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EDITORIAL

José Luís Santos

joseluissantos53@hotmail.com

Pelo direito à informação

No passado dia 24 de novembro comemorou-se o 25º 
aniversário da campanha “Ser Solidário”, uma iniciativa 
de angariação de fundos da responsabilidade dos funda-
dores do jornal Trevim com o objetivo de apoiar o quin-
zenário na ação judicial movida pelo então presidente da 
Câmara da Lousã, Horácio Antunes, contra o diretor do 
jornal.

A queixa-crime, sustentada num alegado abuso de li-
berdade de imprensa, acabaria por redundar na absolvição 
do então diretor, Casimiro Simões, após a confi rmação 
pelo Tribunal da Relação de Coimbra, em novembro de 
1993, da sentença proferida pelo tribunal de primeira ins-
tância. 

Mais do que a vitória no processo judicial, aquilo que, 
na realidade, se comemorou, foi a prevalência dos prin-
cípios norteadores deste jornal: a seriedade, a imparcia-
lidade e o rigor. Se, por um lado, vivemos num regime 
democrático, onde a liberdade de informação está con-
sagrada na nossa Constituição, por outro, continua a ser 
penoso o caminho de quem pretende levar até ao público 
uma informação de qualidade, sem se deixar condicionar 
por qualquer poder político (seja ele socialista, comunista, 
social democrata ou outro qualquer) ou por um qualquer 
interesse económico ou pessoal. As águas do jornalismo 
são por vezes agitadas, mas é imperioso remar, mesmo 
contra os ventos que sopram, pelo direito a uma informa-
ção não condicionada, transparente e profi ssional. 

Assim queremos continuar nos próximos 25 anos: er-
guidos, limpos e preparados para os desafi os vindouros, 
venham eles de onde vierem. 

Dia da Floresta Autóctone assinalado 
com plantação de sobreiros

Na Lousã, o Dia da 
Floresta Autóctone foi as-
sinalado com uma ação de 
plantação de sobreiros no 
Parque Urbano da Lousã, 
na presença do Secretário 
de Estado do Ambiente, 
Carlos Martins, presidente 
da Câmara Municipal da 
Lousã, Luís Antunes, e o 
presidente da Comunidade 

Alunos do 1.º ciclo do concelho participaram na atividade promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

DR
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Intermunicipal da Região 
de Coimbra, João Ataíde.  

Alunos do 1.º ciclo do 
concelho participaram 
nesta atividade ambiental 
inserida no projeto “Cli-
mAgir”, promovido pela 
Comunidade Intermunici-
pal da Região de Coimbra, 
e que passou pelas escolas 
da Lousã, durante a se-

mana, com o objetivo de 
sensibilizar os alunos para 
as consequências das alte-
rações climáticas e quais as 
ações que podem reverter 
esta tendência.

Financiado pelo PO-
SEUR, este projeto preten-
de percorrer os 19 municí-
pios da região, e ao mesmo 
tempo, fomentar a fl oresta 

autóctone. Além de sessões 
didáticas, o projeto prevê 
ainda ações de formação 
para técnicos com contacto 
direto com grupos de risco 
(idosos, crianças, doentes 
crónicos, entre outros) no 
sentido de sensibilizar estes 
profi ssionais para as boas 
práticas a adotar durante 
períodos de ondas de calor, 
vagas de frio e temperaturas 
extremas. 

Este projeto é executado 
no âmbito da candidatura 
“Reforço das Capacidades 
de Adaptação às Alterações 
Climáticas – Ações de Co-
municação e Sensibilização 
na CIM-RC”, fi nanciado 
pelo POSEUR, Portugal 
2020 e Fundo de Coesão.



06DEZ18 ATUALIDADE | 3  Trevim

Joaquim Seco

Compartes aprovam 
a certificação florestal

Os Baldios de Vilarinho 
que tem vindo a registar 
uma progressiva diminuição 
de receitas nos últimos anos, 
pela ausência da venda de 
arvoredo, vai procurar em 
2019 aliviar esse decrésci-
mo, agravado por encargos 
assumidos, com interven-
ções mais rentáveis na área 
de desbaste e limpeza de 
povoamentos na fl oresta, 
informou Luís Trota, presi-
dente do Conselho Diretivo 
dos Baldios, durante a As-
sembleia de Compartes de 
29 de novembro.

O equilíbrio entre a 
receita e a despesa para 
2019, apesar do resulta-
do estimado ser negativo 
em 2.495,69€, o que não 
acontecia com valor tão 
reduzido desde 2015, le-
vou os responsáveis a mais 
cortes orçamentais. Para 
2019, voltaram a fasear a 
tão necessária construção 
do estaleiro, com materiais 
próprios, para o depósito 
de lenhas. Também limita-
ram a intervenção na rede 

viária e aceiros, bem como 
o investimento na aceitação 
de desempregados ao abri-
go de protocolos.

Apesar do cenário fi nan-
ceiro dos últimos tempos, 
os compartes ouviram rea-
fi rmar que este projeto co-
munitário mantém solidez 
e estrutura estável. Com 
essa orientação, disseram 
que a gestão ponderada 
permite efetuar trabalhos 
indispensáveis nos Baldios, 

JS

Assembleia decorreu na sede dos Baldios 

cuja execução depende da 
receita da renda do parque 
eólico. Desses trabalhos, 
considerados prioritários, 
foi sublinhada a limpeza de 
taludes e bermas ao longo 
de quilómetros de estradas, 
assim como a roça de ma-
tos e manutenção de pon-
tos de água nas mais diver-
sas áreas.

Vincado fi cou, também, 
o testemunho do Conselho 
Directivo de que vender 

arvoredo ao desbarato nun-
ca fará parte da ação deste 
projeto, fi cando registado 
que não aliviam o presente 
para sacrifi car o futuro.

Valorização através da 
certificação

Reconhecem, no entan-
to, que existem ações que 
não podem ser ignoradas, 
apresentando a necessida-
de da certifi cação fl orestal 
nos Baldios de Vilarinho 

a implementar em 2019. 
Este investimento, na opi-
nião de Eugénia Rodrigues, 
responsável pelo Gabinete 
Técnico, “permitirá valori-
zar todos os produtos ob-
tidos na área comunitária”.

A realçar, ainda, que no 
plano de atividades surge a 
plantação de castanheiros 
num espaço de 8.000m2, 
cujo povoamento tem co-
mo objetivo a produção de 
castanhas de qualidade.

Continuar com as medi-
das de prevenção na defesa 
da fl oresta contra incêndios 
manterá o mesmo grau de 
efi ciência com a vigilân-
cia e atuação da equipa de 
sapadores fl orestais, bem 
como a continuidade de 
protocolos com entida-
des do ensino superior na 
área de recursos fl orestais. 
O orçamento, que prevê 
232.104,26€ nos ganhos 
e 234.599,95€ nos gastos, 
tem inúmeros eventos e 
iniciativas nas ações com o 
objetivo de incentivar a co-
munidade para as questões 
ligadas aos Baldios. 

GRUPO HARMONIA 
COMPLETA 35 ANOS

O Grupo Musical 
Harmonia, fundado na 
Granja (Semide) em 
1983, comemora este 
ano o seu 35º aniver-
sário. A efeméride vai 
ser assinalada com um 
almoço convívio, este 
domingo, dia 9, pelas 
12:30 no Salão de San-
ta Luzia - Gândaras, a 
fi m de confraternizar e 
partilhar algumas histó-
rias que aconteceram ao 
longo dos anos.

BREVES

ASSALTANTES NÃO 
ROUBAM NADA

Uma casa desabitada 
na localidade do Perei-
ro, na freguesia de Ser-
pins, foi invadida por 
meliantes, entre o dia 
24 de novembro e 1 de 
dezembro. Conforme 
referiu ao Trevim a Al-
feres Raquel Ferreira, 
do Destacamento da 
GNR da Lousã, apesar 
de todos os indícios de 
tentativa de assalto, os 
proprietários da habita-
ção não notaram falta 
de bens. O alerta foi da-
do dia 1 e os assaltantes 
terão partido uma jane-
la para se infi ltrarem na 
casa. 

João Henriques, Rafael 
Ramos, José Moreira e An-
tónio José Leonardo foram 
os protagonistas da iniciati-
va “SuperAção”, que decor-
reu na Escola Secundária 
da Lousã, perante cerca de 
meia centena de alunos e 
de alguns professores. 

Inserida na Semana da 
Igualdade e da Diversida-
de, que decorre entre 28 de 
novembro e 7 de dezembro 
na Lousã, a ação teve como 
objetivo desafi ar os jovens 

Secundária acolhe 
iniciativa “SuperAção”

a compreender a inclusão e 
modelos de cidadania, mas 
também a compreender 
que é possível “ser(mos) 
mais” e “ir mais além” 
quando acreditamos e nos 
propomos a agir e a superar 
os nossos limites.

A iniciativa resultou de 
uma parceria entre a Pro-
vedoria Municipal das Pes-
soas com Incapacidade da 
Lousã e o Agrupamento de 
Escolas da Lousã.
Maria João Borges

ARCIL é a representante portuguesa 
de dois projetos europeus

No seguimento da co-
memoração do Dia Inter-
nacional da Pessoa com De-
fi ciência, assinalado a 3 de 
dezembro, a Associação Para 
a Recuperação de Cidadãos 
Inadaptados da Lousã (AR-
CIL) apresentou os projetos 
“Easy Cooking” e “Alive & 
Kicking”, ambos cofi nancia-
dos pelo programa da União 
Europeia (UE) Erasmus + 
que aborda as temáticas da 
educação, formação, juven-
tude e desporto.

De acordo com uma no-
ta da associação lousanense, 
a iniciativa “Easy Cooking” 
consiste na criação de um 
livro de receitas em formato 
acessível a “pessoas com di-
ferentes capacidades” sendo 
promotor da autonomia dos 
utilizadores com difi culda-
des intelectuais. Já o proje-
to “Alive & Kicking” surge 
para estabelecer “um con-
sórcio transnacional dinâ-

mico e a criação de grupos 
desportivos e de programas 
de exercício, com o objeti-
vo de aumentar o bem-estar 
físico e emocional, bem 
como a inclusão social das 
pessoas com defi ciência ou 
incapacidade”. Em ambas 
as iniciativas, estão envol-
vidos cerca de 35 clientes e 
utentes da ARCIL, entidade 
representante dos projetos 
em Portugal.

Durante a apresentação, 
no Museu Municipal Prof. 
Álvaro Viana de Lemos, 
estiveram presentes Lenine 
Cunha, atleta paraolím-
pico de atletismo, Gabriel 
Lopes, atleta olímpico de 
natação, e Hugo Seco, jo-
gador de futebol, que par-
tilhou algumas histórias do 
seu percurso profi ssional, 
deixando “algumas palavras 
de motivação aos partici-
pantes nos projetos”. 

Soraia Santos

Assembleia Municipal 
reúne nas Gândaras

No da 12 de dezembro 
decorre, na Junta de Fregue-
sia das Gândaras, a Assem-
bleia Municipal da Lousã. 
No edital da sessão, marcada 
para as 17:45, está prevista 
a apreciação de sete pontos, 
estando garantido no início 
dos trabalhos e antes da or-
dem do dia um período des-
tinado ao público.

Começando pela aprecia-
ção de uma informação escri-
ta do presidente da Câmara, 
Luís Antunes, sobre a ativi-
dade municipal e a situação 
fi nanceira, de seguida está 
anunciada a tomada de posse 
dos membros do Conselho 
Municipal de Segurança.

A ordem de trabalhos 
prevê ainda a análise e vota-
ção da isenção de imposto 
municipal sobre imóveis re-
lativamente aos prédios do 
concelho atingidos pelos in-
cêndios de 15 de outubro de 

2017, a apreciação e votação 
da criação de um sistema in-
termunicipal de serviços de 
abastecimento público de 
água, saneamento de águas 
residuais e recolha de resí-
duos urbanos bem como 
a constituição da empresa 
intermunicipal, e também a 
apreciação e votação do Or-
çamento, das Grandes Op-
ções do Plano (GOP), e do 
Mapa de Pessoal e respetiva 
descrição de funções para o 
ano económico de 2019.

 Estarão ainda em apre-
ciação e votação a autoriza-
ção prévia genérica favorável 
à assunção de compromissos 
plurianuais, pelo presiden-
te da Câmara no decurso 
do ano orçamental 2018 e 
a apreciação e votação da 
proposta de isenção de taxas 
municipais até 50 mil euros, 
também no exercício orça-
mental de 2018.

DR

Convidaddos deram exemplos de coragem
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Filial em Coimbra: FUNERÁRIA BORRALHO
Rua João Jacinto, 45
Couraça dos Apóstolos, 54
Telefone/Fax: 239 820 560
Telemóveis: 917 601 415 - 917 601 413
3000-431 COIMBRA

Atendimento permanente, acompanhamento personalizado, honestidade, competência e tradição
FUNERAIS - TRASLADAÇÕES - EXUMAÇÕES - CREMAÇÕES PARA TODO O PAÍS E ESTRANGEIRO
Rua do Mercado, lote 7 - 3200-235 LOUSÃ - E-mail: funeraria.agostinho1@sapo.pt

FUNERÁRIA AGOSTINHO (FUNDADA EM 1970)

Loja: 239 991 469        Fernando Agostinho: 917 601 413 
Mário Agostinho:   917 848 420   Paulo Monteiro:  917 601 415

João Carvalho Tomás, 80 anos, casado com Lucinda da 
Nazaré Almeida Francisco, natural e residente na Lousã, fale-
ceu no dia 25/11 no CHUC e foi sepultado no cemitério da 
Lousã. Era pai de Paulo Sérgio Almeida Tomás, Cristina Maria 
Almeida Tomás e José Miguel Almeida Tomás. António José 
Ferreira Martins, 61 anos, casado com Maria Olinda Antunes 
Trindade Martins, natural de Serpins e residente em Ponte de 
Sótão, faleceu no dia 28/11 no domicilio e foi sepultado no 
cemitério de Serpins. Era pai de Nelson José Trindade Mar-
tins e Pedro Manuel Trindade Martins. Américo Correia, 93 
anos, viúvo de Isilda da Piedade Ferreira, natural e residente 

 
Falecimentos

António José Ferreira Martins
Ponte de Sótão
28/11/18

Sua esposa Maria Olinda Antunes Trindade Mar-
tins, seus filhos Nelson José Trindade Martins, Pe-
dro Manuel Trindade Martins, nora, irmãos, cunha-
dos, sobrinhos e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se incorporaram 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer outro 
modo lhes apresentaram condolências.
A todos a sua eterna gratidão.

Agradecimento

Tratou: Agência Funerária Agostinho - Rua do Mercado, lote 7 - Tels. 239 991 469 - 917 601 413 
3200-235 Lousã - E-mail: funeraria.agostinho1@sapo.pt

Maria de Lurdes Moreira
Prilhão - Vilarinho
29/11/18

Seus filhos Zelinda Carvalho, Cristina Carvalho, 
António Carvalho, Deonilde Carvalho, João Carvalho, 
Jorge Carvalho, Paulo Carvalho, Graça Carvalho, 
Alcina Carvalho, genros, noras, netos, bisnetos, 
irmã, sobrinhos e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se incorporaram 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer outro 
modo lhes apresentaram condolências.
A todos a sua eterna gratidão.

Agradecimento

Tratou: Agência Funerária Serpinense - Rascoas - 3200-337 Serpins
Tels. 239 971 116 - 917 247 928 - 918 585 904 - E-mail: af_serpinense@sapo.pt
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Aminta Marques Simões
Lousã
23/11/05

Estás sempre presente no nosso coração. 
Descansa em paz.

Teu filho, nora, netos e bisnetos

13º Aniversário

João Carvalho Tomás
Rua de Coimbra - Lousã
25/11/18

Sua esposa Lucinda da Nazaré Almeida Francis-
co, seus filhos Paulo Sérgio Almeida Tomás, Cris-
tina Maria Almeida Tomás, José Miguel Almeida 
Tomás, noras, genro, netos, irmã, cunhado, sobri-
nhos e demais família vêm por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se incorporaram nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer outro modo 
lhes apresentaram condolências.
A todos a sua eterna gratidão.

Agradecimento

Tratou: Agência Funerária Agostinho - Rua do Mercado, lote 7 - Tels. 239 991 469 - 917 601 413 
3200-235 Lousã - E-mail: funeraria.agostinho1@sapo.pt

Maria Teresa da Piedade
Henriques Bandeira
Casal de Ermio
17/11/18

Sua filha Esmeralda Henriques Bandeira Figuei-
redo, genro, neta, irmãos, cunhados, sobrinhos e 
demais família vêm por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se incorporaram nas cerimó-
nias fúnebres ou que de qualquer outro modo lhes 
apresentaram condolências.
A todos a sua eterna gratidão.

Agradecimento

Tratou: Agência Funerária Agostinho - Rua do Mercado, lote 7 - Tels. 239 991 469 - 917 601 413 
3200-235 Lousã - E-mail: funeraria.agostinho1@sapo.pt

Américo Correia
Lousã
30/11/18

Sua filha Deolinda da Piedade Ferreira Correia, seu 
genro Vitor Manuel da Costa Pinto, netos, bisneto, 
irmã, cunhada, sobrinhos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se in-
corporaram nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer outro modo lhes apresentaram condolências.
A todos a sua eterna gratidão.

Agradecimento

Tratou: Agência Funerária Agostinho - Rua do Mercado, lote 7 - Tels. 239 991 469 - 917 601 413 
3200-235 Lousã - E-mail: funeraria.agostinho1@sapo.pt

na Lousã, faleceu no dia 30/11 no CHUC e foi sepultado no 
cemitério da Lousã. Era pai de Deolinda da Piedade Ferreira 
Correia.Tratou destes funerais a Agência Funerária Agostinho.

Maria de Lurdes Moreira, 92 anos, natural de Prilhão 
–Vilarinho, faleceu no dia 29/11 e foi sepultada no cemi-
tério de Vilarinho.Tratou deste funeral a Agência Funerá-
ria Serpinense. 

Às famílias enlutadas, o Trevim endereça sentidas con-
dolências.

Maria Leonor Simões Mariano
Lousã
09/12/10

Seus primos recordam com muita saudade o seu 
ente querido no 8º aniversário do seu falecimento.
Que a sua alma descanse em paz.

8º Aniversário

Começou no dia 28 a 
ser julgado em Coimbra o 
pai que, em 13 de junho, 
ateou fogo à sua viatura 
com os dois fi lhos lá den-
tro, na Senhora da Piedade, 
Lousã. 

Segundo as reporta-
gens do “Diário de Coim-
bra” e “As Beiras”, que 
acompanharam a sessão 
no Tribunal de Instrução 
Criminal(TIC), o homem, 
de 45 anos, afi rmou peran-
te o coletivo de juízes que 
se encontrava “desespera-
do”. 

Um desespero motiva-
do, principalmente, pelo 
facto de estar desemprega-
do e não possuir rendimen-
tos. Essas difi culdades mo-
netárias  poderiam colocar 
em causa a custódia dos 
menores, uma menina e 
um rapaz, atualmente com 
11 e 13 anos. Estar com os 
fi lhos a tempo inteiro já lhe 
tinha custado uma batalha 
judicial já que as crianças 
foram institucionalizadas, 
depois da mãe ter sido acu-
sada de deixar as crianças 
tardes inteiras sozinhas em 
casa. Conseguiu a guarda 
das crianças, em 2010.

A ameaça de perder os 
menores por falta de condi-
ções materiais conduziram-
-no ao abuso de álcool o ao 
ato de atear fogo à viatura 
com os menores lá dentro. 
Sob o efeito de uma taxa de 
alcoolemia de 2, 35 gr/l de 
sangue – conforme foi refe-
rido na sessão de julgamen-
to -, era sua intenção “de-
saparecer deste mundo” e 
tirar a vida aos três. 

Além do arguido, foram 
ouvidas as duas testemu-
nhas que chegaram ao lo-

Pai que tentou matar filhos 
estava “desesperado”

cal quando a viatura estava 
a começar a arder e deram o 
alerta aos bombeiros. 

Além de o considerarem 
“bom pai” e “amigo do seu 
amigo”, as testemunhas ga-
rantiram que ele não tinha 
voltado a ingerir bebidas al-
coólicas.

Desde novembro de 
2017 que o homem está 
empregado, e a receber 
acompanhamento psicoló-
gico e psiquiátrico. Depois 
do sucedido, a menina foi 
entregue ao avô paterno e 
o rapaz, que tem algumas 
limitações físicas e cogni-
tivas, está institucionaliza-
do. O pai consegue vê-los 
ao fi m de semana. 

Acusado de duplo ho-
micídio na forma tentada, 
tanto o advogado de defesa 
como o Ministério Público 
pediram pena suspensa. 

O Trevim  noticiou este 
caso, na edição de 22 de ju-
nho de 2017. O capitão Fi-
lipe Mendes, Comandante 
do Destacamento da GNR 
da Lousã, referiu ao nosso 
jornal na altura que a GNR 
ativou a Linha 144 da Se-
gurança Social para ten-
tar arranjar uma casa abri-
go para as crianças. Na 
sequência de um contacto 
com a Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens 
da Lousã (CPCJL), soube-
-se que o avô paterno resi-
dia em Serpins, tendo fi ca-
do as crianças à sua guarda 
depois da vinda do Hos-
pital Pediátrico, para onde 
foram encaminhadas para 
observações.

A leitura da sentença fi -
cou marcada para o dia 14, 
às 16:00. 

MJB

Mais notícias em www.trevim.pt
www.facebook.com/quinzenariotrevim
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PERSPETIVAS

O apagão da alternativa
A conferência «Alternativa patriótica e de esquerda! Por 

um Portugal com futuro!», realizada pelo PCP no sábado 
24 de novembro, em Setúbal, foi escandalosamente apaga-
da de quase toda a comunicação social nacional.

Na imprensa, nas televisões, o panorama é o mesmo: 
um deserto! Correio da Manhã e o jornal i publicaram pe-
quenas caixas e a RTP, estação pública, concedeu-lhe 13 se-
gundos! Pelo meio de uma intensa actividade partidária e 
no meio da discussão do Orçamento do Estado para 2019, 
que outro partido seria capaz de realizar uma iniciativa de 
discussão da política alternativa para o País e da alterna-
tiva política necessária para a concretizar? É sintomática a 
disparidade entre a cobertura mediática de uma iniciativa 
que contribui para a construção colectiva de uma alternati-
va para o País, ao mesmo tempo que são tecidas loas na co-
municação social a qualquer estudo encomendado por uma 
qualquer associação patronal. É uma prova da submissão da 
comunicação social ao poder económico, e é também um 
exemplo das consequências disso mesmo. Ainda há poucas 
semanas tivemos um outro exemplo dessa submissão, com 
a subalternização da manifestação nacional da CGTP-IN, 
quando esta foi pura e simplesmente ignorada: o Público, 
dito diário de referência, não gastou uma linha. No entan-
to, foram aprovadas na especialidade cerca de 40 propostas 
de alteração apresentadas pelo PCP para melhorar o Orça-
mento de Estado 2019, respeitantes aos domínios do tra-
balho, do emprego, da educação, da saúde, cultura, justiça, 
administração local, sectores produtivos, economia, trans-
portes, fi scalidade, enfi m áreas essenciais à organização da 
vida dos portugueses para o próximo ano.

Terá a comunicação social o direito de considerar irrele-
vante a intervenção do PCP na vida de todos nós? Quem 
pode aceitar estas “opções editoriais” como democráticas?

Urge recuperar a Mata do Sobral e outras áreas 
ardidas
Depois dos graves incêndios de junho e outubro de 

2017, na região Centro, a maior parte das áreas fl orestais 
destruídas pelo fogo continua entregue à sua sorte. O avanço 
dos eucaliptos e mimosas é preocupante, uma situação que 
não é muito diferente no concelho da Lousã, onde começou 
o incêndio de 15 de outubro.

Além do papel que cabe ao Estado, autarquias e proprie-
tários, é necessário que os conselhos diretivos envolvam os 
compartes. O Bloco de Esquerda reconhece esse esforço re-
lativamente aos baldios de Vilarinho. Mas questiona o aban-
dono dos baldios de Serpins, uma enorme riqueza fl orestal 
e ambiental do concelho. A Mata do Sobral, por exemplo, 
ardeu por completo em fi nais do século XX. E em 2017 vol-
tou a ser queimada. Em 30 anos, numa extensa área com es-
pécies autóctones, nem a casca queimada dos sobreiros foi 
retirada, impedindo o nascimento de cortiça nova!

Em fevereiro, a Provedora de Justiça, numa carta envia-
da à Junta de Serpins, criticou a forma como esta tem admi-
nistrado os baldios. Alguns dos atos na gestão dos baldios da 
freguesia podem ser inválidos! O executivo usa os poderes 
delegados pelos compartes “à revelia dos princípios demo-
cráticos, com prejuízo para a transparência da atuação admi-
nistrativa e os interesses dos compartes”, segundo a Prove-
dora. É preciso, quanto à refl orestação no concelho, passar à 
ação, sob pena de comprometermos o futuro.

Não basta assinalar formalmente o Dia da Floresta Au-
tóctone. O BE saúda a retoma da laboração da Movicarva-
lho, em Serpins, que há um ano sofreu danos avultados de-
vido ao fogo.

Município da Lousã é o segundo 
mais sustentável do país

O concelho da Lousã 
foi reconhecido como o se-
gundo município mais sus-
tentável do país, no âmbi-
to do Galardão ECOXXI, 
instituído pela Associação 
Bandeira Azul da Europa 
(ABAE). A distinção foi 
atribuída numa cerimónia 
realizada, em Estarreja, no 
dia 29 de outubro.

Nesta edição, a Lousã su-
biu um lugar na classifi ca-
ção, comparativamente ao 
ano anterior, tendo obtido 
o melhor resultado de sem-
pre e garantindo, novamen-
te, uma posição entre os sete 
municípios galardoados. 
Além da Lousã, foram tam-
bém distinguidos os muni-
cípios de Guimarães, Loulé, 
Águeda, Alfandega da Fé, 
Loures e Pombal.

Na atribuição deste pré-

mio, a que concorreram 50 
municípios, estiveram em 
avaliação as ações, práticas e 
políticas realizadas em diver-
sos domínios da sustentabili-
dade com base em 21 indi-
cadores. A análise, levada a 
cabo por membros da Co-
missão Nacional ECOXXI, 
teve em conta várias áreas nos 

domínios ambiental, social e 
económico como a educação 
ambiental, o turismo susten-
tável, passando pela qualida-
de da água e do ar, gestão de 
resíduos e saneamento, mo-
bilidade e ordenamento do 
território.

Segundo uma nota da 
Câmara Municipal da Lou-

sã, o hastear de uma ban-
deira ECOXXI signifi ca 
“o compromisso assumido 
pelo município para com 
os seus munícipes de tra-
balhar a sustentabilidade”, 
em várias vertentes, com 
destaque para a “importân-
cia da educação neste per-
curso”.
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Concelho foi premiado no âmbito do Galardão ECOXXI

Soraia Santos

Rosário Pereira
Membro da Comissão Coordenadora da Lousã da CDU

Augusto Simões
Membro da Coordenadora Concelhia do BE

A Associação Empresa-
rial Serra da Lousã (AESL) 
anunciou novas eleições para 
o triénio 2019/2021, a de-
correr dia 28 de janeiro de 
2019, entre as 17:00 e as 
21:00, no Museu Municipal 
Prof. Álvaro Viana de Lemos.

Segundo a convocató-

AESL elege novos órgãos associativos
ria, as listas para os órgãos 
associativos devem incluir 
obrigatoriamente candida-
tos para a Assembleia Geral, 
Conselho Fiscal e Direção e 
ser subscritas pelos candida-
tos e pelos sócios coletivos 
que representam. A propos-
ta das listas será feita ao Presi-

dente da Mesa da Assembleia 
Geral até dia 13 de janeiro, 
15 dias antes do ato eleitoral. 

De referir que cada 
apresentação da lista com-
pleta deve conter obriga-
toriamente o nome dos 
candidatos (pessoa singu-
lar), cargo e o órgão a que 

se candidata, referência da 
entidade associada que re-
presenta e respetivo nú-
mero de associado, indica-
ção de Mandatário da Lista 
bem como um endereço de 
correio eletrónico e morada 
para o envio de documen-
tação, caso seja necessário.

Juventude Socialista 
angaria donativos 
para Cabaz de Natal

Nesta época festiva,  a 
Juventude Socialista da 
Lousã está empenhada na 
criação de cabazes de Na-
tal, através da recolha de 
donativos - (bens alimen-
tares e outros donativos) 
nos dias 8 e 22 de dezem-
bro, durante a manhã, em 
frente ao Mercado Munici-
pal. A JS/Lousã conta com 
o contributo de todos os 

lousanenses, por forma a 
tornar o Natal de algumas 
famílias mais feliz. Os do-
nativos podem ser entre-
gues na sede do PS/Lousã 
(junto ao Tribunal da Lou-
sã), ou recolhidos pela JS/
Lousã, bastando apenas en-
trar em contacto através do 
mail lousa@juventudeso-
cialista.pt ou do número 
914053113.

Mais notícias em www.trevim.pt e www.facebook.com/quinzenariotrevim

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº3, RC-D 
Apartado 127 * 3200-909 Lousã

239 991 858 | 924 116 145 * jornal.trevim@sapo.pt
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS

CONVOCATÓRIA
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA – GERAL

Convocam-se todos os associados da Associação Recreativa, Cultural e 
Social das Gândaras para uma reunião da Assembleia-Geral, a realizar no 
próximo dia 10 de dezembro de 2018, pelas 20h00, nas instalações do 
Centro Social em Santa Luzia, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º - Prévios;
2º - Apresentação e aprovação do Plano de Ação e Orçamento para 2019 
com o respetivo parecer do Conselho Fiscal;

Se à hora marcada não estiver presente o número legal de associados, a 
Assembleia realiza-se uma hora depois (21h00) com qualquer número de 
associados.

Gândaras, 22 de novembro de 2018
O Presidente da Assembleia-Geral

José Gonçalves Mendes

Trevim n.º 1393, de 06/12/17
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PEDREIRO 
OF: 588805100, 588860747 
588834079, 588835006 e 
588813040

PADEIRO
OF: 588839439 e 588795596

PASTELEIRO 
OF: 588804496

MOTOSSERRISTA 
OF: 588788139

CARPINTEIRO DE LIMPOS
E DE TOSCO 
OF: 588815434 e 588860903

AJUDANTE FAMILIAR 
OF: 588853804

ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA 
E OUTROS INSTALADORES DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS
OF: 588823687 e 588850951

Lousã

MOTORISTA DE AUTOCARROS 
OF:588856004

TRABALHADOR NÃO QUALIF.
DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OF: 588819398 , 588808824, 
588841634 e 588835034

MECÂNICO E REPARADOR
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
OF: 588833386 e 588830627

AJUDANTE FAMILIAR 
OF: 588841387 e 588840789

PEDREIRO 
OF: 588855404, 588841546, 
588853568, 588805342 e 
588819390

Miranda do Corvo

Vila Nova de Poiares

CARPINTEIRO DE LIMPOS
E DE TOSCO 
OF: 588822766

REPRESENTANTE COMERCIAL 
OF: 588820401

Penela

COZINHEIRO
OF: 588803750, 588839808 e 
588839868

TRABALHADOR NÃO QUALIF.
DE ENGENHARIA CIVIL 
OF: 588840481, 588845393 e 
588828030

PROCURO 
Moradia 

para arrendar 
(mín. T3) na Lousã. 

Família com 1 
filho, a partir de 
fev./mar. 2019  
Bem-vindas todas as sugestões! 

Enviar email para Marianne: 

mariheld@gmail.com

Sabia que...
Pode fazer pequenos 
anúncios gratuitamente
no Trevim?

Informe-se através
do telefone nº 239 992 266

CASA DE HABITAÇÃO
RCH E 1º ANDAR, COM TERRENO. 
NA GÂNDARA (VILARINHO)
CONTACTO: 239 992 293 - 960 239 116

PROCURO
NOVO DONO
CAFÉ SUISS BAR

NO CENTRO COMERCIAL ANABELA
LOUSÃ
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Farmácia Serrano remodela 
espaço na Flor da Rosa

Diretor da Clínica das Nogueiras 
premiado por nova técnica 
cirúrgicaMJB

MÁQUINAS 
DE COSTURA, 
ACESSÓRIOS 

E REPARAÇÕES  
A. CARVALHO (SINPROLAR)

SERPINS - LOUSÃ
TELEM. 919 983 545 

DOMÉSTICA
COM CARTA DE CONDUÇÃO

PROCURA TRABALHO
ARREDORES DA LOUSÃ

EXTERNA/INTERNA
CONTACTO: 934 806 740

Depois de oito anos de 
permanência no Lotea-
mento da Flor da Rosa, a 
Farmácia Serrano levou a 
cabo obras de remodelação 
do espaço interior, dotan-
do-o de maior acessibilida-
de e iluminação. “Não foi 
uma mudança muito radi-
cal, mas pretendeu dar um 
ar mais leve, mais prático”, 
referiu-nos a diretora téc-
nica, Marina Leal, no dia 
21 de novembro, em que a 
farmácia abriu ao público 
com novo rosto. 

Como novidade está a 
zona dedicada à puericul-
tura, que ocupa um local 
central em todo o design 
interior da farmácia. Do-

tado de cores mais vivas, o 
espaço reúne produtos des-
tinados a mulheres grávidas 
e aos bebés, desde os menos 
nove meses aos dois anos. 
E foi a pensar nas mamãs 
e nos mais pequeninos que 
a farmácia criou o “Clube 
das Cegonhas”. Para ade-
rir basta fazer um like no 
facebook e subscrever o 
“Cartão Serrano”, habili-
tando-se a campanhas de 
descontos e ações de infor-
mação. A ideia foi da cola-
boradora Catarina Andrade 
que considerou a puericul-
tura como “merecedora de 
uma atenção especial”, com 
a atribuição de benefícios.

Na vertente de ortope-

dia, a farmácia ampliou o 
leque disponível de ajudas 
técnicas, estando também  
a apostar na formação da 
equipa para poder prestar o 
aconselhamento adequado. 

No dia 21, e para assi-
nalar os oito anos de mu-
dança de instalações da 
Rua do Comércio para a 
Flor da Rosa completados a 
7 de novembro, os clientes 
tiveram direito a castanhas, 
acabadinhas de assar, e a 
um cálice de jeropiga.  MJB

Espaço permite melhor circulação interior

Orlando Martins, do-
cente da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de 
Coimbra (UC) e diretor 
clínico da Clínica Dentária 
das Nogueiras, na Lousã, 
foi distinguido com o 1.º 
prémio no 27º Congres-
so da Ordem dos Médicos 
Dentistas pelo trabalho 
“Tratamento cirúrgico da 
peri-implantite com xe-
noenxerto e L-PRF”.

O clínico foi premiado 
em conjunto com Sérgio 

Matos, também docente 
da Faculdade de Medicina 
da UC na área da Medici-
na Dentária e coautor do 
projeto que resultou numa 
nova técnica cirúrgica para 
resolução de implantes 
dentários (peri-implantite). 
O trabalho desenvolvido 
pelos dois médicos arre-
cadou o primeiro lugar na 
categoria Comunicação 
Oral – Vídeo naquele que 
é considerado o maior con-
gresso nacional de Medici-

na Dentária.
Durante o evento, reali-

zado em Matosinhos de 8 
a 10 de novembro, foram 
também premiadas a do-
cente da UC Anabela Paula, 
com o prémio Comunicação 
Oral de Revisão pelo projeto  
“Proteção pulpar direta: qual 
a terapêutica mais efetiva?”, 
e a aluna da UC Margarida 
Bastos Lopes com um traba-
lho distinguido como “Me-
lhor poster de casos clínicos”.
Soraia Santos

DR

Orlando Martins (ao centro) recebe distinção
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Campanha “Ser Solidário” 25 anos depois 
Trevim celebrou liberdade de imprensa com amigos

Há 25 anos, envolven-
do a comunidade na cam-
panha de angariação de 
donativos “Ser Solidário”, 
o Trevim, enfrentou com 
sucesso duas ações judiciais 
de que era alvo, movidas 
por Horácio Antunes, en-
tão presidente da Câmara 
Municipal da Lousã. A efe-
méride foi assinalada com 
um almoço convívio que 
reuniu cerca de 40 pessoas 
no restaurante Portas Lar-
gas, antiga taberna na zona 
da Estação, no dia 24 de 
novembro.

“Evocamos hoje este 
importante momento da 
história do Trevim e da 
sua afi rmação no concelho 
e junto dos lousanenses da 
diáspora”, afi rmou Casimi-
ro Simões, diretor do jornal 
à época, durante o encon-
tro promovido pelo quin-
zenário e pela Cooperativa 
Trevim.

Em 1993, os sete fun-
dadores da “voz nova para 
uma Lousã renovada” – Pe-
dro Malta, António Neves 
Ribeiro, José Redondo, 
João Silva, Fortunato Gui-
lherme, José Luís Duarte 
e Rui Fernandes – vieram 
a terreiro em defesa do di-
retor, acusado de abuso de 
liberdade de imprensa, en-
cetando a campanha “Ser 
Solidário”.

Coincidência ou não, 
“Ser Solidário” é o título 
de um álbum duplo que o 
músico José Mário Bran-
co lançou em 1982. Este, 
por sua vez, antes do 25 
de Abril de 1974, foi com-
panheiro de prisão de dois 
antifascistas amigos do 
Trevim: o psiquiatra Lou-
zã Henriques e o arquiteto 
Carlos Almeida, já falecido 
e que durante longos anos 
assinou nestas páginas a sé-
rie de crónicas “Postais do 
Zé Serrano”, entre diversas 
colaborações.

Em defesa da Cooperativa 
Trevim

Em 1993, Horácio An-
tunes avançou com uma 
queixa-crime devido a uma 
investigação jornalística que 
evidenciava a intervenção 
daquela fi gura pública no 
processo que resultou na 
atribuição do alvará da rá-

Soraia Santos

dio local à Fábrica da Igreja 
de Serpins.

Nesta decisão do Estado, 
pesou uma certidão assina-
da pelo autarca a atestar que 
a entidade religiosa detinha, 
além do jornal “A Voz de 
Serpins”, uma estação de rá-
dio local em atividade.

Recorde-se que esta era 
uma dupla condição de 
preferência para a legaliza-
ção das antigas “rádios pi-
rata”. Mas a verdade é que 
a Fábrica da Igreja nunca 
teve qualquer emissora em 
funcionamento.

No início de 1993, o 
jornalista Casimiro Simões, 
autor da investigação, foi 
absolvido pelo Tribunal da 
Lousã do primeiro proces-
so, defendido pelo advoga-
do Licínio Coelho.

Pouco antes, o presiden-
te tinha movido uma nova 
queixa contra o diretor do 
Trevim, desta feita pelo 
artigo de opinião “Câma-
ra abre vagas apenas para 
inglês ver”. Horácio An-
tunes apresentou recurso 
da primeira sentença para 
o Tribunal da Relação de 
Coimbra, que confi rmou a 
absolvição de Casimiro Si-
mões, em novembro.

Na altura, estava ainda a 
decorrer o segundo proces-
so na Comarca da Lousã, 
do qual o autarca munici-
pal viria a desistir. Para Or-
lando Reis, que na época 
era presidente da direção 
da Cooperativa Trevim, o 
processo de atribuição da 
frequência de rádio local à 
instituição religiosa de Ser-
pins “foi diabólico”.

“A Cooperativa Trevim 
deveria ter sido a entidade, 
como estava previsto na lei, 
a ter acesso a essa frequên-
cia”, explicou. Orlando 
Reis recordou que aquele 
“foi período muito difícil”, 
contudo “criou oportuni-
dades”.

“A partir do momento 
em que os fundadores fi -
zeram um apelo no jornal, 
desencadeou-se todo um 
processo muito forte em 
torno do Trevim, que mo-
bilizou muita gente, alguns 
dando a cara pondo em ris-
co a sua vida profi ssional”, 
contou, depois de Paulo 
Peralta, atual presidente da 
Cooperativa, ter feito uma 
intervenção inicial em que 
vincou a importância da 
iniciativa “Ser Solidário” 
para a defesa da liberdade 
de imprensa e da afi rmação 
dos valores deste projeto de 
informação e cultura. 

“Cidadania e liberdade de 
imprensa ganharam em 
toda a linha”

“Um pequeno jornal do 
interior soube na época ba-
ter-se com convicção e de-
nodo pelos seus direitos na 
construção de uma verda-
deira sociedade de mulhe-
res e homens livres”, enal-
teceu Casimiro Simões.

“A plena cidadania e a 
liberdade de imprensa ga-
nharam em toda a linha e 
o jornal, embora com esco-
lhos aqui e ali, pôde pros-
seguir o seu caminho por 
mais 25 anos”, concluiu.

No seu discurso, o anti-
go diretor deixou um agra-

decimento aos fundadores 
do Trevim, outros “diri-
gentes e obreiros” ligados 
à Cooperativa e ao jornal, 
com destaque para Osvaldo 
Rosa e Manuel Louzã Hen-
riques, também presentes. 
Foi guardado um minuto 
de silêncio pelo fundador 
Neves Ribeiro e restantes 
membros da instituição já 
falecidos. Casimiro Simões 
leu uma mensagem envia-
da pelo advogado Licínio 
Coelho, que não pôde estar 
presente.

“Fui encarregado e 
constituído mandatário 
para o acompanhamen-
to forense de um assunto, 
hoje lembrado, que obriga-
va ao necessário equilíbrio 
da defesa da liberdade de 
imprensa contra o poder 
do poder e a lucidez da 
manutenção de um relacio-
namento institucional que, 
embora com relutâncias, se 
foi materializando no tem-
po”, recordou. Para Licínio 
Coelho, o Trevim “não 
deve quaisquer méritos ao 
mandatário, apenas tinha 
razão”, nos dois processos 
encerrados há 25 anos.

“Os jornais irritam sempre 
os autarcas”

Também os fundado-
res do quinzenário fi zeram 
questão de salientar a vitó-
ria do Trevim face às acu-
sações do então presidente 
da Câmara Municipal da 
Lousã, Horácio Antunes, e 
a luta que Casimiro Simões 
travou na época em prol da 
liberdade de imprensa e da 
absolvição do jornal nos 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO PINHAL
     Rua General Humberto Delgado, 21 - 3200-242 Lousã

Tel. 239 991 563 Fax 239 993 782 

ASSEMBLEIA-GERAL 
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos n.º 12, 14, 16 e 17 dos Estatutos convocam-se 
todos os associados a participar na Assembleia Geral a realizar na sede 
da AFLOPINHAL, no dia 19 de dezembro  (quarta-feira), pelas 18h, com a 
seguinte ordem de trabalhos:  

1.º- Discussão e votação do orçamento e plano de atividades para o      
       ano de 2019; 
2.º- Eleições para o Triénio 2019/2021;
3.º -Outros assuntos. 

Se à hora marcada não estiverem presentes, pelo menos, metade dos 
associados, de acordo com o previsto pelo artigo 18º dos Estatutos, a As-
sembleia-Geral realizar-se-à meia hora depois, com os sócios presentes.

ATENÇÃO: A Direção e os restantes órgãos sociais não se recandidatam, 
pelo que se apela à participação dos sócios na formação de listas para 
os órgãos sociais. As listas candidatas devem ser apresentadas até ao 
início da Assembleia. 

O Presidente da Assembleia Geral, Mário Pedroso Dias Ferreira

Trevim n.º 1393, de 06/12/18

Pub

Luisa da Luz Sales

Aires Joaquim e esposa Júlia animaram tarde ao som da concertina

tribunais.
Rui Fernandes recordou 

o apoio incondicional do 
também fundador Antó-
nio Neves Ribeiro, que na 
altura “fez questão de ser 
o primeiro a subscrever a 
campanha de angariação 
de fundos”, uma ação que 
“trouxe mais interesse e 
valor à iniciativa”. Na sua 
intervenção, José Redondo 
deixou um especial agra-
decimento ao antigo dire-
tor, Casimiro Simões. “Tu 
é que foste um lutador, tu 
é que te sentaste no banco 
dos réus e é isto que temos 
que comemorar aqui hoje, 
que não podemos deixar 
esquecer”, salientou. Uma 
ideia continuada por For-
tunato Guilherme - “por 
vezes recordar é viver e 
também crescer. E é com 
voto de crescimento que o 
Trevim foi sempre desen-
volvido ao longo de várias 
gerações responsáveis por 
levar o jornal a bom porto, 
que eu vos abraço”.

Para Pedro Malta, “de 
uma maneira geral os jor-
nais irritam sempre os au-
tarcas mesmo que eles não 
digam nada”. “Depois do 
25 de Abril pôde fazer-se 
um jornalismo diferente 
em que se começou a uti-
lizar o contraditório e a 
procurar ouvir sempre as 
duas partes para a notícia 
poder esclarecer os leito-
res”, explicou, referindo-se 
às difi culdades que o quin-
zenário enfrentou desde a 
sua primeira publicação. 
“Ficámos logo habituados 

à censura, desde que o jor-
nal começou a sair, esperá-
vamos que depois do 25 de 
Abril as coisas mudassem, 
mas a censura continua por 
aí, pelo menos há muita 
gente que se queixa disso”, 
rematou.

“O Casimiro deixou-me 
muito comovido porque de 
facto nessa época, as pes-
soas que chegaram de fora 
e quiseram ser determina-
dos indivíduos não respei-
taram os homens da Lousã, 
aqueles que aqui nasceram 
e cresceram”, apontou João 
Silva, salientando a luta 
do jornal pela democracia. 
Para o fundador, a Lousã fi -
cou a perder. “Este caso da 
rádio quase nos destruiu, 
mas conseguimos vencer. 
Se não fosse esta situação, 
hoje tínhamos talvez uma 
rádio fantástica”.

José Luís Santos, atual 
diretor do Trevim, refor-
çou as palavras dos fun-
dadores com um discurso 
que deu destaque às cara-
terísticas que distinguem o 
jornal de outros existentes 
em Portugal. Referindo-se 
à isenção e ao rigor, o dire-
tor sublinhou a importân-
cia do “não pactuar com as 
forças políticas, sejam elas 
quais forem, a nível local 
como a nível nacional”.  
“Há um quarto de século 
atrás alguém tentou que o 
Trevim pagasse a fatura por 
ousar ser livre e, no entan-
to, neste Portugal, pós 25 
de Abril, nós conseguimos 
vencer e estamos cá a co-
memorar isso”, fi nalizou.
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“Paraíso Perdido” aproxima artista da sua terra natal brasileira

Cooperativa Trevim acolhe exposição de desenho de Nazareth Antonia Oliveira, que apela à 
defesa do património natural do país irmão

Proteger a natureza é o 
mote dos 25 desenhos da 
artista brasileira Nazareth 
Antonia Oliveira, patentes 
na sala de exposições da sede 
da Cooperativa Trevim até 
31 de dezembro. Através da 
mostra “Paraíso Perdido”, 
a autora de 87 anos apela à 
proteção do património bio-
lógico do seu país e recorda 
“uma beleza que não pode 
desfrutar neste momento”.

A obra, inaugurada dia 
24 de novembro, transmite 
“uma mensagem de defesa 
das aves” num período em 
que “fi nalmente as pessoas 
estão a acordar para as mo-
difi cações climáticas e para 
todos os prejuízos que o 
homem, desde a revolução 
industrial tem causado ao 

Estação da Lousã foi uma das paragens obrigatórias do percurso 

Luisa Sales

planeta”, descreveu Paulo 
Peralta, presidente da dire-
ção da cooperativa.

Para Henriqueta Olivei-
ra, vereadora da Câmara 
Municipal da Lousã com o 
pelouro da cultura, trata-se 
de uma exposição com cores 
“extraordinárias”, marcantes 
num tempo de outono e de 
aproximação do inverno. A 
vereadora realçou ainda que 
a mostra deixa uma “nota de 
multiculturalidade” a acres-
centar “à grande comunida-
de de várias nacionalidades” 
já existente na Lousã. 

Nazareth Antonia Oli-
veira, nascida a 22 de no-
vembro de 1931, na cidade 
colonial de Pirenopolis, em 
Goiás no Brasil, mudou-se 
para a Lousã em abril, jun-

tamente com a fi lha Cris-
tina, coreógrafa na Ópera 
de Berlim, para se afastar 
do “clima hostil” sentido 
atualmente no Brasil. Des-
de a infância que a autora, 
com origens portuguesas, 
ganhou gosto pela repre-
sentação, mas também pelo 
desenho, tendo focado a 
sua arte nos animais, com 
especial dedicação às aves. 
Desenhou ainda diversos 
retratos familiares.

Apesar de se ter formado 
como professora de Educa-
ção Física e Desporto, na 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, a sua ver-
satilidade artística levou-a 
para os palcos de teatro em 
Porto Alegre, no estado do 
Rio Grande do Sul, onde 

contracenou com conheci-
dos atores brasileiros.

Durante cinco anos, 
apresentou desfi les de 
moda e entrevistou várias 
personalidades de renome 

no seu próprio programa 
televisivo. Viveu em Ingla-
terra e depois nos Estados 
Unidos da América, onde 
permaneceu durante 20 
anos. Foi em Nova Iorque 

que regressou à sua primei-
ra tendência de desenhar 
aves oriundas do Brasil, 
uma forma de manter con-
tacto com a natureza da sua 
terra natal.

Ano Europeu do Património Cultural
Liga do Museu juntou amigos do Hospital à Cadeia

Cerca de 50 pessoas 
participaram, no dia 24 de 
novembro, no passeio pelo 
património material e afe-
tivo da zona da Estação, or-
ganizado pela Liga de Ami-
gos do Museu Etnográfi co 
Dr. Louzã Henriques (LA-
MELH).

Intitulada “Património 
da Louzã – do Hospital à 
Cadeia com paragem na 
Estação”, a iniciativa para 
assinalar o Ano Europeu do 
Património Cultural reuniu 
diferentes gerações, pessoas 
maioritariamente ligadas 
às ruas, habitações, fi rmas, 
escolas, caminho-de-ferro 
e demais serviços de trans-
porte que impulsionaram o 
desenvolvimento do conce-
lho, no século XX.

O passeio começou 
pouco antes das 11:00, 
com palavras de apresen-
tação de Casimiro Simões, 
presidente da LAMELH, 
no local onde no passado 
funcionou um posto de 
combustíveis.

O primeiro testemunho 
coube a Pedro Malta, tendo 
recordado os apelos nas pá-
ginas do Trevim para salvar 
o edifício do Hospital de 
São João, mandado cons-

truir pelo benemérito João 
Montenegro e amigos, em 
fi nais do século XIX.

O primeiro diretor do 
jornal lembrou que os 
apelos que fez na época, 
há quase 40 anos, em de-
fesa deste património não 
foram acompanhados por 
outros cidadãos.

Ao longo do percurso, 
intervieram todos os con-
vidados da organização, a 
que se juntaram outros ora-
dores, que não escondiam 
a curiosidade em conhecer 

melhor o património mate-
rial e afetivo da Lousã.

De vez em quando, as 
histórias contadas faziam 
rir o grupo, que assim foi 
mantendo a boa disposição 
até ao fi nal.

Momentos divertidos 
foram protagonizados so-
bretudo pelo empresário 
José Redondo e pelo refor-
mado António Ramos de 
Carvalho, que recordaram 
episódios da infância, asso-
ciados por vezes às unidades 
comerciais e industriais que 

laboravam na zona, tirando 
partido do comboio e, em 
geral, dos serviços de trans-
porte, da CP aos táxis e às 
camionagens Arganilense, 
Viação da Beira, Claras e 
Adelino Pereira Marques.

O passeio da LAMELH 
proporcionou também uma 
observação atenta do defi -
nhamento desta zona, com a 
perda de importantes exem-
plares do património arqui-
tetónico e industrial, como 
a antiga Pensão Carranca e 
a gare das mercadorias da 

CP, além da degradação de 
dezenas de edifícios com his-
tória, nalguns casos cedendo 
ao abandono e à especulação 
imobiliária das últimas déca-
das, quase sempre com um 
encolher de ombros dos po-
deres públicos.

O encerramento do 
Ramal da Lousã, há nove 
anos, e os sucessivos em-
bustes deste retrocesso 
social e económico foram 
igualmente matéria em de-
bate durante e mais de duas 
horas, com outros valiosos 

contributos de Teresa Erse, 
Pedro Curvelo, os irmãos 
José e Tó “Cem”, Carlos 
Ramalheiro, Conceição 
Carvalho e Pompeu Seco.

No Museu Louzã Henri-
ques, a comitiva foi recebida 
pela vereadora da Cultura, 
Henriqueta Oliveira, que 
convergiu com a LAMELH 
e os presentes quanto à ne-
cessidade de fazer o levanta-
mento do rico património 
local neste domínio, parti-
lhando memórias.

Outros testemunhos par-
tiram de Manuel Nogueira 
Albino, Osvaldo Rosa, Her-
menegildo Curvelo, Beatriz 
Rosa e Jorge Cunha, a que 
se juntaram sínteses escritas 
de Carlos Ramalheiro e Jorge 
Fernandes.

O passeio terminou, às 
13:00, junto à antiga ta-
berna Portas Largas, hoje 
restaurante, onde decor-
reu depois um almoço do 
Trevim para assinalar os 
25 anos da campanha “Ser 
Solidário”, no qual Louzã 
Henriques, fundador do 
Museu Etnográfi co, expres-
sou preocupação com o 
estado e a gestão futura do 
espólio que cedeu em 1990 
à Câmara Municipal.

Artista está a viver na Lousã desde abril

Luis Garção
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O “Traço da Justiça” alavanca outras mostras

Siga-nos em

www.facebook.com/quinzenariotrevim

A exposição “O Traço 
da Justiça”, que inclui duas 
exposições de cartune orga-
nizadas para comemorar os 
50 anos do jornal Trevim 
terminou, no Tribunal da 
Covilhã, o seu périplo por 
vários concelhos da Beira 
Baixa – Castelo Branco, 
Belmonte, Proença-a-No-
va, e Fundão. A receber a 
mostra, organizada pelo 
humorista Osvaldo Mace-
do de Sousa, estava, no dia 
23, um espaço apetrechado 
com mais duas exposições 
e outras tantas em perspe-
tiva.

Tendo servido como 
pontapé de saída para rea-
lizações culturais de diver-
sa índole, o juiz presidente 
da Comarca de Castelo 
Branco e colaborador do 
Trevim, José Avelino, des-
tacou ao nosso jornal “a 
grande aceitação” que teve 
a mostra de desenhos sa-
tíricos de cartunistas vin-
dos de 15 países, e que já 
esteve patente na sala de 
exposições da Cooperativa 
Trevim. “Verifi cou-se uma 
grande aceitação por parte 
de um conjunto de escolas, 

José Avelino (à esq.) desenvolveu investigação que deu origem à exposição sobre a justiça nos lanifícios

Maria João Borges

incluindo o Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco, 
que a foram visitar. 

Todos os dias havia 
pessoas interessadas em 
visitar a exposição, diziam 
que era uma coisa original, 
uma área em que a  justiça 
nunca se tinha introme-
tido, mas que acho que se 
deve intrometer, porque a 
justiça também é cultura”, 
referiu José Avelino aos 
órgãos de comunicação 
social, momentos antes de 
inaugurar as duas mostras 
“O Arquivo do Tribunal da 

Covilhã” e “A Justiça nos 
Lanifícios do Século XIX” 
que resultaram de investi-
gações suas, num conjunto 
de processos judiciais do 
século XIX e princípios do 
século XX, encontrados no 
sótão do tribunal, distri-
buídas pelo átrio do Palácio 
da Justiça da Covilhã.

Covilhã com uma justiça 
própria para o setor 
dos lanifícios

 “Trata-se de uma justi-
ça muito rica, com muitos 
confl itos”, salientou, levan-

do em linha de conta a im-
portância da indústria das 
lãs na época.

 “Os grandes processos 
que tínhamos eram (pe-
quenos) crimes relaciona-
dos com os lanifícios, in-
cumprimentos contratuais, 
falsifi cação de tecidos, os 
próprios industriais da 
Covilhã faziam contraban-
do de tecidos, compravam 
em Espanha e colocavam o 
selo daqui”, foi explicando, 
dando conta da importân-
cia económica desta indús-
tria, que levava a que os 

trabalhadores dos lanifícios 
estivessem identifi cados pe-
rante a Justiça e gozassem 
de alguns privilégios (como 
isenção de pagamento de 
certos impostos e de aco-
lhimento de militares em 
casa durante a guerra entre 
miguelistas e liberais). 

O juiz presidente deu 
também conta da existên-
cia de profi ssões ligadas à 
justiça, que não haveria em 
mais lado nenhum, como 
o Juiz Superintendente dos 
Lanifícios, com jurisdição 
nas Comarcas da Guarda, 

Castelo Branco e Porta-
legre“ e o Juiz Vedor dos 
Panos. “Fora da justiça co-
mum resolveriam todos os 
problemas crime ou cível 
que existiam nas fábricas 
de lanifícios e em todo o 
negócio que girava à sua 
volta”, referiu salientando 
que os avultados negócios 
gerados no âmbito da in-
dústria dos lanifícios leva-
ram à criação do Banco da 
Covilhã por comerciantes 
nortenhos. Salientou, ain-
da, que já  no século XIX 
existiam rivalidades entre 
a Cova da Beira/Covilhã 
e Castelo Branco, devido 
ao movimento económico 
resultante das fábricas de 
lanifícios da Covilhã. 

Entusiasmado com os 
resultados desta investiga-
ção, José Avelino promete 
continuar a sua incursão 
por documentos e proces-
sos antigos, pretendendo 
organizar em breve uma 
mostra sobre a imprensa 
regional e alguns proces-
sos de abuso da liberdade 
de imprensa que correram 
seus termos nesta comar-
ca. O Trevim está também 
convidado a participar nes-
ta mostra.

MJB

“Toda a pessoa tem o di-
reito de tomar parte da vida 
cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar 
no progresso científi co e dos 
benefícios que desta resul-
tem”. Esta frase foi trazida à 
memória pelo Secretário-Ge-
ral do Ministério da Justiça, 
Procurador – Geral Adjunto 
Carlos José de Sousa Men-
des, que participou na confe-
rência comemorativa dos 70 
anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e dos 
40 anos da adesão portugue-
sa  a essa declaração, que de-
correu na Covilhã, no âmbi-
to de um programa cultural 
levado a cabo no Tribunal 
Judicial local. 

PubDireitos humanos desde Jesus Cristo
Para o investigador Santos 

Costa - que assina vários car-
tunes na exposição “Traço da 
Justiça” -  “a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos 
é a moderna interpretação 
das liberdades, dos quatro 
elementos fundamentais dos 
direitos humanos que é a 
vida, a liberdade, a proprie-
dade e a expressão”. Dizendo 
isto, declarou que, já quando 
Jesus Cristo referia “Amarás o 
teu próximo como a ti mes-
mo” e o estadista e pacifi sta 
Ghandi salientava “não posso 
fazer mal a outro sem ferir a 
mim mesmo”, já sintetiza-
vam a fi losofi a inerente ao 
texto da declaração. 

Também na Magna 

Carta, de 1215, e na re-
volução francesa de 1789, 
esse espírito estava presen-
te, embora só tivesse ganho 
caráter defi nitivo com a sua 
materialização na Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos, como resultado 
do trabalho desenvolvido 
por uma comissão presidida 
pela primeira dama norte-
-americana Eleanor Roose-
velt.  

Além do juiz presiden-
te da Comarca de Castelo 
Branco, José Avelino, que 
organizou a sessão, marca-
ram presença neste evento, 
o Reitor da Universidade 
da Beira Interior, António 
Carreto Fidalgo, a diretora 

do Museu dos Lanifícios, 
Elisa da Conceição Correia 
Pinheiro, e ainda o projetis-
ta e colecionador Francisco 
Geraldes. Liderando uma 
comitiva vinda da Lousã, 
o presidente da Direção da 
Cooperativa Trevim, Paulo 
Peralta interveio na sessão, 
defendendo que o Trevim 
pretende preservar os valo-
res da cultura e da justiça. 
“Além do interesse artísti-
co, os cartunes são formas 
de jornalismo, é costume 
nós dizermos que uma ima-
gem vale mil palavras”, dis-
se, congratulando-se com 
o facto do Trevim ter con-
tado até ao momento com 
dois cartunistas . MJB

Mais notícias em www.trevim.pt e www.facebook.com/quinzenariotrevim

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº3, RC-D 
Apartado 127 * 3200-909 Lousã

239 991 858 | 924 116 145 * jornal.trevim@sapo.pt
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Soraia Santos

Lousã mostra vigor 
na 1.ª Gala do Desporto

Dia 24 de novembro, 
o Cineteatro da Lousã re-
cebeu centenas de pessoas 
para a primeira edição da 
Gala do Desporto, uma ce-
rimónia onde foram home-
nageados 32 atletas a título 
individual, um treinador e 
21 equipas, num total de 
cerca de 220 atletas.

A gala, apresentada pelo 
jornalista lousanense Nuno 
Rodrigues, juntou a comu-
nidade desportiva do con-
celho para premiar atletas e 
clubes locais, distinguidos 
no âmbito do Desporto 
Escolar, Competições Dis-
tritais e Regionais, Des-
porto Adaptado, Compe-
tições Europeias, Terceiros 
lugares em Competições 

Nacionais, Vice-Campeões 
Nacionais e Campeões Na-
cionais.

Para o Presidente da Câ-
mara Municipal da Lousã, 
Luís Antunes, a decisão de 
avançar para a realização 
da gala nasceu da “quan-
tidade e, especialmente, 
da qualidade do trabalho 
realizado”, mas também 
“dos títulos obtidos”, mere-

cedores de um “momento 
próprio de homenagem”. 
“Pretendemos que seja uma 
celebração do desporto 
lousanense”, afi rmou, des-
tacando ainda o papel de 
“todos aqueles que se de-
dicam ao desenvolvimento 
do desporto no concelho”.

Durante a sua interven-
ção, o autarca apelidou a 
Lousã de concelho “eclé-

tico”, referenciando as 15 
modalidades praticadas a 
nível local, dinamizadas 
por 25 clubes e associações 
desportivas que integram 
mais de 1300 atletas. “Oi-
tenta por cento pertencem 
a escalões de formação e 
25% são do sexo femini-
no”, notou.

Luís Antunes distinguiu 
ainda os eventos despor-

tivos de referência inter-
nacional que têm passado 
pela Lousã como o Sum-
mer Cup, Campeonato da 
Europa de Downhill, Ava-
lanche Licor Beirão, Lou-
zantrail, Descida Noturna, 
Open Nacional de Judo e o 
Campeonato Nacional de 
Enduro, que, em conjunto, 
“mobilizam mais de 10 mil 
participantes por ano”.

Mariana Rosa, detentora de quatro títulos de campeã interdistrital de Natação; Alexandre 
Marques, campeão de seniores de Judo na categoria + 100kg representado por Márcio 
Carinhas e Tomás Santos, duas vezes campeão regional de Natação

Equipa Juvenis Femininos do Lousã Volley Clube - Campeãs inter-regionais de Voleibol; 
Equipa Seniores Masculinos do Lousã Volley Clube, também detentores do título inter-
regional

Alcindo Quaresma, Treinador da Seleção Nacional 
de Basquetebol Adaptado

Hélder Padilha, Vice-Campeão de Master 35 Masculino 
em Downhill, e no Atletismo Frederico Curvelo, Vice-
Campeão Europeu de Clubes e Medalha de Prata nos 
Jogos do Mediterrâneo

Mari Henriques em representação de Manuel Teixeira, 
Campeão Nacional de Enduro

Equipa Iniciados Femininos Futsal do AE Lousã, Campeã nacional de Futsal Feminino 
no desporto escolar; Equipa Juvenis Femininos de Futsal - Campeã distrital e Vice-campeã 
regional

Maria Inês Gaspar - Campeã distrital de Xadrez no escalão Infantis A Femininos, 
no ano letivo passado; Equipa de Infantis A Masculinos e Femininos do AE Lousã - 
Campeã Distrital

FOTOS: Soraia Santos
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Gabriel Lopes - Campeão Nacional de Piscina Curta nos 50m Mariposa e Campeão Nacional 
de Piscina Longa nos 100m bruços; Camila Rebelo - Campeã Nacional dos 100m e 200m 
costas, representada por Isabel Martins 

Pedro Rosário - Campeão Nacional de Kartcross
 Jorge Filipe - Campeão Nacional de Trail no escalão 
de Juniores

 Afonso Sandinha - Campeão Nacional de Damas 
no escalão de Iniciados

António Tabanez - Vice-Campeão Nacional de Parapente na categoria Master 45; 
No Ciclismo, Fábio Fernandes - Vice-Campeão Nacional de Contrarrelógio na categoria 
de Cadetes; Nas Damas, Eduardo Carvalho - Vice-Campeão Nacional no escalão de Iniciados 
e José Francisco – Vice-Campeão Nacional; No Judo, Márcio Carinhas, 
Vice-Campeão Nacional na categoria Veteranos M2 – 73kg

Nas Damas, Tiago Paiva - 3º lugar no Campeonato Nacional de Individuais Iniciados, Francisco 
Henriques - 3º lugar no Campeonato Nacional de Individuais no escalão Juvenis e Daniel Cunha 
- 3º lugar no Campeonato Nacional de Individuais no escalão Infantis; No Judo, Afonso Coimbra 
- 3.º lugar no Campeonato Nacional de Juvenis na categoria -34kg e Luís Nogueira – 3.º lugar no 
Campeonato Nacional de Veteranos M2 -81 Kg; Daniel Coelho e Djamal Santos – Dupla em 3.º 
lugar no Campeonato Nacional de Voleibol na categoria de Gira-Volei

Equipa de Infantis A Masculinos e Femininos de Voleibol -1º lugar nos campeonatos 
distritais; Equipa Infantis B Femininos Voleibol

Equipa de Juniores Masculinos do Clube Desportivo Lousanense, vencedores 
da Taça da Associação de Futebol de Coimbra 

Ricardo Martins, Campeão Europeu de Basquetebol, representado por Francisco 
Seabra; José Cunha e Carlos Duarte, Vice-Campeões do Mundo de Basquetebol em 
2017; Equipa de Basquetebol da ARCIL – Vice-Campeões Nacionais este ano; Equipa de 
Futebol de 7 e Futsal da ARCIL que conquistaram o 3.º lugar no campeonato nacional
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Inês Eufrásio e Sofia Silva- Dupla Campeã Nacional
de Voleibol na categoria Gira-Volei no escalão +24 anos 
Feminino

Francisco Santos - Campeão Nacional de Judo na categoria 
-42kg e Rita Gama - Campeã Nacional Universitária de Judo 
na categoria -70kg 

Equipa de Iniciados e Juvenis Femininos de Voleibol conquistaram o 1º lugar 
nos campeonatos distritais

Afonso Silva e Tomás Lopes, Daniela Nunes e Oriana Polaco - Duplas Campeãs Regionais 
de Gira-Volei; Inês Luís e Mariana Henriques, Inês Quaresma e Márcia Alvarinhas, Inês 
Gomes e Ana Malva, Tatiana Pinheiro e Carolina Castanheiro - Duplas Campeãs Regionais 
na competição Intercup em Voleibol de Ar Livre

Gonçalo Bandeira - Campeão Nacional de Downhill na categoria 
de Cadetes Masculinos, Margarida Bandeira - Campeã Nacional 
de Downhill na categoria de Elite Feminina e Daniel Pombo 
- Campeão Nacional de Downhill na categoria Master 30

Ao chegar à capela 
de Carqueja de Cima, 
Jonas e os seus 
amigos descobrem 
que mais uma das 
pistas acaba de 
ser roubada. Desta 
vez, o ladrão está 
a um passo de ser 
apanhado
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António Mendes lamenta 
abandono do Ramal da Lousã 
Ex-ferroviário alerta para a importância do comboio para os 
concelhos de Miranda do Corvo e Lousã

MJB

Maria João Borges

Aos 82 anos, António 
Mendes já viu um pouco 
de tudo. Comboios a parti-
rem e a chegarem,  muitos 
obedecendo às suas ordens, 
quando era factor e desen-
volvia a sua atividade pro-
fi ssional à volta de linhas 
ferroviárias. Também já 
assistiu a acontecimentos 
que gostaria de nunca ter 
presenciado. Testemunhou 
o arranque dos carris, em 
2009, na estação de Serpins, 
em que foram protagonistas 
os três presidentes das câma-
ras municipais servidas pela 
ferrovia, Lousã, Miranda do 
Corvo e Coimbra. 

A sua memória pro-
digiosa não o deixa vo-
tar ao esquecimento esses 
momentos, bem como os 
avanços e recuos que se 
seguiram na implantação 
de um transporte que sirva 
as populações e que ainda 
marcam a atualidade. Des-
de que os carris foram le-
vantados na linha que liga-
va Coimbra a Serpins, não 
mais esse corredor centená-
rio – que faria 112 anos no 
próximo dia 16 de dezem-
bro - voltou a sentir ferros 
nas suas entranhas. 

Fundador do Movimen-
to de Defesa do Ramal da 
Lousã (MDRL), António 

Mendes considera que a 
solução passa por um en-
tendimento entre os três 
autarcas das Câmaras en-
volvidas, e que ainda de-
têm uma participação na 
sociedade Metro Mondego. 
“Enquanto os presidentes 
de Câmara não se reunirem 
uma vez por todas e enten-
derem que a linha que faz 
falta a estes concelhos... 
Miranda e Lousã têm cen-
tenas de casas à venda e 
para alugar e não vem para 
cá ninguém”, assevera. 

O “roubo” do comboio 
a estes concelhos é inconce-
bível para António Mendes, 
porque se recorda muito 
bem do que muitos nun-
ca chegaram a saber. Ter 
trabalhado 42 anos na CP 

permitiu-lhe memorizar 
1115 estações e apeadeiros 
a nível nacional, a respetiva 
sequência e os quilómetros 
que as separam.

Recorda-se, nos anos 
70, de uma automotora 
que se deslocava de Mon-
ção, no Minho, até Serpins, 
com passagem por Ceira às 
10:00 e saída de Serpins às 
17:00. Também nos anos 
80 vinha um comboio dia-
riamente de Lisboa até Ser-
pins, lembra.   

António Mendes en-
trou há 60 anos para a CP. 
Começou como servente 
em Lisboa (trabalhou 15 
anos na capital), depois foi 
factor de 3ª, factor de 2ª e 
factor de 1ª - tendo como 
função a venda de bilhetes 

e dar partida ao comboio 
- , tendo chegado a chefe 
de estação. Como factor, 
recorda-se da obrigatorie-
dade de olhar sempre para 
o relógio antes de dar a lar-
gada. Se o comboio partisse 
adiantado, o factor estava 
sujeito a ter de pagar o táxi 
de algum passageiro que 
chegasse à hora marcada e 
já não conseguisse apanhar 
o comboio. Dar corda ao 
relógio é outra das curio-
sidades da sua vida de fer-
roviário, era uma tarefa que 
o chefe da estação tinha de 
fazer, de oito em oito dias. 
Tempos que já lá vão. Ago-
ra, António Mendes dá cor-
da aos sapatos na defesa da 
eletrifi cação do Ramal da 
Lousã. 

António Mendes é defensor incondicional da eletrificação da antiga linha ferroviária

Cuidadores 
Cuidadores são fi guras novas no nosso vocabulário 

quanto ao sentido mais  específi co e menos amplo do que 
usualmente se utiliza.

Pois bem!...Vamos falar daquelas pessoas que por amor 
ao seu familiar querido, doente, acamado, impossibilitado 
de se mover, de falar e de se alimentar, a quem  poderemos, 
sem exagero, chamar morto-vivo.

Elas são insubstituíveis na sua vida, pois são autênticas 
heroínas dentro deste “mundo cão” onde vivemos e onde 
prevalece a “vida airada” de uns tantos, desprovida de pre-
conceitos, contando apenas com o dinheiro, aliado ao gozo 
e ao desprezo da pessoa humana. As redes sociais têm le-
vantado este “fenómeno” chamando a atenção do  Estado 
sobre os seus efeitos e suas consequências, quer negativas, 
quer positivas. E, eu aqui,  começaria  por lhes dar o real va-
lor quanto ao facto  psicológico  da pessoa assistida que não 
saiu do seu meio ambiente, mantendo comportamentos de  
bem-estar, relativos ao funcionamento do seu sistema ner-
voso; à higiene; à alimentação e à sua linguagem quando 
usada. Esta é a parte positiva que toca na sensibilidade de 
ambos, doente/ cuidador. Mas, quanto a este, que abdicou 
da sua vida, sacrifi cando-se junto do doente; que perdeu o 
seu emprego e a sua independência; que não é devidamente 
remunerado, o Estado deve indemnizá-lo por danos cau-
sados, já que em termos económicos foi  ressarcido  duma 
despesa que supostamente lhe competia e deveria ter supor-
tado. Além disso, também o cuidador deveria ser cuidado 
com certa assiduidade pelos profi ssionais ligados  ao foro 
da saúde, dado o seu estado físico e mental  depois de uma 
vida desgastante ao serviço de outra vida.

Submetemos aqui à  consideração  dos leitores um caso 
do meu conhecimento pessoal e cujos intervenientes omiti-
rei, alterando-lhes apenas os nomes. Chamemos-lhes Maria 
e Francisco, hoje na casa dos 87 e 88 anos. Ela doméstica 
e ele trabalhador rural, auxiliavam-se nas tarefas  campesi-
nas, vivendo uma vida modesta e esforçada  para criarem  
os seus dois fi lhos, até que por volta do ano de 2008 ele 
adoece. Trata-se de uma doença degenerativa que se foi  
agravando, ano após ano, até que veio a perder totalmente 
a locomoção, a fala e a forma usual de se alimentar.  O 
trajecto do doente dentro de casa, consiste na deslocação 
diária, de manhã cedo e à noite, entre a cama e um cadeirão 
situado numa dependência ao lado  do quarto, adaptada 
para o efeito, sendo tal operação executada pela mulher e 
um dos fi lhos. É assistido, além da mulher, pelos fi lhos  e  
por uma instituição do concelho que desloca para ali duas  
funcionárias, três vezes ao dia; - de manhã e à tarde para a  
limpeza e ao meio dia com o almoço. Os fi lhos revezam-se 
e cada um deles dentro do seu período, visita de manhã o 
pai e ajuda a mãe a fornecer-lhe o pequeno almoço, e a tirá-
-lo  da cama para o cadeirão, e deste para a cama à noite. 

A mulher além de ajudar os fi lhos, assiste-o diariamente, 
aconchegando-lhe os cobertores; ligando o fogão a lenha, 
e alimentando-o pela sonda, já que todas as suas refeições 
terão de ser tomadas no estado líquido. Está feita num 
farrapo, pois acarreta várias doenças, fruto da dedicação 
e  apoio ao marido. O  casal  recebe, pequenas  pensões a 
que legalmente têm direito, e um pequeno subsídio  devido 
pela assistência prestada pelo cônjuge ao marido. A despe-
sa mensal provocada pelos honorários à Instituição e pelos  
medicamentos e acessórios, são apenas comparticipados 
em parte, pelo que lhe absorvem a maior fatia dos seus pe-
quenos rendimentos. O Centro de Saúde disponibiliza, em 
casos pontuais, visitas ao doente, pela  médica de família 
e por um ou outro enfermeiro. Este caso não é virgem no 
concelho e não só, pois existem dezenas deles desconheci-
dos da maioria da população, mas que, a meu ver, deveriam 
ser postos a “nu” para que o Estado viesse a assumir a sua 
responsabilidade sobre cidadãos indefesos.  Há já deputa-
dos da AR atentos à situação aqui descrita.

DIVAGANDO

João Bernardo Lopes

A Associação Portugue-
sa de Direito do Consumo 
(apDC) celebrou 29 anos 
de atividade, no dia 23 de 
novembro, numa cerimónia 
em que o seu presidente, 
Mário Frota, evocou o ma-
gistrado lousanense António 
Costa Neves Ribeiro. Na-
tural de Vilarinho, o antigo 
vice-presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) 
foi um dos sete fundado-
res do jornal Trevim, em 
1967. Morreu em 2006 e 
esteve com aquele seu amigo 
na fundação da apDC, em 
Coimbra, em 1989.

Mário Frota disse que a 

Neves Ribeiro evocado em Coimbra
apDC nasceu “como ante-
na nacional” da Associação 
Internacional de Direito do 
Consumo (AIDC), criada 
um ano antes e atualmen-
te com sede em Bruxelas, e 
que, apesar de ter enfrentado 
múltiplos obstáculos no seu 
percurso de crescimento, tem 
vindo a cumprir uma “insig-
ne trajetória” na promoção 
dos direitos do consumidor. 
Ao todo, segundo o espe-
cialista em Direito do Con-
sumo, são 30 anos “votados 
à formação, à informação e 
à proteção do consumidor, 
não só em Portugal, como 
em outros continentes, com 

natural destaque para a Amé-
rica do Sul”.

 
CDU de Coimbra valoriza 
instrumentos de Louzã

A CDU de Coimbra 
defende que a exposição de 
instrumentos musicais do 
etnólogo Louzã Henriques 
deveria ser acolhida pela 
autarquia numa parte do 
Mosteiro de Santa Clara-a-
-Velha. Na última reunião 
do executivo liderado por 
Manuel Machado, do PS, 
no dia 26 de novembro, o 
vereador da CDU Francis-
co Queirós disse que uni-
dades museológicas pode-

rão ser instaladas naquele 
edifício.

Importa, na sua opinião, 
retirar o mosteiro do “pro-
grama de alienação” Revive 
e “considerá-lo como um 
equipamento essencial à 
cidade”, no momento em 
que esta prepara a candi-
datura a Capital Europeia 
da Cultura 2027. O imóvel 
medieval poderia albergar, 
por exemplo, a coleção de 
Manuel Louzã Henriques, 
“oferecida ao município 
e há demasiado tempo à 
espera de um espaço con-
digno”, acentuou o autarca 
comunista.
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Maria João Borges

Cooperativa Pedrinhas avança com 
projetos a pensar nas crianças

MJB

Jantar contou com a presença de amigos e familiares de Pedro Brazião Rodrigues

Cartório Notarial da Lousã - Tiago Relva
Rua Dr Francisco Fernandes Costa, número 6-A, 3200-265 Lousã 
Tel: 239 099 200 Fax: 309 800 218 correio@tiagorelvanotario.com 

www.tiagorelvanotario.com

EXTRATO
Certifico que por escritura de 5 de novembro de 2018, iniciada a folhas 91 do 
livro de notas para escrituras diversas número 17, deste Cartório, sito na Rua Dr. 
Francisco Fernandes Costa, número 6-A, na vila da Lousã, ADRIANO AUGUSTO 
RODRIGUES, NIF 174 761 210 e esposa ZULMIRA DIAS MOREIRA, NIF 210 338 
482, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia e 
concelho da Lousã, residentes em 5 Rue Victoire Daubie, 54510 Tomblaine, França, 
declararam que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do 
seguinte imóvel: PRÉDIO RÚSTICO composto por terra de cultura e tanchoas, 
com a área de mil cento e dez metros quadrados, a confrontar de norte com Júlio 
Maria Rego e outros, de sul com Luiz Baeta de Campos, de nascente com Camila 
de Jesus e de poente com estrada, situado em Gândara, extinta freguesia de 
Vilarinho - atualmente União das Freguesias de Lousã e Vilarinho -, concelho da 
Lousã, omisso no registo predial, inscrito na respetiva matriz em nome do 
justificante sob o artigo 8107 (que proveio do artigo 3731 da matriz rústica da 
extinta freguesia de Vilarinho, como consta da respetiva caderneta predial, 
desconhecendo proveniência anterior, como declararam), com o valor patrimonial 
tributário (IMI) de 16,34 euros, o valor patrimonial tributário (IMT) e atribuído de 
quinhentos e setenta e três euros e quarenta cêntimos.  Que possuem este 
bem em nome próprio, convictos de que lhes pertence, há mais de vinte anos, 
por o terem adquirido, pelo ano de mil novecentos e oitenta e seis, por compra 
verbal a Manuel Simões, solteiro, maior, residente que foi em Prilhão, Lousã. Que 
desconhecem anteriores antepossuidores ao mencionado Manuel Simões, em 
virtude de terem decorrido várias décadas. Que desde aquele ano de mil nove-
centos e oitenta e seis, que ininterruptamente o cultivam, colhendo os frutos, 
fazendo as necessárias limpezas e obras de conservação, posse que sempre 
exerceram, com conhecimento e à vista de toda a gente, sem oposição de quem 
quer que seja, sendo, por isso, uma posse pacífica, contínua, pública e de boa fé, 
pelo que o adquiriram por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de 
aquisição, documentos que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade. 
Lousã, 5 de Novembro de 2018 

O Notário, Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva
Trevim n.º 1393, de 06/12/18

No dia 16 de novem-
bro, realizou-se na Escola 
de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra, o primeiro jan-
tar solidário de angariação 
de fundos da Cooperativa 
“Pedrinhas”, criada a par-
tir da energia e imaginação 
infi nitas do menino Pedro 
Brazião Rodrigues, falecido 
este ano, vítima de leuce-
mia, só com 10 anos.

Apadrinhado pelo jor-
nalista Bento Rodrigues, o 
jantar contou com o apoio 
de várias entidades e indi-
vidualidades entre as quais 
a Escola de Hotelaria e Tu-
rismo de Coimbra e o gui-
tarrista João Tiago Correia. 
O momento de convívio 
foi aproveitado para apre-
sentação dos projetos que a 
Cooperativa pretende levar 
a cabo. 

Os projetos visam 
aplaudir e homenagear as 
crianças que combatem a 
doença oncológica (proje-
to “Um aplauso às pedri-
nhas”), contar histórias an-
tes de dormir (projeto  “Um 
soninho colorido”), pro-
mover atividades de artes 
plásticas, culinária e outras 
na Acreditar, de Coimbra, 
associação de referência 
nacional ao nível do apoio 

às crianças com cancro e 
as suas famílias (projeto 
“Pedrinhar na Casa Acre-
ditar”). Envolvendo atletas 
de alta competição e fute-
bolistas está o projeto “Do 
Pé para a Mão”, que pre-
tende, através das artes vi-
suais,  ajudar os mais novos 
a desenvolverem estratégias 
para minimizar o efeito do 
isolamento e das limitações 
físicas. A cooperativa ten-
ciona levar vários artistas 
plásticos a reinterpretar e 
interagir com as persona-
gens fantásticas que o Pe-

drinho criou, dando corpo 
ao projeto  “Pedrinhar um 
Pedrinhongo”.

Como projeto mais am-
bicioso, a cooperativa apre-
senta o “Castelo - Pedrinho 
a Pedrinha”, que  visa ana-
lisar e adaptar a habitação 
das crianças, ajudar a suprir 
necessidades específi cas de 
acessibilidade e auxiliar a 
colmatar defi ciências de 
habitabilidade que possam 
colidir com o tratamento e, 
assim, melhorar o conforto.

Para a prossecução des-
tes objetivos, a “Pedrinhas” 

necessita de verbas, dando 
continuidade neste Natal 
à venda de chocolates da 
marca Cacao DiVine, com 
parte da receita a reverter 
para a Acreditar e para a 
Pedrinhas. Estes chocola-
tes vêm acompanhados de 
“Pedrinhongos”, desenhos 
em cortiça das personagens 
criadas por Pedro Brazião 
Rodrigues, que prometem 
despertar consciências e 
adoçar corações. Além da 
loja online, vão estar à ven-
da na sede da Cooperativa 
Trevim, na Lousã.

Decorre hoje, dia 6 de dezembro, o II Encontro Distri-
tal de Boas Práticas de Igualdade, Cidadania e Não-Discri-
minação, organizado pela Câmara Municipal da Lousã e 
pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género da 
Presidência do Conselho de Ministros (CIG). O encontro 
realizado no Hotel Palácio da Lousã, é uma das atividades 
da Semana da Igualdade na Diversidade, a decorrer desde 
28 de novembro na Lousã.

Dedicada à igualdade em várias vertentes, a iniciativa 
tem acolhido várias ações sobre a inclusão de pessoas com 
defi ciência, a igualdade de género, a multiculturalidade, 
os Direitos Humanos, a cidadania e a coesão território. 
O programa de eventos continua amanhã, dia 7, com a 
exposição “Aqui morreu uma mulher” promovida pela As-
sociação Animar, patente na Biblioteca Municipal até ao 
fi nal do ano. 

No passado dia 3, Dia Internacional das Pessoas com 
Defi ciência, a Escola Profi ssional da Lousã e o Centro de 
Atividades Ocupacionais da ARCIL realizaram workshops 
de sensibilização para a temática da inclusão nas áreas da 
música, movimento, expressão e acessibilidade. 

Ainda no dia 3, a câmara municipal esteve nas escolas 
do concelho para oferecer materiais EKUI, uma nova me-
todologia de alfabetização e reabilitação inclusiva, a única 
no mundo que combina quatro formas de comunicação: 
a gráfi ca, o braille, a língua gestual e o alfabeto fonético.

Durante a semana, também o ATL da ARCIL e do 
Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de 
Serpins dinamizaram várias ações de compromisso das 
crianças quanto à inclusão. Soraia Santos

Lousã promove 
“Semana da Igualdade 
na Diversidade”

José Moura Pereira
MÉDICO OFTALMOLOGISTA

(Chefe de Serviços dos HUC)

DOENÇAS E CIRURGIA DOS OLHOS
Consultas: todas as 4.as feiras, a partir das 16 horas

Consultório: Rua Dr. Francisco F. Costa, N.º 25 - Lousã 
(Clínica da Lousã - Grupo Sanfi l)
Marcações: Telef. 239 073 910

Pub

Mãe dá testemunho de vida em livro
Centenas de pessoas 

encheram o Cineteatro da 
Lousã, este domingo, dia 2, 
para o lançamento do livro 
“Uma mãe de F.I.R.E.S”, 
escrito pela lousanense 
Carla Sofi a Dias. A his-
tória relatada é verídica e 
baseia-se nos episódios vi-
vidos desde que a sua fi lha 
Isa foi diagnosticada com 
Síndrome de Epilepsia Re-
lacionada à Infeção Febril 
(F.I.R.E.S).

A Isa, que brindou os pre-
sentes com a sua presença, foi 
uma menina saudável até aos 
dez meses de vida. Teve a pri-
meira convulsão a 10 de abril 
de 2017, ao que se seguiram 
semanas de internamento, 
que culminaram naquele 
diagnóstico. Mesmo não 
seguindo a opinião da neu-
rologista da criança, a mãe 
arriscou administrar “canabi-

diol”, extrato de canábis, de-
pois de ter conhecimento de 
vários casos de crianças cujas 
“crises” diminuíram com a 
ingestão deste produto, ven-
dido em Portugal como su-
plemento alimentar. As crises 
da Isa diminuíram conside-
ravelmente e a evolução da 
criança – em termos de rea-
ção a estímulos – é notória, 

conforme foi demonstrado 
no vídeo apresentado ao pú-
blico. “Houve um dia um 
médico no hospital que me 
disse que a Isa só ia começar a 
desenvolver-se quando as cri-
ses começassem a parar. Co-
mecei a pensar o que é que eu 
vou arranjar para a Isa para as 
crises terminarem?”, contou 
a mãe, salientando a impor-

tância que foi para si conhe-
cer o efeito do canabidiol. 
Com a ajuda da comunidade 
que tem coletado plástico e 
tampinhas, a menina, hoje 
com dois anos e meio, rece-
beu tratamentos clínicos em 
Braga, continuando agora 
em Coimbra.  

O lançamento do livro 
contou com a presença de 
pessoas chegadas à família, a 
enfermeira Maria João, a Psi-
cóloga Clínica Sónia Carva-
lho Simões, e o padre Pedro 
Santos, na mesa de interven-
ções.  “É um dos mais belos 
e profundos hinos à vida que 
conheço, e conheço muitos! 
Foi escrito com sangue do 
coração e lágrimas nos olhos. 
Um testemunho que ajudará 
muitíssimas mães e profi ssio-
nais de saúde”,  salienta o pá-
roco na obra que agora chega 
ao público. MJB

MJB

Depois da toma de canabidiol e do efeito dos tratamentos, 
Isa está a evoluir positivamente 
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Carlos Sêco

Zé Oliveira ressuscita 
“Boneco Rebelde”

Data de 1942 a última 
aventura do Boneco Rebel-
de, uma personagem criada 
por Sérgio Luiz. Nesse mes-
mo ano, o seu autor morre 
com 21 anos, deixando órfão 
o pequeno herói que mar-
cou presença nas páginas da 
revista “O Papagaio”, uma 
referência no que toca a pu-
blicações infanto-juvenis, 
nomeadamente por ter sido a 
primeira em todo o mundo a 
publicar a cores as aventuras 
do célebre repórter Tintin e a 
introduzi-lo em Portugal.

Desaparece Sérgio Luiz, 
mas também o seu irmão, 
Güy Manuel, com 20 anos, 
cortando pela raiz duas car-
reiras promissoras no que 
toca à banda desenhada 
feita em Portugal. Apesar 
da morte prematura, os 
manos deixaram uma vasta 
obra que, volvidos 76 anos, 
regressa à luz do dia.

O cartunista Zé Oliveira 
vestiu a pele de historiador 
e resgatou do esquecimen-
to o trabalho destes jovens 
desenhadores nascidos em 
Leiria. O resultado é uma 
coleção de cinco volumes 
lançada no dia 16 de no-
vembro, com o título “Bo-

neco Rebelde”.
A reedição surge tal 

como Sérgio Luiz criou os 
trabalhos, a preto e branco, 
ainda que n’O Papagaio” o 
Boneco Rebelde tenha sur-
gido a cores, pela mão dos 
tipógrafos.

O objetivo foi  recupe-
rar o traço mais próximo 
do autor, limpando anos 
de desgaste das páginas da 
revista “O Papagaio”.

O autor do Broncas 
revela-nos ainda que esta 
personagem icónica não 
se confi na às histórias aos 
quadradinhos, uma vez que 

foi um dos primeiros a pro-
tagonizar um desenho ani-
mado luso (a fi ta original, 
realizada pelo próprio Sér-
gio Luiz, está guardada na 
Cinemateca Portuguesa).

A obra agora publicada 
é consequência da teimo-
sia de Zé Oliveira em dar a 
conhecer o trabalho destes 
dois irmãos – processo que 
se estendeu por mais de 20 
anos -, tendo contado com 
o apoio das irmãs de Sérgio 
Luiz e Güy Manuel, bem 
como da Câmara e Biblio-
teca municipais de Leiria. 

O trabalho inclui uma 

caixa arquivadora e um 
lápis. Dele fazem parte os 
volumes seguintes: “Aven-
turas do Boneco Rebelde”, 
“O Livro Mágico”, “O Bo-
neco torna a sair do frasco”, 
“A Ilha Misteriosa” e o ca-
tálogo “ReBelDes: Sérgio 
Luiz e Guy Manuel”, com 
muitas curiosidades sobre 
os autores e a icónica perso-
nagem de banda desenhada 
que numa das pranchas 
agora recuperadas priva 
com o colega Tintin. A 1.ª 
edição foi de 350 exempla-
res, estando já a ser prepa-
rada uma 2.ª.

Ricardo Graça

Cartunista lança novas aventuras da personagem criada pelo leiriense Sérgio Luiz

A lousanense Suzana 
Redondo foi distinguida 
com a medalha de ouro da 
Liga dos Bombeiros Por-
tugueses, numa cerimónia 
realizada em Cantanhe-
de, no dia 28 de outubro. 
“Filha de um homem que 
se fez por si próprio e que 
constituiu e geriu pratica-
mente até à sua morte uma 
empresa de sucesso, apren-
di com ele que o patrimó-
nio, honestamente ganho, 
deve ser partilhado com os 
outros”, afi rmou a home-
nageada, fi lha do falecido 
fabricante doLicor Beirão, 
José Carranca Redondo, ao 
ser agraciada no âmbito do 
116º aniversário dos Bom-

Liga dos Bombeiros 
distingue Suzana Redondo

beiros Voluntários daquela 
cidade.

Suzana Redondo é agora 
também madrinha de uma 
nova ambulância da insti-
tuição, o que já acontecia 
com uma viatura dos Bom-
beiros de Coja, concelho de 
Arganil. Doando dinheiro 
ou pagando desfi briladores 
e outros equipamentos, a 
benemérita ajudou diversas 
organizações humanitá-
rias da região nos últimos 
anos: bombeiros da Lousã, 
Coimbra, Serpins, Coja, 
Tondela, Miranda do Cor-
vo, Vila Nova de Poiares e 
Cantanhede, além das mi-
sericórdias de Lousã e Pam-
pilhosa da Serra.

Suzana Redondo

Festival literário do Interior com apoio 
da Universidade de Coimbra

DR

O “Festival Literário 
Internacional do Interior 
- Palavras de Fogo”, que 
em 2017 juntou escritores 
e comentadores literários 
em vários municípios da 
região, incluindo a Lousã, 
vai realizar-se de 14 a 17 
de junho de 2019, pou-
cos dias antes do segundo 
aniversário dos incêndios 
de Pedrógão Grande que 
lhe serviram de inspiração. 
Como novidade em termos 
de parcerias, o festival vai 
contar com a cooperação 
da Universidade de Coim-
bra. Sexta-feira, dia 30, no 
Hotel Palácio da Lousã, o 
vice-reitor da universidade 
mais antiga do país, apre-

sentou as linhas que regem 
essa colaboração. “A ideia é 
estabelecer um protocolo 
com a Faculdade de Letras, 
e em termos das atividades 
a desenvolver,  as duas en-
tidades irão trabalhar em 
conjunto”, referiu, con-
siderando “irrecusável” a 
proposta dirigida pela Arte 
–Via Cooperativa à univer-
sidade. 

Estando a cidade de 
Coimbra a preparar a can-
didatura para ser capital 
da cultura em 2027, este 
responsável considera que 
devem ser “lançadas se-
mentes desde muito cedo”. 
“Só posso apadrinhar e 
comprometer-me a deixar 

esta semente montada e 
patrocinada para que crie 
consistência e sustentabili-
dade”, afi rmou. Fazer parte 

da programação de Coim-
bra Capital Europeia da 
Cultura, em 2027, seria a 
“apoteose” num panorama 

de crescimento que a pre-
sidente da Arte-Via Coo-
perativa, Ana Filomena 
Amaral, pretende alcançar 

anualmente.
Além de confi rmar o 

apoio de várias entidades 
que já estiveram, ao lado 
do FLII, em 2018 ( como 
a CCDRC, o Ministério 
da Cultura, a Presidên-
cia da República, vários 
municípios, as bibliotecas 
municipais), Ana Filomena 
Amaral anunciou também 
a intenção de pedir a cola-
boração da CPLP, Comu-
nidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa, bem como 
o lançamento em janeiro 
de uma plataforma digital  
que concentre informação 
sobre todos os festivais lite-
rários internacionais. 
MJB

MJB

Vice-reitor Luis Menezes com Ana Filomena Amaral, presidente da Arte-Via Cooperativa
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Familiares de combatentes 
gratos pela investigação 
realizada 
Lançado segundo livro sobre participação dos lousanenses 
na 1.ª Grande Guerra Mundial

José Luis Santos

O autor dos livros, José Manuel Almeida, desafiou o público a contar histórias dos seus 
familiares

Agenda cultural

6 de dezembro, 16:00
II Encontro Distrital de Boas Práticas da 
Igualdade, Cidadania e Não Discriminação
Local: Hotel Palácio da Lousã

7 de dezembro, 21:30
Concertos do Advento
Orquestra Ligeira da Associação Recreativa 
Cultural e Social das Gândaras 
Igreja de Santa Luzia, Gândaras
Org: Câmara Municipal da Lousã

8 de dezembro, 16:30
Parada do Pai Natal
Org: Câmara Municipal da Lousã

14 de dezembro, 21:30
Concertos do Advento, 
Sociedade Filarmónica Lousanense
Igreja Matriz de Foz de Arouce
Org: Câmara Municipal da Lousã

21 de dezembro, 21:30
Concertos do Advento
Coro Misto da Sociedade Filarmónica 
Lousanense
Igreja Matriz da Lousã 
Org: Câmara Municipal da Lousã
Apoio: Licor Beirão

Maria João Borges

Mais de meia centena de 
familiares de combatentes 
na primeira guerra mundial 
presenciaram o lançamento 
do segundo livro da obra 
“Os Lousanenses e a Pri-
meira Grande Guerra”, alu-
sivo à campanha de África, 
na tarde de sábado, 1.º de 
Dezembro. Numa sessão 
no átrio da Biblioteca Mu-
nicipal da Lousã, em que 
se assinalou o centenário 
do Armistício que pôs fi m 
ao confl ito, alguns familia-
res usaram da palavra para 
contar histórias ou epi-
sódios do tempo duro da 
guerra, que tinham ouvido 
dos seus antepassados,  (em 
que fi cou bem patente que 
os soldados viviam à mín-
gua de comida, bebida e 
roupa). Apesar desse avivar 
da memória, para a maior 
parte deles, o mais impor-
tante que tinham a dizer 
era mesmo “palavras de 
agradecimento” à Câmara 
Municipal da Lousã, em 
especial ao autor da obra, 
José Manuel Almeida (mais 
conhecido por Zé Gato). 

“Para mim é uma honra 
o meu avô ter feito parte 
desta investigação”, referiu 
Ana Maria, da Tipografi a 
Lousanense, neta do Te-
nente Francisco Maria dos 
Santos Galhardo, subli-
nhando que esta pesqui-
sa lhe permitiu conhecer 
muito melhor a coragem 
deste seu familiar. Tam-
bém o Coronel Alfredo da 
Piedade Sério Lopes Rego 

dirigiu um voto de louvor 
à autarquia lousanense pelo 
trabalho realizado contan-
do que o seu pai, o capitão 
Alfredo Lopes Rego, havia 
sido condecorado pelo Rei 
Jorge V, de Inglaterra, pai 
da atual Rainha D. Maria. 
Como pode ler-se no se-
gundo livro lançado, o ca-
pitão Alfredo Lopes Rego 
foi agraciado com diversas 
condecorações, tendo uma 
delas sido motivada pelo 
seu interesse e preocupação 
em instruir as tropas, cons-
tituídas na sua maioria por 
soldados analfabetos. 

Homenagem em altura 
“conturbada”

Conforme consta da in-
trodução, escrita pelo coor-
denador da obra Vítor Maia 
e Costa, este confl ito arras-
tou 221 lousanenses, 116 na 
Flandres e 105 no Ultramar. 
Dos 21 soldados falecidos, 19 
participaram na campanha 
de África, à qual os soldados 
chegavam já muito debilita-

dos e suscetíveis de apanha-
rem doenças tropicais. 

A autarquia lousanense 
já havia homenageado os 
combatentes falecidos, atra-
vés da inauguração de uma 
placa, atualmente colocada 
no átrio da Câmara Muni-
cipal. O lançamento destes 
dois livros vem, segundo o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal da Lousã, Luís An-
tunes, complementar a ho-
menagem já realizada, muito 
relevante numa altura em 
que se vivem “momentos de 
conturbação”, provocados, 
entre outros factores, pela 
crescente expressão de nacio-
nalismos radicais extremis-
tas, que vão crescendo em 
todo o mundo.

José Manuel Almeida, 
autor dos dois livros, visivel-
mente satisfeito pelo traba-
lho realizado, e até o consi-
derando mais completo que 
o levado a cabo por outros 
municípios, desafi ou atuais e 
futuros estudantes a pegarem 
no resultado desta pesquisa e 

procurarem as razões de vá-
rios dados históricos, como 
a existência de baptizados aos 
dias da semana, ou a adoção 
de alcunhas para nomes pró-
prios, por exemplo. 

Esta evocação do cen-
tenário do fi m da guerra 
decorreu no átrio da Bi-
blioteca Municipal, onde 
se inaugurou também, uma 
mostra com ilustrações de 
autoria de Delfi m Ruas, 
que procurou representar o 
elemento humano da guer-
ra, através de várias ilustra-
ções. Em resultado de uma 
residência artística, o artis-
ta criou um cartaz original 
alusivo ao tema “Trégua de 
Natal”, com o objetivo de 
anunciar os Concertos do 
Advento, que arrancaram 
na sexta-feira, dia 30, em 
Serpins, com a atuação da 
Filarmónica local.

E porque quase todas as 
guerras não fazem sentido, 
a tarde do feriado 1º de De-
zembro, em que se lembra 
o processo de Restauração 
da Independência de 1640, 
começou com os alunos do 
Agrupamento de Escolas 
da Lousã a representarem, 
pela terceira vez, “A Guerra 
do Tabuleiro de Xadrez”. 
O texto de Manuel Antó-
nio Pina relata a história de 
uma batalha entre as peças 
pretas e brancas, que che-
gam à conclusão que não 
vale a pena continuarem a 
batalha, em nome de uma 
razão que, na verdade, não 
detinham. 

MJB

Alunos representaram “A Guerra do Tabuleiro de Xadrez” de Manuel António Pina

Dia 7, 8 e 9
PEDRO E INÊS
Drama     M14    120min.

De  António Ferreira com Joana de Verona, Diogo Amaral, Vera Kolodzig.
Inspirado na lenda de Pedro e Inês e adaptado a partir do romance “A Trança 
de Inês” de Rosa Lobato de Faria, o filme narra esta inigualável história de 
paixão ao longo de três épocas: - na idade média onde tudo originalmente 
aconteceu, no tempo atual onde Pedro e Inês são arquitetos numa grande 
cidade e, num futuro distópico, onde as pessoas fogem das cidades para o 
campo para sobreviver. Pedro e Inês encontram-se sempre e apaixonam-se 
perdidamente, ao longo dos tempos, imortalizando a mais gloriosa história 
de amor portuguesa.

Dia 14, 15 e 16
ASSIM NASCE UMA ESTRELA
Drama     M14    136 min.

De Bradley Cooper com Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott 
Nesta nova versão da trágica história de amor, Bradley Cooper interpreta 
Jackson Maine, um músico consagrado que descobre – e se apaixona – 
por Ally (Lady Gaga), uma artista em dificuldades. Ally tinha desistido de 
realizar o sonho de ser cantora até que Jack a ajuda a chegar aos grandes 
palcos e ao estrelato. Mas enquanto a carreira de Ally descola, o lado pessoal 
da relação de ambos começa a deteriorar-se, ao mesmo tempo que Jack 
luta contra os seus próprios fantasmas.

Dia 21, 22 e 23
GRINCH VP
Animação    M6   93min.

De Y. Cheney & S. Mosier com vozes de António Raminhos, Leonor 
Alentejano, Pêpê Rapazote
Todos os anos, no Natal, eles perturbam a sua tranquila solidão com as suas 
celebrações, cada vez maiores, mais brilhantes e barulhentas. Quando os 
Quem declararam que iriam fazer uma árvore de Natal três vezes maior, 
o Grinch percebe que só existe uma forma de conseguir alguma paz e 
sossego: ele tem que roubar o Natal. Para o fazer, decide vestir-se de Pai 
Natal e arranjar uma rena mal disfarçada para puxar o trenó. Entretanto, na 
véspera de Natal, lá em baixo na Vila-Quem, Cindy-Lou Quem, uma menina 
a transbordar de felicidade natalícia, junta os amigos para preparar uma 
cilada ao Pai Natal, durante as suas rondas, para lhe poder agradecer por 
ajudar a sua mãe solteira. 

Sexta-feira 21:30 
Sábado e domingo 16:30 e 21:30

Bilhetes: 3€ e 3,5€ (M12). Filmes 3D - 4€ e 4,5€(M12)
Morada: Rua da Estação, Miranda do Corvo

Cinema: Miranda do Corvo
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Lousã considerada “Município 
Amigo do Desporto”

Trail Adaptado Primeira edição Serra 
da Lousã ANNDI/ Alves Bandeira 
reuniu centenas de pessoas

Futsal Jacinta 
Santos integra 
Selecção Acreditar

Jacinta Santos, natural 
de Tábua e atleta do Ser-
pinense, integra, este ano, 
a Selecção “Acreditar” no 
torneio de solidariedade 
“Acreditar no Futsal” cuja 
edição 13 se realiza no dia 
9 de dezembro no Pavilhão 
Municipal de Condeixa. 

Este ano, ao contrá-
rio dos anteriores, haverá 
duas seleções femininas e 
qualidade não faltará en-
tre as executantes. Um dos 
pontos altos da edição des-
te ano passa mesmo pela 
homenagem que a orga-
nização deste certame fará 
às atletas que se sagraram 
campeãs olímpicas por 
Portugal, nos Jogos Olím-
picos da Juventude que de-
correram em Buenos Aires, 
na Argentina. Cinco des-
tas craques estarão mesmo 
dentro das quatro linhas a 
defender a causa da Acre-
ditar, nomeadamente, Ca-
rolina Rocha (Novasemen-
te), Helena Nunes, Telma 
Pereira, Marta Teixeira e 
Carina Luís (Nun’Álvares).

A Seleção Acreditar, de 
resto, será representada 
por 26 atletas de 11 clu-
bes. Às atletas já referidas 
juntam-se Angélica Alves 
(Novasemente), Maria 
Rocha (Sporting), Raquel 
Amarante (Golpilheira), 
Joana Girão (Ecológica da 
Tocha), Sara Simões e Ana 
Maria Paiva (NS Condei-
xa), Jessica Neves e Isabe-
lla Ferreira (União 1919), 
Diana Silva, Márcia Maga-

lhães e Sónia Ferreira (Aca-
démica), Xana Góis, Vera 
Tinoco, Mariana Soares 
e Adriana Valente (Venda 
da Luísa), Rita Ribeiro, 
Sara Fatia, Cláudia Lobo, 
Isa Fontes e Carina Santos 
(Ourentã). Acrescente-se 
que as atletas serão dividi-
das em dois grupos coman-
dados por Sofi a Ferreira e 
Teresa Jordão.

Recorde-se que a ma-
nhã de 9 de dezembro, em 
Condeixa é dedicada ao 
convívio de petizes e tra-
quinas que conta com as 
presenças da Academia de 
Futsal de Condeixa, Acadé-
mica, Granja do Ulmeiro e 
Escola de Futsal Viveiro e 
Serpinense. 

A organização está a 
cargo do jornalista Ricardo 
Ferreira Santos e Arlindo 
Matos, numa iniciativa que 
envolve a estrutura da Aca-
demia de Futsal de Condei-
xa. 

A organização conta 
com o apoio da Câmara 
Municipal de Condei-
xa, União de Freguesias 
de Condeixa, Bombeiros 
Voluntários de Condeixa, 
Associação de Futebol de 
Coimbra e Conselho de 
Arbitragem e do Gabinete 
de Desporto da Universi-
dade de Coimbra e com 
os patrocinadores Pingo 
Doce, Ágata Joalheiros, 
Oryza Guest House & Sui-
tes, Yoco/Nestlé, Barbearia 
do Professor Vitó e Impres-
sões Improváveis.

Siga-nos em

www.facebook.com/quinzenariotrevim

O concelho da Lousã 
será, pelo segundo ano con-
secutivo, distinguido como 
“Município Amigo do Des-
porto”, um galardão atribuí-
do pela plataforma Cidade 
Social, numa cerimónia que 
irá decorrer dia 30 de no-
vembro, em Rio Maior. 

O prémio, a ser entregue 
no âmbito do 19.º Con-
gresso Nacional de Gestão 
do Desporto, reconhece a 
nível nacional o trabalho 

realizado pelo município 
no Desporto. Uma dis-
tinção atribuída com base 
na organização desporti-
va, instalações, eventos, 
programas, estratégias de 
sustentabilidade ecológica, 
desporto solidário, parce-
rias, realidade desportiva, 
legislação, marketing e ino-
vação.

Segundo uma nota da Câ-
mara Municipal da Lousã, o 
prémio, validado pela Secre-

taria de Estado da Juventude 
e do Desporto, “procura re-
conhecer e promover as boas 
práticas ao nível da gestão 
do desporto nos municípios 
portugueses”.

Autarquia é pela 
sétima vez uma das 
mais familiarmente 
responsáveis

No dia 25 de outubro, 
o concelho foi também 
distinguido como “Autar-

quia + Familiarmente Res-
ponsável” pelo sétimo ano 
consecutivo, uma atribui-
ção do Observatório das 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis. Na cerimó-
nia decorrida em Coim-
bra, a entidade premiou 
os municípios que, através 
da implementação de po-
líticas municipais, tiveram 
infl uência positiva na vida 
das famílias e da comuni-
dade. SS

Dia 28 de novembro, 
cerca de 140 pessoas partici-
param no 1.º Trail Adapta-
do Serra da Lousã ANDDI/
Alves Bandeira, divididos 
entre as provas de Trail, Mini 
Trail e Caminhada. O evento 
promovido pela ARCIL foi 
um “sucesso” e a organização 
espera que se possa “tornar 
numa grande e importante 
prova inclusiva anual”.

No trail, os participantes 
partiram do Terreiro das Bru-
xas, seguindo pelo percurso 
pedestre PR7 - À Descoberta 
da Floresta, com passagem 
pelas aldeias do xisto do Chi-
queiro, Casal Novo e Talas-
nal, num total de cerca de 9 
quilómetros percorridos. Já a 
Caminhada de Outono e o 
Mini Trail da Castanha, com 
um percurso mais pequeno 
- de 3,5 quilómetros cada, 

proporcionaram a descoberta 
de alguns dos mais belos tri-
lhos da Serra da Lousã. 

Estiveram nas três provas, 
utentes de diversas institui-
ções do país como a APPC 
do Porto, CERCICAPER, 
Santa Casa da Misericórdia 
de Alvorge, ARCIAL, Clu-
be de Gaia, CERCIPOM e 
APPACDM de Anadia. Ao 
longo da manhã, os partici-

pantes foram acompanhados 
pelos alunos do Curso de 
Desporto da Escola Profi s-
sional da Lousã (EPL).

Terminados os trajetos, 
defi nidos por elementos do 
Montanha Club Trail Run-
ning, a última aldeia foi pal-
co para a entrega de prémios 
pelas entidades organizado-
ras e parceiras e para um al-
moço convívio entre os par-

ticipantes.
O 1.º Trail Adaptado Ser-

ra da Lousã foi organizado 
em parceria com a Associa-
ção Nacional de Desporto 
para a Defi ciência Intelectual 
(ANDDI), com o patrocínio 
da empresa Alves Bandeira e 
o apoio da Câmara Munici-
pal da Lousã, ACTIVAR e 
da EPL.

Soraia Santos

No passado sábado, 1 
de dezembro, realizou-se o 
Campeonato Nacional de 
Damas – Jovens 2018, em 
sistema suíço de cinco ses-
sões, organizado pelo FPD 
(Federação Portuguesa de 
Damas) nas instalações do 
CNM (Clube Norton de 
Matos), sito na Rua Vasco da 
Gama, em Coimbra.

A Louzandamas fez ali-
nhar na prova oito jogado-
res, distribuídos pelos três 
escalões em que conquistou 
títulos. Assim, nos Juvenis, 

Damas Tiago Paiva sagra-se Campeão 
Nacional de Jovens 

José Nunes Francisco levou a 
melhor sobre Eduardo Car-
valho e Afonso Sandinha, 
que garantiram um pódio 
totalmente azul; Francis-
co Henriques conquistou 
o mesmo número de pon-
tos do terceiro classifi cado, 
mas viu-se relegado para a 
sexta posição fruto de um 
desempate tremendamente 
desfavorável. Hendrik von 
Rij, em estreia absoluta, dei-
xou bons apontamentos. 
Nos Iniciados, Tiago Paiva 
teve a companhia de Daniel 

Cunha, colega que conquis-
tou o terceiro lugar fi nal. Nos 
Infantis, Francisco Fernandes 
suplantou Carina Janine, 
jogadora mais experiente e 
com elo mais elevado, e viu-
-se acompanhado por Patrí-
cia Simões que, na estreia em 
provas ofi ciais pelos “azuis 
da Lousã”, não sentiu o peso 
da camisola e subiu ao lugar 
mais baixo do pódio.

Na prova rainha, Tiago 
Paiva cedo se fi xou na primei-
ra mesa e chegou à derradeira 
sessão com a totalidade dos 

pontos, necessitando apenas 
do empate para garantir o 
bicampeonato, resultado que 
se verifi cou com a vitória no 
último dos dois jogos da der-
radeira partida.

Estas vitórias que encer-
ram a época damística são 
o corolário da aposta bem 
sucedida do Espaço J no 
Jogo de Damas, inserido no 
Escolhas, e coincidem pra-
ticamente com o epílogo da 
sétima geração do progra-
ma, cujos objetivos foram 
amplamente cumpridos.

Jacinta Santos (à esq.)
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Aldeia do Talasnal foi palco da entrega de prémios aos vencedores
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Caminhada Evento juntou meia 
centena de pessoas pela encosta 
sobranceira a Vilarinho

Os Baldios de Vilarinho 
voltaram a organizar, a 24 
de novembro, a caminhada 
anual pela fl oresta, com as 
áreas comunitárias e suas 
potencialidades à descober-
ta dos participantes.

Com os terrenos pro-
pícios à produção de co-
gumelos, os cestos faziam 
parte do material dos cami-
nheiros que não se poupa-
ram a esforços para os reco-
lher. Ao longo do percurso, 
várias paragens permitiram 
à organização proceder à 
explicação da qualidade 
desses cogumelos silvestres, 
realçando que a correta 
identifi cação de qualquer 
espécie é a garantia máxima 
da comestibilidade. 

Também os medronhos 

fi zeram parte da recolha, 
onde o degustar deste pro-
duto foi generalizado ao 
grupo, com grandes áreas 
de medronheiros a adorna-
rem a encosta sobranceira a 
Vilarinho. 

Este grupo constituí-

do por jovens a frequentar 
cursos ligados à fl oresta 
aproveitou o momento 
para colocar em prática os 
seus conhecimentos. Os 
caminheiros regressaram 
às 13:00 às instalações do 
Clube Recreativo Vilari-

nhense, aguardando-os 
uma sopa confecionada à 
base de cogumelos. Antes 
do encerramento, por volta 
das 16 horas, as concertinas 
“Sons de Vilarinho” brin-
daram os presentes com as 
suas melodias. Joaquim Seco
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Caminheiros aproveitaram para colher cogumelos

Todo-o-Terreno Diogo Ventura triunfa em Góis
Diogo Ventura venceu 

o 25º Raid Paraíso TT de 
Góis, a última ronda do 
Campeonato Nacional de 
Todo-o-Terreno, realizada 
nos dias 24 e 25 de novem-
bro, entre Góis e Arganil.

Aos comandos de uma 
Honda CRF 450R, o pilo-
to goiense garantiu mais de 
um minuto de vantagem, 
depois de ter dominado o 
prólogo no sábado e ven-
cido duas das três provas 
especiais classifi cativas 
(PEC’S) de domingo.

“Foi a minha primeira vi-
tória na classifi cação geral de 
uma prova TT e sabe sempre 
bem vencer”, contou, salien-
tando o “apoio constante de 
todas as pessoas ao longo do 
fi m-de-semana”.

Após ter brilhado 
nos International Six Days 
Enduro, em Viña Del Mar, 
no Chile e ser um dos pro-
tagonistas no Nacional de 
Enduro, o piloto da Lou-
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Piloto da Lousãmotos conseguiu mais de um minuto de vantagem sobre os adversários

sãmotos regressou às provas 
nacionais de Todo-o-Ter-
reno, que tinha integrado 
pela última vez na Baja de 
Portalegre em 2017. “É 
tudo diferente, andamos 

muito mais depressa mas 
senti-me bem e foi muito 
bom vencer em casa. Hoje 
era o primeiro nas PEC’s e 
depois de ganhar vantagem 
na primeira, geri na segun-

da e voltei a aumentar o 
ritmo na derradeira passa-
gem”, comentou.

O piloto residente na 
Lousã está já a preparar o 
próximo ano. SS

Hoje realiza-se mais uma 
ação do programa “Conver-
sas com...”, desta feita dedi-
cada ao tema da Igualdade 
de Género no Desporto. A 
sessão está marcada para as 
19:00, no auditório do Mu-
seu Municipal Prof. Álvaro 
Viana de Lemos, e conta 
com a presença de Ana 
Moura, ex-atleta Olímpica 
de Badminton, Margarida 
Bandeira, Campeã Nacio-
nal de Downhill e Diana 
Silva, jogadora de Futsal e 
militar.

Esta iniciativa, organiza-
da pela Câmara Municipal 
da Lousã (CML), o Espaço 
J e o Clube Academia de 

Igualdade de género 
no Desporto em debate 
no Museu Municipal

Badminton Regional e In-
clusiva da Lousã, tem como 
objetivo “promover, reforçar 
e apoiar a igualdade entre 
homens e mulheres, tanto 
no desporto profi ssional 
como na atividade de lazer”. 

Segundo Luís Antu-
nes, presidente da CML, o 
programa “pretende trazer 
à Lousã pessoas de reco-
nhecido mérito que, num 
ambiente informal, falarão 
das suas experiências, esta-
belecendo um momento 
de troca de experiências e 
refl exão sobre determina-
das áreas, nomeadamente 
o desporto e a igualdade de 
género.”Soraia Santos

Patinagem Seleção regional de patinagem 
artística treina na Lousã

Dez atletas da seleção re-
gional de Patinagem Artística 
de Coimbra estiveram em 
treino na Lousã, no último 
sábado, dia 2 de dezembro, 
a preparar a sua participação 

no Torneio Inter-Associa-
ções, a realizar na Nazaré no 
próximo fi m de semana, dias 
8 e 9 de dezembro. 

As atletas das várias ca-
tegorias (infantis, iniciados, 

cadetes e juvenis) executaram 
treinos de observação entre 
as 14:15 e as 15:00, estan-
do marcado para as 15:45 a 
apresentação do programa li-
vre/longo de cada atleta con-

vocada, pertencentes a cinco 
clubes diferentes. As provas 
foram orientadas pela Coor-
denadora Técnica Regional, 
Inês Almeida, e decorreram 
no Pavilhão Municipal Nº 2. 

Minibasquetebol 
Pavilhão Municipal 
N.º 1 acolhe primeiro 
torneio de Minis 8

No próximo sábado, dia 
8 de dezembro, a secção de 
Minibasquetebol do Lou-
sanense/EFAPEL organiza 
o primeiro “MINI8”, um 
torneio de Minibasque-
te para o escalão de Minis 
8, a ter lugar no Pavilhão 
Municipal Nº 1, na Lousã. 
Além do clube da casa estão 
já confi rmadas as presenças 
das equipas da Associação 
Académica de Coimbra 
(AAC), do Olivais e do 
CAD - Associação Coim-
bra Basquete.

De referir ainda que no 
fi m-de-semana de 1 e 2 de 
dezembro, a equipa do es-
calão Mini 10 participou, 

“com uma excelente presta-
ção” no torneio do Acade-
mia Basquetebol, referiu o 
treinador Alcindo Quares-
ma numa nota ao Trevim. 
Também os Sub-14 estive-
ram em campo, arrecadan-
do a vitória frente à equi-
pa B da AAC, num jogo a 
contar para o campeonato 
distrital, realizado no pavi-
lhão Multidesportos Mário 
Mexia, em Coimbra. No 
dia 14 de dezembro, os 
Sub-18 defrontam em casa 
a equipa do CAD - Asso-
ciação Coimbra Basquete, 
a partir das 21:00 no Pavi-
lhão Municipal Nº1.
Soraia Santos

DR

Equipa do escalão Mini 10 com boa prestação no torneio 
do Academia Basquetebol
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Râguebi R.C. Lousã segue isolado 
no Campeonato Nacional da 1ª Divisão

Pub

Depois de ter vencido 
na Lousã, a equipa de Cal-
das da Rainha por 29-3, o 
R.C. Lousã segue ao fi m de 
7 jornadas isolado na frente 
do Nacional da 1ª Divisão, 
com 3 pontos sobre o Mon-
temor-o-Novo, 11 sobre 
Évora e 13 sobre o Benfi ca 
que ocupa o 4.º lugar. No 
próximo sábado, os lousa-
nenses deslocam-se a Arcos 
de Valdevez onde vão en-
contrar uma equipa que se 
reforçou nas últimas sema-
nas com alguns jogadores 
estrangeiros. Jogo difícil.

 
Taça de Portugal

R.C. Lousã, 51 – S. Mi-
guel (Lisboa), 22

A contar para a  tercei-
ra eliminatória  da Taça de 
Portugal, o Rugby Club da 
Lousã recebeu a equipa de 
S. Miguel com quem ti-
nha jogado há 15 dias em 
Lisboa e vencido por escas-
sos 7 pontos. Tratava de se 
verifi car se depois de estu-

dada a forma de atuar dos 
lisboetas, os lousanenses 
conseguiriam implantar ou-
tro tipo de jogo de forma a 
contrariar a forma de jogar 
e sobretudo de defender dos 
adversários. Mesmo perante 
uma equipa bem organiza-
da, a mudança de atitude foi 
bem sucedida e o resultado 
fi nal de 51-22 assim o con-
fi rma. O encontro só esteve 
equilibrado nos primeiros 
10 minutos, período onde 
inclusive os lisboetas alcan-
çaram 5 pontos num ensaio 
não transformados. Mas aos 
14 minutos, a Lousã marca 
o  primeiro de sete ensaios 
com que marcou a enorme 
diferença atual entre as duas 
equipas. 

Ao intervalo, já os lousa-
nenses venciam por 20-8 e, 
mesmo utilizando os 8 joga-
dores suplentes na 2ª parte, 
conseguiram aumentar a 
pontuação até chegar aos 51 
pontos, consentindo já em 
período de desconto 7 pon-

tos aos adversários e quando 
tinham no relvado somente 
12 jogadores.

 
Novo treinador para 
a equipa Sénior

Chegou há dois dias à 
Lousã o novo treinador para 
a equipa sénior, o argentino  
Luciano Gauardiola que 
terá igualmente como fun-
ções apoiar as Escolinhas. 

Causou surpresa no 
meio rugbybista, a Lousã 
ter dispensado o treinador 
neozelandês que enquan-

to na Lousã,  venceu os 4 
jogos que a equipa fez ofi -
cialmente. Esta dispensa  só 
pode parecer estranho para 
quem não está ao corrente 
da fi losofi a do clube. Esse 
treinador veio da terra cos 
all-blacks por se saber da 
qualidade que eles têm na 
modalidade, sobretudo a 
nível de formação. E veio, 
conforme na altura foi no-
ticiado, para preferencial-
mente trabalhar com a for-
mação do clube e ter como 
adjunto Ricardo Rodrigues, 

um conhecedor profun-
do do rugby da Lousã, de 
modo a que neste setor não 
se notassem alterações sig-
nifi cativas na maneira dos 
atletas estarem no clube. 
Nenhuma dessas duas últi-
mas premissas foi cumprida 
e a solução teve de ser mes-
mo a rescisão amigável, sem 
qualquer custo para o clube.

 
Torneio inter-regional 
de Sub-14

A jovem equipa do RC 
Lousã teve excelente com-
portamento no Torneio In-
ter-Regional Centro/Norte 
terminando em 2º lugar 
entre as 14 equipas partici-
pantes nas quatro jornadas 
do torneio.

A fi nal disputada no ul-
timo domingo com a Aca-
démica que os jovens lousa-
nenses  perderam por 7-5, 
mostrou a qualidade duma 
equipa quase toda de pri-
meiro ano, que dirigida por 
Daniel Caetano e Ana Ca-

rolina e  treinada por Pierre 
Ebah e Kostadin Debrenliev 
foi elogiada por vários diri-
gentes e treinadores.

Em todos os jogos des-
tes torneios, os treinadores 
têm o cuidado de colocar 
em jogo todos os atletas de 
forma a que eles sintam que 
mais importante que qual-
quer efémera vitória será o 
de começarem a sentir que 
uma equipa vale por todos e 
não somente pelos melhores 
tecnicamente.

É uma norma seguida há 
muitos anos no clube, cujos 
resultados estão bem à vista.

Pela equipa da Lousã 
jogaram: Pedro Ferreira, 
Ruben Martinho, Leonado 
Pinto, Daniel Alves, Fran-
cisco Pereira, Tiago Gois, 
Martim Martins, José Pe-
dro Santos, Afonso Lopes, 
António Redondo Rosado, 
Francisco Barraleiro e To-
más Batista.
Dirigente do RCL, José Oliveira 
Redondo 
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Equipa de Sub-14 obteve a segunda classificação no Torneio 
Inter-Regional Centro/Norte
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Centenas de pessoas 
no “Mercadinho” 

ALMOÇO DE NATAL DA ACUCL
Este domingo, dia 9, a Associação de Combatentes do Ultramar do Concelho da 
Lousã realiza um almoço de Natal, no Restaurante Mimosa da Beira. Com entradas 
diversas, o cardápio consta de Sopa à Juliana e Bacalhau Dourado. As inscrições 
devem ser realizadas para os contactos 918103142 e 912986256 ou para o endereço 
combatenteslousan@gmail.com

BREVE

Apartamento T3 duplex com Garagem. 
Sala de 42m2, cozinha, 3 quartos, 2wc, 

closet, arrumo e despensa. Piso superior 
e inferior também dispõem de acessos 

independentes. 
Preço 74.500€.

 
Soluções Douradas 

Tel: 239 712 559 - Tlm: 918 957 362

VENDE NA LOUSÃ

Pub

Pub

Cerca de 60 exposito-
res encheram o Mercado 
Municipal da Lousã, no 
último domingo, dia 2 de 
dezembro, numa iniciativa 
que pretendeu revitalizar o 
espaço e assinalar a quadra 
festiva que atravessamos. 

Esta primeira iniciativa 
do Mercadinho de Natal, 
que resultou da parceria 
entre três entidades, a As-
sociação Princesa Peralta,a 
Escola Profi ssional e a Câ-
mara Municipal da Lousã, 
conseguiu superar as expe-
tativas. “Começámos a tra-
balhar neste evento há três 
semanas, estávamos longe 
de imaginar tantas inscri-
ções”, revelou ao Trevim 
Joana Ruas, da Associação 
Princesa Peralta, que lan-
çou as bases para a organi-
zação desta iniciativa num 
espaço central da vila. 

Além da presença de ins-
tituições com intervenção 
num público infantil ou ju-

venil (como são os casos da 
ARCIL, da Associação de 
Desenvolvimento Cultural 
e Social dos Cinco Lugares, 
da cooperativa Pedrinhas - 
Pedro Brazião Rodrigues), 
o Mercadinho de Natal 
incluiu representantes de 
lojas do comércio tradicio-
nal e muitas banquinhas 
de pessoas da comunidade 
que quiseram incorporar-se 
nesta iniciativa, com peças 
de artesanato, brinquedos, 
vestuário, doçaria, impri-
mindo dinâmica ao evento. 

Este Mercadinho de 
Natal abriu a participação 
aos mais pequenos, que 
tiveram a possibilidade de 
montar uma banca própria 
e vender os produtos feitos 
por si próprios. E foi as-
sim que surgiu a banca da 
Maria Pipoca artesanato, 
com Maria Santos ao leme. 
Com seis anos de idade, 
e um dom para as artes 
plásticas, a menina criou 

várias telas com recurso a 
colagens de pedras, areia, 
conchas, numa conjuga-
ção criativa. O dinheiro 
que fi zer será para comprar 
um cavalo a sério. Doçaria, 
arranjos decorativos vários, 
golas de inverno, feitos em 
parceria com as mães, eram 
outros produtos que pode-
riam ser vistos à venda nas 
bancas das crianças, que se 
apresentaram vestidas com 
adereços da época festiva. 

Vários pais e mães Natal 
distribuídos pelo espaço e 
muita música animaram 
um dia e deram vida ao 
Mercado Municipal. MJB
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Ambiente natalício ficou patente nos olhares dos mais pequenos

Durante o mês de de-
zembro, a Câmara Muni-
cipal da Lousã, em parceria 
com diversas instituições, 
empresas e associações lo-
cais, tem preparado um 
programa para a quadra 
natalícia. Amanhã, dia 7, a 
Orquestra Ligeira das Gân-
daras tem atuação marcada 
na Igreja Matriz da fre-
guesia pelas 21:30, dando 
continuidade ao Ciclo de 
Concertos do Advento que 
se iniciou dia 30 de novem-
bro, em Serpins.  Sábado, é 
dia de Parada do Pai Natal, 
que terá início às 16:30, na 
Rua Dr. Francisco Fernan-
des Costa junto às instala-
ções da Sanfi l, parceira do 
evento. O desfi le irá passar 
pela Praça Sá Carneiro, 
Praça Comandante Fer-
nandes Costa (Mercado), 
Rua Dr. Henrique Figuei-
redo e pela Av. São Silves-
tre. A receção ao Pai Natal, 
que se irá deslocar num veí-
culo antigo dos Bombeiros 
Municipais da Lousã, terá 
lugar no edifício dos Paços 

Concelho assinala 
a chegada do Natal

do Concelho.
Dia 14, regressam os 

concertos do advento com 
a atuação da Sociedade 
Filarmónica Lousanense 
na Igreja de Foz de Arou-
ce, pelas 21:30. À mesma 
hora, no dia 21, o ciclo de 
atuações termina na Igre-
ja Matriz da Lousã com o 
Coro Misto da Sociedade 
Filarmónica Lousanense e 
a participação das Bandas 
da Associação Filarmóni-
ca Serpinense, Orquestra 
Ligeira das Gândaras e So-
ciedade Filarmónica Lousa-
nense.

Nos dias 22 e 23, o lar-
go junto ao Cine Teatro 
acolhe a iniciativa “Aqui 
há Natal”, promovida pela 
Associação Empresarial 
da Serra da Lousã (AESL) 
em parceria com a Câmara 
Municipal. Estão anuncia-
das várias atividades como 
pinturas faciais, modela-
gem de balões, insufl áveis, 
viagens de “Tuk Tuk” e di-
versas atuações. Destaque 
também para mais uma 

edição do programa Férias 
Ativas - “Natal em Ação”, 
a decorrer de 17 a 28 de 
dezembro. As inscrições 
para a atividade, destinada 
a crianças e jovens dos 6 aos 
14 anos, podem ser efetua-
das até amanhã, dia 7, no 
Setor de Desporto e Tem-
pos Livres da autarquia.

“Árvore Cultural de Na-
tal”, um roteiro de árvores a 
visitar em espaços culturais 
e associativos, “O Pai Natal 
e o maiúsculo Menino” e 
“O livro de Natal”, leituras 
de obras na Sala Infantil Ju-
venil Biblioteca Municipal 
Comendador Montenegro, 
e o Concurso de Montras 
de Natal são alguns dos 
outros eventos anunciados 
para este mês, no conce-
lho. De referir ainda que 
esta semana começou a 
disponibilização gratuita 
de pinheiros de Natal, uma 
ação de desbaste controla-
do, promovida em parceria 
com o Instituto de Con-
servação da Natureza e das 
Florestas (ICNF).




