR�TXH�R�FRUROiULR�GH�
DFRQWHFLPHQWRV�HP�GRPLQy�
TXH�VH�VXFHGHP�GHVGH�R�SULQ-
FtSLR�GR�0XQGR��e�VHPSUH�D�
SHoD�GH�WUiV�TXH�HPSXUUD�D�
da frente.

Quando Napoleão disse 
aos seus soldados, junto às 
pirâmides, que, dali, vinte sé-
FXORV�RV�FRQWHPSODYDP��QmR�
SRGHULD�HVWDU�PDLV�FHUWR��6HL-
�R�DJRUD��QD�FDUQH��SRU�FDXVD�
dos arrepios da emoção, e 
no espírito. Eu sou também 
D�+LVWyULD�H�QmR�DSHQDV�VXD�
SDUWH�LQVLJQL¿FDQWH��)DoR�D�
WDPEpP��FRPR�WDPEpP�HOD�
me faz segundo a segundo. 
3HUFHER�TXH�D�+LVWyULD�QmR�p�
apenas o que estudei, não é 
DSHQDV�R�TXH�Mi�IRL�H��PXLWR�
menos, não é apenas proprie-
dade de outros, por muito 
fortes, famosos e poderosos 
que tenham sido. Ou sejam. 
1mR�IRL�FHUWDPHQWH�SRU�DFDVR�
TXH�*HRUJHV�'XE\�HVFUHYHX�
“Guerreiros e Camponeses”. 
1mR�IRL�FHUWDPHQWH�SRU�DFD-
so que José-Andrés Gallego 
HVFUHYHX�³+LVWyULD�GD�*HQWH�
3RXFR�,PSRUWDQWH �́

1D�GHVFLGD��SHOD�HQFRVWD�
GD� FLGDGH� YHOKD� LQWHUPp-
dia, a primeira paragem é 
em Hosios David, ou São 

David. O que me traz a esta 
FDSHOLQKD�GR�DQR������PDLV�RX�
PHQRV��p�R�PDJQt¿FR�PRVDL-
FR�H[FHOHQWH�H�DQRUPDOPHQWH�
EHP�FRQVHUYDGR��2�JHVVR�TXH�
R�FREULX�GXUDQWH�VpFXORV�HQ-
FDUUHJRX�VH�GH�FRQVHUYDU�XP�
inesperado Cristo sem barba 
TXH��REYLDPHQWH��D�³FXLGDGRVD�
FXLGDGRUD´�GR�ORFDO�QmR�GHL[RX�
fotografar. Depois, é Nicholas 
Orphanos, também pelos 
IUHVFRV�TXH��DTXL��QmR�GHL[DP�
XP� FHQWtPHWUR� TXDGUDGR� GH�
SDUHGH�VHP�SLQWXUD�QHP�F{U�

$�GHVFLGD�SURVVHJXH��3DUH-
FHP�VHU�WUrV�DV�FLGDGHV�QXPD�
PHVPD�PHWUROySROH��D�GR�WRSR��
D�GR�PHLR�H�D�GH�EDL[R��D�VDXGDU�
o Egeu e o Olimpo.

4XDQGR��¿QDOPHQWH��FKH-
JR�j�³FLGDGH�GH�EDL[R �́�HVWRX�
MXQWR� j� 5RWRQGD� H� DR� $UFR�
GH�*DOpULR� TXH�� FRPR� WRGRV�
RV�DUFRV�WULXQIDLV��FRQWD�XPD�
KLVWyULD��D�GR�VHX�,PSHUDGRU��
TXH�D�+LVWyULD�IRL�VHPSUH�HV-
FULWD�� PHVPR� HP� LPDJHQV��
SHORV�YHQFHGRUHV�

1D�IRWR�GD�SHUVSHFWLYD�JH-
UDO�VREUH�D�FLGDGH��UHSDUDU�VH�i�
numa “ferida” aberta na malha 
XUEDQD�EUDQFD��HP�FLQ]HQWR��D�
Rotonda, seguida de verde até 
DR�PDU��SDUHGHV�PHLDV�FRP�R�
$UFR�GH�*DOHULXV��EHP�SHUWR�
do que resta do seu enorme 
SDOiFLR�� TXH� VH� Gi� FRQWD� GD�
UD]mR�GH�WDO�FRUWH��3URYDYHO-
mente sem outra razão que um 
TXDOTXHU�LQFLGHQWH�GRPpVWLFR�
RX�DUWHVDQDO��WDO�D�SUHFDULGDGH�

GDV�KDELWDo}HV��R¿FLQDV�H�VLVWH-
PDV�GH�DTXHFLPHQWR��R�*UDQGH�
,QFrQGLR� GH� ����� FRQVXPLX�
VLJQL¿FDWLYD�SDUWH�GD�FLGDGH�
HP� ��� GH� $JRVWR�� $V� UXDV�
HVWUHLWDV�H�RV�FDVHEUHV�GH�PD-
GHLUD�FREHUWRV�GH�FROPR�IRUDP�
LGHDLV�SDUD�DV�FKDPDV��¬�pSRFD��
HUDP�Mi�FRQKHFLGDV�UXtQDV�GR�
LPHQVR�3DOiFLR�GH�*DOHULXV��
HPERUD�QmR�H[LVWLVVH�SURJUD-
PD�SDUD� R� VHX� FRQKHFLPHQ-
WR� H� UHVSHFWLYDV� HVFDYDo}HV��
Ora, foi nesse domínio que 
DV�DXWRULGDGHV�PXQLFLSDLV�GH�
6DOyQLFD�RSWDUDP�SRU�SURLELU�
TXDOTXHU�UHFRQVWUXomR�QD�SDUWH�
GD�DYHQLGD�FHQWUDO�TXH�DFROKH�
R�PRQXPHQWR��)RL�FRUDMRVD��QD�
DOWXUD��WDO�GHFLVmR��UHYHODQGR-
�VH�DFHUWDGD�H�YLVLRQiULD��2V�
trabalhos prosseguiam ainda 
HP�������TXDQGR�DOL�HVWLYH�SHOD�
quarta vez. Ver um restaura-
dor a fazer trabalho artesanal 
GH�UHFXSHUDomR�GH�PRVDLFRV�
GR�RFXSDQWH�URPDQR�HP�VROR�
KHOpQLFR�RX�SHUFHEHU�TXH�D�VR-
OXomR�DUTXLWHFWyQLFD�SHQVDGD�
SDUD�RV�QRYRV�HGLItFLRV�WrP�HP�
FRQWD�R�/XJDU�H�R�SUHVHUYDP�p�
PXLWR�JUDWL¿FDQWH�SDUD�XP�HV-
WUDQJHLUR��FRPR�HX��TXH��IUXWR�
GRV�ÀX[RV�GR�7HPSR��VH�DUURJD�
WDPEpP�FRPR�SHUWHQoD�GDTXL�

e�ERP�QmR�HVTXHFHU�D�*UDQ-
de Sinagoga e o Museu Judai-
FR�� 6mR� IXQGDPHQWDLV� SDUD�
SHUFHEHU�SDUWH�GD�+LVWyULD�GD�
FLGDGH��D�VHPSUH�HVTXHFLGD�H�
LJQRUDGD�+LVWyULD�GRV�IUDFRV�
e dos desafortunados.

Houve um tempo em 
TXH�D�SRSXODomR�VH�FRQWDYD�
jV�PHWDGHV��XPD�PHWDGH�GH�
judeus, a outra metade dos 
outros todos. Assim, sem 
mais nem menos.

(VVH� WHPSR� FRPHoRX��
DLQGD�TXH�VHP�SURYDV�GRFX-
mentais de qualquer ordem, 
PDV�FRP�D�SUHVHQoD�MXGDLFD�
JHQHULFDPHQWH�DFHLWH�HP�����
a.C.; ainda na Antiguidade, 
HP�����D�&��FKHJDUmR�RV�MX-
GHXV�GD�$OH[DQGULD�HJtSFLD�
TXH�¿FDP�FRQKHFLGRV�FRPR�
os romaniotas, por serem do 
WHPSR� GD� RFXSDomR� URPD-
na. Mil e quinhentos anos 
GHSRLV��HP������H�������RV�
MXGHXV�TXH�DTXL�DSDUHFHUmR�
YrP� GR� FHQWUR� GD� (XURSD��
da Hungria e da Alemanha, 
H�GH�0DLRUFD�FRP�DOJXQV�GD�
3URYHQoD�� UHVSHFWLYDPHQ-
WH��4XDVH�����DQRV� DSyV� D�
FRQTXLVWD�GH�6DOyQLFD�SHORV�
7XUFRV��HP����GH�0DUoR�GH�
������QR�VpFXOR�;9,�WRUQD�VH�
HPEOHPiWLFR�HP�YLUWXGH�GDV�
H[SXOV}HV�LEpULFDV�GRV�MXGHXV�
VHIDUGLWDV�H�D�VXD�FKHJDGD�HP�
PDVVD��6DOyQLFD�DVVXPH�VH�
PHLD�MXGDLFD�H�D�SXMDQoD�GRV�
H[SDWULDGRV�FRQIHUH�OKH�XP�
HVWDWXWR� GH� FHQWUR� FXOWXUDO�
H�FLHQWt¿FR�GH� UHIHUrQFLD�D�
TXH�DFRUUHP�HVWXGDQWHV�GH�
todo o “mundo de então”. 
6DOyQLFD�p��QDV�SDODYUDV�GH�
Samuel Usque, o poeta judeu 
GH�)HUUDUD��D�³0mH�GH�,VUDHO �́

5HÀLFWR�VREUH�HVWD�FRQ-
WUDGLomR�� RV� FULVWmRV� FDWy-
OLFRV�SHUVHJXHP��WRUWXUDP��
H[SXOVDP�H�TXHLPDP�RV�MX-
deus enquanto os otomanos 
RV� DFROKHP��$� SRUWXJXHVD�
*UiFLD�0HQGHV�1DVL� p� XP�
GHVVHV�H[HPSORV��0XOKHU�GH�
QHJyFLRV�H�EDQTXHLUD�GH�UHLV�
H�VXOW}HV��QDVFLGD�HP�/LVERD�
HP������GHSRLV�GH�RV�VHXV�
SDLV�WHUHP�VLGR�HVFRUUDoDGRV�
de Espanha, vê-se obrigada 
D� XPD� IDOVD� FRQYHUVmR� DR�
FDWROLFLVPR�� PDV� RSWD� SRU�
VDLU�GH�3RUWXJDO�DSyV�R�eGLWR�
0DQXHOLQR�GH�([SXOVmR�H�ID]�
D�VXD�YLGD�QD�)ODQGUHV��,WiOLD�
H�,VWDPEXO��

-i� DJRUD�� HQWUH� PXLWRV�
outros judeus portugueses 
GH�QRPHDGD��$EUDmR�=DFX-
WR��SRU�H[HPSOR��DVWUyQRPR�
UHDO�GH�'��-RmR�,,��WHYH�TXH�
VHJXLU�SHUFXUVR�HTXLYDOHQWH�

0DV�HVWRX�HP�6DOyQLFD��QD�
Grande Sinagoga, e não em 
7RPDU��7HQKR�WHQGrQFLD�SDUD�
LVWR��VDLU�GH�RQGH�RX�³TXDQ-
GR´�HVWRX�H�GHL[DU�PH�LU«

ࣾ 6 de março, 21h30, Cine-Teatro Paraíso, OS AZEITONAS, “Ambos 
os três mais uns”. 

ࣾ 7 de março, 9h00 às 18h00, Pavilhão D. Nuno Álvares Pereira, II 
TORNEIO JOGO DO PAU PORTUGUÊS (Thomar Honoris).

ࣾ 7 de março, 15h00 às 19h00, adegas o concelho: ROTA DAS ADEGAS.

ࣾ 7 de março, 13h00, Quinta da Gracinda, 77.º ANIVERSÁRIO DA 
CASA DO CONCELHO DE TOMAR.

ࣾ 7 de março, 14h30, CAMINHADA, no âmbito do 40.º aniversário da 
Associação Cultural, Desportiva de S. Silvestre.

ࣾ 7 de março, 19h00, JANTAR DO 40.º ANIVERSÁRIO DA AS-
SOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA DE S. SILVESTRE e às 
21h30, teatro.

ࣾ 7 de março, 20h00, JANTAR DIA DA MULHER, Associação Re-
creativa e Cultural de Além da Ribeira.

ࣾ 7 de março, 20h30, JANTAR DIA DA MULHER, cave da Junta de 
Freguesia de S. Pedro.

ࣾ 7 de março, 20h20, JANTAR DE CONVÍVIO DO DIA DA MULHER, 
Rancho Folclórico “Os Canteiros da Pedreira”.

ࣾ 7 de março, 19h30, Centro Recreativo, Cultural e Desp. de Peralva, 
39.º ANIVERSÁRIO DO CRCD DO RANCHO FOLCLÓRICO “OS 
CAMPONESES” DE PERALVA.

ࣾ 7 de março, 11h00 às 12h30, biblioteca municipal, A NOSSA BA-
LEIA - atelier criativo para crianças e famílias, Sábados à Grande.

ࣾ 8 de março, Praça da República: 3 LÉGUAS DO NABÃO (CALMA).

ࣾ 8 de março, 10h00 às 17h00, Mouchão Parque, MERCADO TOMAR 
ALTERNATIVO.

ࣾ 8 de março, 13h00, 42.º ANIVERSÁRIO CRCPZ BRASÕES.

ࣾ 8 de março, 10h00, VII PASSEIO PEDESTRE, Águas Belas (Ferreira 
do Zêzere), no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

ࣾ 8 de março, 10h00, ZUMBA SOLIDÁRIO, no Centro Recreativo e 
Cultural do Coito.
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Carlos Trincão agradeceu à presidente e vereadora

O autor do livro foi mostrando as páginas da obra ao mesmo tempo que ia explicando

Ana Isabel Felício

O livro infantil “To-
mar e os Templá-
rios”, da autoria 

de Carlos Trincão e editado 
pelo Município de Tomar, 
foi apresentado, no passado 
sábado, no Complexo da 
Levada. A obra insere-se na 
programação da Rota Euro-
peia dos Templários, sendo 
Tomar membro fundador.

Depois da oferta do kit 
Ambientolix ao 1.º ciclo e 
do livro “Um tesouro” so-
bre o património mundial 
GR�FHQWUR�DR�����FLFOR��R�OL-
vro “Tomar e os Templários” 
será oferecido às crianças 
do pré-escolar. O livro será 
também oferecido pelo mu-
nicípio a todas as bibliotecas 
escolares e estará à venda no 
posto de turismo para todos 
os interessados. O livro vai 
estar também disponível 
em três línguas (português, 
francês e inglês) e no forma-
to e-book. 

A mesa de honra de apre-
sentação do livro contou com 
o próprio autor, com Paulo 
Macedo, diretor do Agru-
pamento Templários, e com 
Anabela Freitas, presidente 

“Tomar e os Templários”: um livro 
para todos conhecerem a história de Tomar

da Câmara de Tomar.
O autor deste livro infan-

til, Carlos Trincão, começou 
por falar no castelo e na sua 
magia, magia histórica e mi-
tológica e noutros aspetos 
históricos de Tomar.

'LVVH�TXH�R�WUDEDOKR�¿QDO�
deste livro ultrapassou todas 
as suas expetativas, agrade-
cendo, por isso, à presidente 
da câmara, Anabela Freitas, 
e à vereadora Filipa Fernan-
GHV�SHOD�FRQ¿DQoD�TXH�HP�VL�
depositaram.

Referindo-se à impor-

tância dos templários, Car-
los Trincão foi mostrando 
as páginas do livro e disse 
que Tomar é a única cida-
de que arvora o estandarte 
templário em dias festivos. 
Acentuou que o livro está 
feito na perspetiva de “puxar 
pelo que é nosso”. Anunciou 
também que, em outubro, 
será lançado um livro se-
melhante, mas não infantil, 
dirigido ao público em geral.

Paulo Macedo fez uma 
apresentação do autor da 
obra e dos seus livros já pu-

blicados, referindo, por isso, 
que “este livro aparece de 
forma natural”, disse.

O diretor do Agrupamen-
to Templários aproveitou a 
ocasião para avançar que, 
no âmbito da alteração de 
currículos e do Plano de 
Inovação, em relação ao 
qual os agrupamentos têm 
de apresentar novos proje-
tos, prevê-se a introdução de 
uma nova disciplina para os 

alunos dos 3.º e 4.º anos do 
ensino básico que é a His-
tória de Tomar e Tradições 
Culturais, caso a proposta 
seja aprovada.

A presidente da câmara, 
Anabela Freitas, referiu-se 
à importância deste projeto 
considerando que “as escolas 
não são ilhas fechadas” e daí 
a importância de envolver 
toda a comunidade.

Disse que é importante co-

nhecermos o nosso passado 
e a nossa identidade, pois a 
presença templária marca a 
nossa vivência atualmente. 
Nesse sentido também já fo-
ram introduzidos, no âmbito 
escolar, os jogos tradicionais 
que “fazem parte da nossa 
KLVWyULD �́�D¿UPRX��3DUD�D�DX-
tarca, este livro é uma peça 
importante na construção 
da Rota Europeia dos Tem-
plários.


