
‘II’
COMISSÃO NACIONAL
DE ELEIÇÕES

Gabinete Jurídico

Informação n.°: I-NE/2015/237

Data: 18-05-2015
Ponto: 2.5

Reunião n°: 200/ XIV

Lata: 19-05-2015.1

___________________________

í’roc. n.°:
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1. Introdução

No âmbito das eleições para os Órgãos das Autarquias Locais, que se realizou no dia 29 de setembro de

2013, foram apresentadas diversas participações contra publicações informativas (jornais) e as

abrangidas pela presente Informação são as que se encontram elencadas no Anexo 1.

O período eleitoral iniciou-se no dia 25 de junho 2013 - data da publicação do decreto que marcou o dia

das eleições, a data limite para a apresentação das candidaturas perante o juiz do tribunal da comarca foi

o dia 5 de agosto de 2013 e a campanha eleitoral decorreu entre 17 e 27 de setembro de 2013.

Âmbito da Informação e Metodologia adotada

Na presente informação avalia-se a cobertura jornalística conferida desde o dia 6 de agosto de 2013 —

dia seguinte ao termo do prazo de apresentação das candidaturas - até ao último dia da campanha (27 de

setembro de 2013).

Apesar do período eleitoral ter iniciado no dia 25 de junho, considerou a CNE que “As candidaturas devem

considerar-se protegidas para efeitos do cumprimento dos deveres associados à qualidade de

“candidato 7candidatura, nomeadamente no âmbito do tratamento jornalístico dos órgãos de comunicação

social, a partir da data do termo do prazo para apresentar candidaturas.” (deliberação de 5 de novembro de

2013), que no caso da presente eleição ocorreu em 5 de agosto de 2013. Deste modo, a presente análise

incidirá sobre as edições publicadas a partir daquela data.

A avaliação incidiu apenas sobre as peças jornalísticas que envolvem as candidaturas à referida eleição,

designadamente a cobertura de iniciativas de campanha e artigos de opinião. Refira-se que não foram
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tidas em consideração quaisquer referências relacionadas com o Governo da RepúbLica e com os órgãos

das autarquias Locais, por se tratar de atividade governativa.

Cada uma das referidas peças foi caracterizada em função do tipo (notícia, artigo de opinião, entrevista,

editorial, cartoon, etc.); da dimensão; de inclusão ou não de imagem; de ser objeto ou não de chamada de

la página e de última página e, ainda, da valência (favoráveL, desfavorável ou neutra).

II. Disposições aplicáveis:

- Lei ELeitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (LEOAL), aprovada pela Lei Orgânica n.° 1/2001, de 14 de

agosto — artigos 40.°, 49.° e 21 2.°.

- Decreto-Lei n.° 85-D/75, de 26 de fevereiro, reLativo ao tratamento jornalístico às diversas candidaturas.

A empresa proprietária da pubLicação informativa que não der tratamento igualitário às diversas

candidaturas é punida com coima de 200.000$00 a 2.000.000$00., conforme dispõe o artigo 212.° da

LEOAL, sendo da competência da CNE a aplicação de coima (n.° 1 do artigo 203.° da LEOAL).

III. O regime legaL e o entendimento da CNE sobre o tratamento não discriminatório das

candidaturas

A necessidade de garantir a igualdade e a não discriminação das candidaturas tem a sua origem no

princípio de direito eleitoral, constitucionalmente garantido, da igualdade de oportunidades e de

tratamento das diversas candidaturas e dos direitos dos cidadãos à informação, proclamado na alínea b)

do n.° 3 do artigo 113.0 da Constituição da República Portuguesa.

Os árgãos de comunicação social que façam a cobertura da campanha eleitoral estão obrigados a dar

um tratamento jornalístico não discriminatório às diversas (n.° 1 do artigo 49.° da LEOAL).

Esta igualdade traduz-se na observância dos seguintes princípios, a ter em conta pelos órgãos de

comunicação social quando tratam de matéria relativa às candidaturas:
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— Às notícias ou reportagens de factos ou acontecimentos de idêntica importância deve corresponder um

relevo jornalístico semelhante, quer ao nível de espaço informativo, quer no que respeita ao aspeto e

relevo gráfico.

Não podem dar mator destaque a determinadas candidaturas em detrimento das outras, com o

fundamento, designadamente, na pretensa maior vaLia de um candidato e a irrelevância político

eleitoraL de outro.

Ao invés, impõe aquele dever, que o órgão de comunicação social, se necessário, faça investigação

própria, sendo mesmo de exigir-lhe, nessa base, que, se não estiver em condições de garantir

informação equivalente da propaganda de todos os candidatos, não publique a de qualquer deles, em

prejuízo dos demais.

— Não podem adotar condutas que conduzam à omissão de qualquer uma das candidaturas presentes ao

ato eleitoral, ignorando as respetivas ações desenvolvidas no decurso da campanha.

— É expressamente proibido incluir, na parte meramente noticiosa ou informativa, comentários ou juízos

de valor, ou de quaLquer forma dar-lhe um tratamento jornalístico tendente a defraudar a igualdade de

tratamento das candidaturas.

— Os órgãos de comunicação social poderão inserir matérias de opinião, de análise política ou de criação

jornaLística relativas às eleições e às candidaturas, mas em termos de o espaço normalmente ocupado

com isso não exceder o que é dedicado à parte noticiosa e de reportagem e desde que tais matérias

não assumam uma forma sistemática de propaganda de certas candidaturas ou de ataque a outras, de

modo a frustrarem-se os objetivos de igualdade.

— Deve ser recusada a publicação de textos que contenham matéria que possa constituir crime de

difamação, calúnia ou injúria, ofensas às instituições democráticas e seus legítimos representantes ou

incitamentos à guerra, ao ódio ou à vioLência.

IV. Entendimento jurisprudencial

«O tratamento discriminatório das candidaturas tem como facto nuclear a conduta do agente no sentido de

afastar dolosamente na cobertura da campanha eleitoral uma ou mais candidaturas, não dando igual

tratamento a todas elas.» (Acórdão do STJ de 13-09-2006, no Proco n° 06P1 384).

A propósito da importância da cobertura jornalística dos atos eleitorais, como atividade própria dos

órgãos de comunicação sociaL, refere-se num acórdão do STJ:

((Tal importância advém do papel crucíal que a informação (ou dito de outro modo: o direito à liberdade

de expressão e à informação) desempenha na formação, consolidação e desenvolvimento de uma

sociedade democrática, em que toda a soberania reside no pOVO; no papel que os partidos polfticos e,
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eventualmente, grupos promotores de candidaturas desempenham na formação da opinião pública e da

vontade popular; na relevância dos princípios da igualdade de oportunidades e de isenção das entidades

públicas e privadas em relação à propaganda dos partidos, coligações partidárias e grupos proponentes

de candidaturas para o correcto e cabal esclarecimento do público e formação daquela vontade popular

— tudo princípios estruturantes que derivam de vários preceitos constitucionais (entre outros, os arts. 2.0,

3.0, 9o, aIs. b) e c), 100, 120, 130, 38°, 39°, 450, 46°, 48°, 490, 50°, 51°, 108°, 109°, 113° e 266.°)» —

acórdão do STJ de 4.10.2007, no Proc. 07P809.

Pretendendo o órgão de comunicação social inserir matéria respeitante à campanha desenvolvida pelas

candidaturas, expLicita o Acórdão do STJ de 13 de Março de 2003 que:

«O dever de dar tratamento jornalístico equivalente a todas as candidaturas legalmente presentes a

sufrágio não se compadece com um qualquer ((jornalismo de sofá» como o que parece ser proposto

pela recorrente que esperaria passivamente que os concorrentes lhe fornecessem o material de

publicação e só se daria ao trabalho de publicar o que cada um lhe aportasse e só se o fizesse.

Ao invés, impõe aquele dever de tratamento equivalente, que o jornal, se necessário, faça investigação

por conta própria. E nem a alegação de eventual doença da proprietária pode suplantar esta conclusão.

No tratamento equitativo das candidaturas, é mesmo de exigir ao jornal que, se não estiver em

condições de garantir informação equivalente da propaganda de todos os candidatos ou partidos, não

lJublique a de qualquer deles, em prejuízo dos demais.

De outro modo, a dar-se o caso de apenas um dos concorrentes entregar material de propaganda - por

sinal, no caso, teria sido, até, apenas, o da simpatia da directora afazê-lo - o jornal em causa mais não

deixaria de ser que uma espécie de órgão oficioso de tal partido ou candidato, o que se volveria em

violação flagrante da lei.»

V. Análise jurídica

5. Apreciação das participações apresentadas

À semelhança de anteriores atos eleitorais, a CNE publicou na sua página oficial na internet (www.cne.1t)

um Comunicado sobre o tratamento jornalístico das candidaturas concorrentes à eleição dos Órgãos das

Autarquias Locais (cf. Doc. 1) que, em 27 de junho de 2013, remeteu à agência noticiosa Lusa e aos

érgãos de comunicação social (cf. Dcc. 2i.

5.1 — Expresso do Oriente

Proc.° n.° 98/AL 2013
Participação de GCE “Olivais com Todos” contra o jornal Expresso do Oriente por tratamento jornalístico
discriminatório
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Proc.° n° 304/AL 2013
Participação do PAN contra o jornal ‘Expresso do Oriente’ por tratamento jornalístico discriminatório
(omissão da candidatura do PAN à JF dos Olivais)

Proc.° n.° 402/AL-2013
Participação de GCE “Olivais com Todos” contra o jornal “Expresso do Oriente’ (edição de setembro de
2013) por tratamento jornalístico discriminatório

Participações

A primeira participação apresentada pelo GCE “Olivais com Todos” relaciona-se com o facto de o jornal em

causa omitir a candidatura daquele GCE à Assembleia de Freguesia dos Olivais, nas edições de julho e

agosto (cf. Doc. 3).

A segunda participação daquele GCE incide sobre a edição de setembro, invocando ainda tratamento

discriminatório, com claro favorecimento da candidatura do PS ao mesmo órgão, salientando a publicação

de um texto da candidata do PS (cf. Doc. 4).

A participação apresentada pelo PAN incide sobre o facto de as edições de agosto e setembro do jornal

em causa terem dado a conhecer os candidatos à Assembleia de Freguesia dos Olivais com omissão do

candidato do PAN (cf. Doc. 5).

Respostas do jornal

Os responsáveis pelo jornal responderam apenas no âmbito das participações apresentadas pelo GCE

“Olivais com Todos”, tendo referido que na edição de setembro publicariam o que aquela candidatura

entendesse. Mais informaram, posteriormente, que o texto da candidata do PS publicado na edição de

setembro é apenas uma coluna de opinião (cf. Docs. 6 e 7).

Apreciação

Da análise efetuada às edições de agosto e setembro de 2013 do jornal “Expresso do Oriente”, de

periodicidade mensal, verifica-se o seguinte:

— Tratamento noticioso

Restringindo a análise à cobertura jornalística da eleição da Assembleia de Freguesia dos Olivais,

registaram-se oito peças noticiosas sobre o PS, a coligação PPD/PSD.CDS-PP.MPT, B.E., PCP-PEV e GCE

“Olivais com Todos”, com clara vantagem para o PS.
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Atendendo às candidaturas concorrentes à referida eleição, conclui-se que foram omitidas as

candidaturas do PAN, PCTP/MRPP e PTP, em ambas as edições. Já o GCE “Olivais com Todos” foi omitido

na edição de agosto.

Confirmam-se, assim, as participações apresentadas pelo PAN, que nunca foi referenciado, e pelo GCE

“Olivais com Todos”.

— Matéria de opinião

Nas mencionadas edições do jornal, registaram-se apenas dois artigos de opinião durante o período

temporal compreendido na nossa análise (um por edição, tal como aconteceu nas edições anteriores a

agosto).

Tais artigos subscritos pela mesma pessoa, que era candidata do PS à Assembleia de Freguesia dos

Olivais, versam sobre as eleições autárquicas.

Encimados pelos títulos “Votar em consciência!” e “Voltamos a Setembro”, os dois artigos apresentam

uma valência favorável à candidatura encabeçada pela articulista, por sinal a candidatura que registou

maior cobertura noticiosa (PS).

Deles podem extrair-se os seguintes segmentos, meramente exemplificativos:

(<Votar em qualquer um que surja do nada pode ter consequências negativas sérias no futuro, sendo

que depois é tarde para o arrependimento.

Aproveite o período de férias para refletir sobre a forma como vai encarar as breves campanhas

eleitorais e procure lembrar-se das minhas palavras.» (edição de agosto)

«Mas setembro de 2013 trará as eleições autárquicas. As eleições onde nós iremos escolher os nossos

governantes locais.

(...) Devemos ter em atenção aquilo que consideramos ser necessário fazer para que a nossa

comunidade venha a ter ainda melhores condições de vida.

(...) Poderia escrever acerca de muitas mais áreas, mas considero que estas são as que têm peso

considerável nas vidas de todos nós!

E devemos lembrar-nos que, “É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado”»

Assim, as únicas peças de opinião relativas às eleições autárquicas, publicadas no jorna[ “Expresso do

Oriente”, assumiram uma forma sistemática e exclusiva de propaganda à candidatura do PS e de ataque a

outras, frustrando, assim, os objetivos de igualdade visados pela lei.

Tal como refere o Tribunal Constitucional no Acórdão n° 391/2011: «Não se trata ... de proceder a censura

relativamente às intervenções dos colaboradores permanentes externos, mas de evitar a violação do

princípio da igualdade das candidaturas. Para tanto, na perspectiva do cumprimento dos deveres do órgão

de comunicação social, não é forçoso suspender a sua habitual colaboração, mas zelar pelo

estabelecimento do equilíbrio das colunas de opinião, O que a lei proíbe é a transformação dos espaços que
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as publicações resolvam dedicar a artigos de opinião e análise política em formas sistemáticas de

propaganda de certas candidaturas.»

Face ao exposto, afigura-se existirem indícios da vioLação dos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos

Órgãos das Autarquias Locais peLo jornal “Expresso do Oriente”, peLo que se propõe a instauração de um

processo de contraordenação à empresa proprietária daquele jornal.

5.2 — Comércio de ALcântara

Proc.° n.° 154/AL 2013
Participação do GCE “MOVE- Alcântara-Cidadãos por Alcântara contra o jornal Comércio de Alcântara por
tratamento jornalístico discriminatório, designadamente na edição de 23 de agosto de 2013

Proc.° n.° 441/AL-2013
Participação do GCE” MOVE- Alcântara-Cidadãos por Alcântara” contra o jornal “O Comércio de Alcântara
por tratamento jornalístico discriminatório

Participações

As participações relacionam-se com o facto de o jornal em causa insistir em denegrir a candidatura do

GCE ‘MOVE- Alcântara-Cidadãos por Alcântara” à Assembleia de Freguesia de Alcântara, designadamente

no editorial da edição de 23 de agosto e em artigos de opinião em diversas edições (cf. Docs. 8 e 9).

Respostas do jornal

O Diretor do jornal nega que tenha lançado uma campanha contra qualquer lista ou candidato, sendo que

todas as referências noticiosas correspondem a factos efetivamente ocorridos e, no que se refere a

artigos de opinião, os mesmos não ferem as diretivas da CNE, nem a linha editorial do jornal (cf. Docs. 10

e 11).

Apreciacão

Da análise efetuada às edições publicadas em agosto e setembro de 2013 do jornal O Comércio de

Alcântara, de periodicidade mensal, foram produzidos os gráficos que se encontram em anexo

(identificados com as letras A a E), dos quais resulta o seguinte:

— Tratamento noticioso

Em matéria de cobertura jornalística da atividade de campanha, com vista à eleição da Assembleia de

Freguesia de Alcântara, registaram-se 13 peças noticiosas sobre as candidaturas ao referido órgão,

assinalando-se a omissão da candidatura da coligação PPM/PPV/PND.
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No âmbito dos factos participados, regista-se que o GCE “MOVE - Alcântara-Cidadãos por Alcântara”,

apesar de ter sido objeto de três notícias e incluído numa reportagem, uma das notícias tem valência

desfavorável àquela candidatura.

A notícia assinalada como contendo juízos de valor refere-se à ‘À passagem inferior de Alcântara com

intervenção da Apaurb”, publicada na edição de agosto, pág. 11. Dela constam comentários negativos à

ação do GCE MOVE, como demonstra o segmento: “.. .Iamenta-se a forma ambígua como (o MOVE

Alcântara) publicitaram a sua ação”, referindo-se à publicação na página do Facebook daquela candidatura

com o seguinte teor: “Esta tarde estivemos a participar nas pinturas no túnel de Alcântara. Na próxima

segunda-feira, dia 26, regressamos e convidamos todos a juntarem-se a nós. Pode-se verificar pelas fotos

que as mudanças já são visíveis. Muitas pessoas manifestaram e questionavam se isto não corre o risco de

em breve ser vandalizado.”

Ora, é expressamente proibido incluir, na parte meramente noticiosa ou informativa, comentários ou

juízos de valor, ou de qualquer forma dar-lhe um tratamento jornalístico tendente a defraudar a igualdade

de tratamento das candidaturas, nos termos do disposto no artigo 8.° do DL. 85-D/75.

— Matéria de opinião

Nas mencionadas edições do jornal, registaram-se apenas dois artigos de opinião durante o período

temporal compreendido na nossa análise (um por edição).

Tais artigos subscritos pela mesma pessoa, candidato do PCP-PEV à Assembleia de Freguesia de

Alcântara, versam sobre as eleições autárquicas.

Um, encimado pelo título «O embuste dos “independentes” apoiados por partidos», em que é visado o

candidato, cabeça-de-lista, do GCE ‘MOVE- Alcântara-Cidadãos por Alcântara”, e no qual, a título de

exemplo, se pode ler: “O aparecimento de candidaturas como as que são (...), bem como a do Sr. Victor

Manuel Machado Sarmento, em Alcântara, não passam de embustes e meras manifestações de puro e

desprezível oportunismo político, destinados a enganar cidadãos de boa-fé...”.

O outro, encimado pelo título “Solidariedade e independência”, representa a reação às críticas de alguns

cidadãos veiculadas no Facebook a propósito do anterior artigo de opinião, onde é reforçada a qualificação

atribuída à candidatura daquele GCE — ‘embuste dos independentes apoiados pelo B.E.’.

Ambos os artigos apresentam uma valência desfavorável à candidatura do GCE “MOVE- Alcântara

Cidadãos por Alcântara”. Assim, as únicas peças de opinião relativas às eleições autárquicas, publicadas

no jornal “Comércio de Alcântara”, assumiram uma forma sistemática e exclusiva de ataque àquela

candidatura, frustrando, assim, os objetivos de igualdade visados pela lei.
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TaL como refere o TribunaL Constttuaonat no Acórdão no 391/2011: «Não se trata ... de procedera censura

relativamente às intervenções dos colaboradores permanentes externos, mas de evitar a violação do

princípio da igualdade das candidaturas. Para tanto, na perspectiva do cumprimento dos deveres do órgão

de comunicação social, não é forçoso suspender a sua habitual colaboração, mas zelar pelo

estabelecimento do equilíbrio das colunas de opinião. O que a lei proíbe é a transformação dos espaços que

as publicações resolvam dedicar a artigos de opinião e análise política em formas sistemáticas de

propaganda de certas candidaturas.»

Esta situação é agravada peLo facto de o GCE ‘MOVE- Alcântara-Cidadãos por Alcântara” ter solicitado

‘direito de resposta’ relativamente ao artigo de opinião constante da edição de agosto e de ter sido negada

a publicação do mesmo na edição de setembro (por esta “se encontrar pronta a imprimir”, o que se afigura

pouco razoável, em face das datas do pedido e da deliberação tomada).

Além do mais, reconhecendo o direito à resposta, o Conselho de Redação do jornal apenas o defere

parcialmente (dos 6 parágrafos que o compunham, aprova apenas um deles e uma parte de outro).

Na resposta oferecida pelo Diretor do jornal é referido que este assunto estaria a ser analisado pela ERC,

o que não foi possível confirmar através de pesquisa feita no sítio oficial na Internet da entidade em causa

(obtendo-se apenas um resultado, relativo a outro pedido de ‘direito de resposta’ com os mesmos

intervenientes).

— Editorial

Por fim, regista-se o editorial publicado na edição de agosto, na pág. 2, assinado pelo Diretor do jornal,

com o título “A sarna que nos corról” e o destaque “Há coisas que nos metem nojo e outras não. Neste caso

uma e outra estão bem à vista pois felizmente o leitor é atento”, no qual se fazem comentários pejorativos

ao cabeça-de-lista do GCE ‘MOVE- Alcântara-Cidadãos por Alcântara”.

Sobre esta peça jornalística deve dizer-se que o princípio da autonomia editorial não é absoluto pois uma

tal autonomia deve conjugar-se com uma linha de informação pluralista e objetiva, o que se torna

exigente em período eleitoral em face dos deveres acrescidos que a lei impõe aos órgãos de comunicação

social que tratem de matéria relacionada com as candidaturas e as eleições.

Como tal, uma abordagem depreciativa daquele candidato pela Direção do jornal não observa o dever de

tratamento jornalístico não discriminatório às diversas candidaturas.

Face ao exposto, afigura-se existirem indícios da violação dos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos

Órgãos das Autarquias Locais peLo jornal “O Comércio de Alcântara”, pelo que se propõe a instauração

de um processo de contraordenação à empresa proprietária daquele jornaL.
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Mais se propõe, reLativamente à matéria do “direito de resposta”, que o processo seja remetido à Entidade

Reguladora para a Comunicação SociaL, para os devidos efeitos.

5.3 — Diário de Notícias

Proc.° n.° 213/AL 2013
Participação do PCTP/MRPP contra o jornal Diário de Notícias por tratamento jornalístico discriminatório
(concelho de Olhão)

Proc.° n.° 254/AL 2013
Participação do PCTP/MRPP contra o jornal Diário de Notícias por tratamento jornalístico discriminatório
(omissão na edição de 12 de setembro nos concelhos de Odivelas e Amadora)

Participações

As participações relacionam-se com o facto de o jornal em causa ter omitido a candidatura do

PCTP/MRPP das listas de candidatos à Câmara Municipal nos concelhos de Olhão, Amadora e Odivelas,

publicadas nas edições de 9 e 12 de setembro (cf. Docs. 12 e 13).

Resposta do jornal

Notificado para se pronunciar, o diretor do jornal não respondeu.

Apreciação

Da análise efetuada a todas as edições publicadas entre 6 de agosto e 27 de setembro de 2013, foram

produzidos os gráficos que se encontram em anexo (identificados com as letras G a J, quanto a Olhão, e

de L a P, quanto à Amadora e Odivelas) e dos quais resulta que o PCTP/MRPP não foi objeto de qualquer

referência, no âmbito da cobertura noticiosa referente aos municípios em causa.

Concretamente quanto às peças noticiosas alvo de participação, o PCTP/MRPP foi omitido do elenco das

candidaturas em cada um dos municípios referidos, conforme cópias em anexo (Docs. n.°s 16, 15 e 16).

Tratando-se de um trabalho informativo da iniciativa do jornal, onde é dado a conhecer ao eleitorado as

candidaturas que se apresentam às eleições da câmara municipal em diversos municípios, exigir-se-ia

que a informação prestada fosse verdadeira e objetiva, o que não se verificou.

Mesmo tendo sido notificado das participações apresentadas pelo PCTP/MRPP e, no âmbito do Proc. n.°

21 3/AL-201 3, alvo de uma medida de injunção por parte da CNE (deliberação de 19 de setembro de 2013),

o Diário de Notícias não corrigiu o erro até ao final da campanha eleitoral.
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Este comportamento por parte do Diário de Notícias afigura-se de extrema gravidade por induzir e fazer

perdurar até ao dia da eleição a ideia de que o PCTP/MRPP não apresentou candidatura nos concelhos da

Amadora, Odivetas e Olhão.

Face ao exposto, afigura-se existirem indícios da violação dos artigos 40.° e 49.° da Lei ELeitoraL dos

Órgãos das Autarquias Locais pelo Diário de Notícias, peLo que se propõe a instauração de um processo

de contraordenação à empresa proprietária daquele jornal.

5.4 — Diário de Notícias

Proc.0 no 364/2013
Participação do GCE “MVC — Viver o Concelho” contra o Diário de Notícias por tratamento jornalístico
discriminatório

Participação

A participação relaciona-se com o facto de o jornal em causa ter noticiado apenas uma candidatura à

eleição da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, num artigo sobre a campanha de “um só cartaz” (cf.

Doc. 18).

Resposta do jornal

Notificado para se pronunciar, o diretor do jornal não respondeu.

Apreciação

Da análise efetuada a todas as edições publicadas entre 6 de agosto e 27 de setembro de 2013, foram

produzidos os gráficos que se encontram em anexo (numerados de Q a U) e dos quais resulta que todas

as candidaturas apresentadas à Câmara Municipal de Caldas da Rainha foram objeto de referência

noticiosa por parte do Diário de Notícias.

Concretamente quanto à peça noticiosa alvo de participação, afigura-se que a mesma não cumpre o

princípio do tratamento igual das candidaturas, visto que tratando-se de noticiar candidaturas com “um só

cartaz” em Caldas da Rainha deveria ter incluído igualmente a candidatura do GCE MVC, a confirmar-se os

dados constantes da participação.
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Sem embargo, este facto, por si só, não evidencia que a cobertura da campanha tenha sido

discriminatária. Com efeito, resulta dos gráficos acima mencionados que, no geral, a cobertura foi

equilibrada e abrangente.

Face ao exposto, propõe-se que se recomende à empresa proprietária do Diário de Notícias e à Direção de

Informação para que, de futuro, garanta com rigor uma informação equivalente de todas as candidaturas

que se apresentem a determinada eLeição, de modo a não colocar em risco o dever de tratamento não

discriminatório das candidaturas, LegaLmente imposto peLos artigos 40.° e 49o da Lei ELeitoraL dos Órgãos

das Autarquias Locais.

5.5 — Povo da Beira

Proc.° n.° 357/2013
Participação de cidadão contra o JornaL Povo da Beira por tratamento jornalístico discriminatório

Participação

A participação tem por objeto o tratamento discriminatório da candidatura do CDS-PP no concelho de Vila

de Rei (cf. Doc. 18).

Resposta do jornal

Notificado para se pronunciar, o diretor do jornal Povo da Beira identifica todas as peças noticiosas sobre

o concelho de Vila de Rei, no que toca à cobertura da campanha aí realizada, por candidatura (cf. Doc. 19).

Apreciação

Da análise efetuada a todas as edições remetidas pelo Diretor do jornal, verifica-se que a candidatura do

CDS-PP foi objeto de tratamento, acrescendo que obteve um maior número de peças noticiosas

comparativamente com as restantes candidaturas (nas edições de 25 de junho, 1 6 de julho e 3 de

setembro) e, nesta medida, os factos participados não se confirmam.

Também se deve observar que as candidaturas do PPD/PSD e do P5 foram noticiadas em edições mais

próximas do dia da eleição (3 e 16 de setembro), o que pode revelar desequilíbrio no tratamento

concedido às diversas candidaturas.

Sem embargo, este facto, por si só, não evidencia que a cobertura da campanha tenha sido

discriminatória, pois, no geral, a cobertura foi abrangente.
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Face ao exposto, propõe-se que se recomende à empresa proprietária do jornal Povo da Beira e ao seu

Diretor para que, de futuro, garanta com rigor uma informação equivalente de todas as candidaturas que

se apresentem a determinada eleição, designadamente em período mais próximo do dia da eleição, de

modo a não coLocar em risco o dever de tratamento não discriminatório das candidaturas, legaLmente

imposto pelos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais.

5.6 — O Renovar

Proc.° n.° 358/2013
Participação da CDU de Sta. Maria da Feira contra o Jornal O Renovar” por tratamento jornalístico
discriminatório

Participação

A participação apresentada pela Comissão Coordenadora da CDU de Santa Maria da Feira prende-se com

o facto de o jornal em causa ter noticiado apenas três das candidaturas concorrentes às eleições

autárquicas para a freguesia de Fiães com os respetivos candidatos à eleição da Assembleia de Freguesia

a que acresce o facto de o jornal em causa ser de cariz religioso (cf. Doc. 20).

Resposta do jornal

Notificado para se pronunciar, o diretor do jornal respondeu referindo, em síntese, que “A razão por que

só apresento três listas é porque só essas é que me foram entregues em mão pelos cabeças de lista. Há 4

anos, nenhuma me foi enviada e eu não publiquei nenhuma. Há 8 anos, foram-me enviadas todas e todas

foram publicadas. Tomo a liberdade de enviar o número 95, onde todas foram publicadas.” cf. Doc. 21).

Apreciação

Da análise efetuada à edição em causa, referente aos meses de agosto-setembro/1 3, edição n.° 183,

constata-se, de facto, que estão noticiadas apenas três das candidaturas concorrentes: GCE/MIF, PSD e

P5, identificando os primeiros dez candidatos de cada lista. Encabeça esta lista um pequeno texto onde se

refere “Três das listas concorrentes, por coincidência as mais votadas nos anos anteriores, entregaram-nos

as listas dos concorrentes que as integram. (...) Pensamos que outras listas se apresentarão.”

Não foram efetuadas referências expressas às demais candidaturas, a saber: BE, CDS-PP e CDU.

Como referido supra, às notícias ou reportagens de factos ou acontecimentos de idêntica importância

deve corresponder um relevo jornalístico semelhante, quer ao nível de espaço informativo, quer no que
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respeita ao aspeto e relevo gráfico, estando vedada a conduta que conduza à omissão de qualquer uma

das candidaturas presentes ao ato eleitoraL

Afigura-se-nos que a notícia de fts. 5 do jornal Renovar, não obstante a ressalva efetuada no corpo da

notícia — Pensamos que outras listas se apresentarão — é suscetível de induzir os eleitores em erro, na

medida em que foram divulgadas apenas três das candidaturas, fazendo perdurar até ao dia da eleição a

ideia de que as demais (BE, CDS-PP e CDU) não apresentaram candidatura na freguesia de Fiães,

concelho de Santa Maria da Feira.

Face ao exposto, afigura-se existirem indícios da vioLação dos artigos 40.° e 49.° da Lei ELeitoraL dos

Órgãos das Autarquias Locais pelo jornal “O Renovar”, peLo que se propõe a instauração de um

processo de contraordenação à entidade proprietária daquele jornaL.

5.7 — Jornal de Cinfães

Proc.° n.° 387/2013
Participação de GCE contra o Jornal de Cinfães por tratamento jornalístico discriminatório

Participação

A participação apresentada pelo mandatário de um movimento independente de cidadãos à freguesia de

Espadanedo, concelho de Cinfães, prende-se com o facto do jornal em causa, na edição de 21 de setembro

de 2013, “(...) faz manchete e grande abordagem ao processo eleitoral que se aproxima do concelho de

Cinfães, com notícia alrgada nas suas páginas 2 e 3 do periódico, onde são enunciados os candidatos a

todos os órgãos autárquico das diferentes forças partidárias para a câmara municipal, assembleia

municipal e assembleias de freguesia’ não sendo feita qualquer menção aos movimentos de cidadãos

independentes que concorrem a quatro dessas freguesias. (cf. Doc. 22)

Resposta do jornal

Notificado para se pronunciar, o diretor do jornal respondeu referindo, em síntese, que “No dia 20, dia de

fecho da edição do mês de Setembro, foram detetadas várias falhas na composição do material referente

às eleições autárquicas, no concelho em análise, razão pela qual todo o trabalho teve que ser reformulado

a partir de Gala, para que o jornal conseguisse sair dentro do timing previsto e com a credibilidade exigida;”

Lamentavelmente não foram referenciadas as candidaturas independentes, o que se deveu apenas a

limitações próprias de um órgão de comunicação regional, nomeadamente termos de número de

colaboradores (...)
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O Jornal de Cinfães suspendeu de imediato a colaboradora que deu origem a todo este incidente, juntando

cópia do documento enviado à colaboradora.

Referem, ainda que, “Assim que se apercebeu do lapso e lamentando o ocorrido, o Jornal de Cinfães fez

uma retificação sobre esta matéria na sua edição de 21 de Outubro, que anexamos, uma vez que antes era

completamente impossível (pela sua peridiocidade mensaü realizar.” (cf. Doc. 23)

Apreciação

Da anáLise efetuada à edição em causa, referente ao mês de setembro (21 de setembro de 2013), Ano 4,

número 78, págs. 2 e 3, constata-se, de facto, que na enunciação das candidaturas às Assembleias de

Freguesia do município de Cinfães, estão identificadas apenas as candidaturas (e os respetivos cabeças-

de-Lista) dos partidos políticos e das coligações de partidos, com exclusão dos grupos de cidadãos

eLeitores: GCE/MI PEP, GCE/CEP, GCE/CPFDT, GCE/ABGRI.

Como referido supra, às notícias ou reportagens de factos ou acontecimentos de idêntica importância

deve corresponder um relevo jornalístico semelhante, quer ao nível de espaço informativo, quer no que

respeita ao aspeto e relevo gráfico, estando vedada a conduta que conduza à omissão de qualquer uma

das candidaturas presentes ao ato eleitoral.

Conforme aludido nos argumentos expendidos pelo Diretor do jornal em causa, na edição seguinte (edição

79, de 19 de outubro de 2013), encimando a página 2, consta a retificação que em seguida se transcreve:

“LISTAS INDEPENDENTES

Em Ferreiros de Tendais venceu a candidatura independente Cidadãos por Ferreiros de Tendais.

Concorreram ainda, sem sucesso, listas independentes às freguesias de Cinfães, Espadanedo e à União de

Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramíres, cujos nomes são Cinfães em Primeiro, Movimento

independente por Espadanedo e União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires

Independentes. Por desconhecimento destas candidaturas não as referimos na última edição. Aqui fica a

retificação.”

Discordamos, porém, quanto ao argumentário expendido no ponto 8 do aludido Doc. 23 ao referir que

“Nunca as referidas candidaturas independentes informaram o jornal da sua existência, através dos meios

que conhecem, como telefone, fax ou e-email” impondo-se ao órgão de comunicação social, se

necessário, faça investigação própria, sendo mesmo de exigir-lhe, nessa base, que, se não estiver em

condições de garantir informação equivalente da propaganda de todos os candidatos, não publique a de

qualquer deles, em prejuízo dos demais.
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Proposta

Face ao que antecede, considerando os argumentos, a defesa e os elementos juntos ao processo peLa

direção do Jornal de Cinfães, propõe-se que se recomende à respetiva empresa proprietária para que, de

futuro, garanta uma informação equivaLente de todas as candidaturas que se apresentem a determinada

eleição, de modo a cumprir com rigor o dever de iguaLdade de tratamento das candidaturas, LegaLmente

imposto peLos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, exigindo-se-Lhe uma

postura proativa na recolha da informação e na pesquisa das notícias, não podendo Limitar-se a aguardar

passivamente que as candidaturas informem da sua existência ou que Lhe forneçam as notícias

resultantes da sua atividade de campanha.

5.8 — Diário de Coimbra

Proc.° n.° 439/2013
Participação do GCE “Cidadãos por Coimbra” contra o jornaL Diário de Coimbra (edição de 27 de setembro
de 2013) por tratamento jornalístico discriminatório

Participação

O grupo de cidadãos eleitores com a denominação Cidadãos Por Coimbra e a sigla CPC vem participar, em

síntese, que na sua edição de 27 de setembro de 2013, o Diário de Coimbra pubLicou notícias de todas as

candidaturas, com exceção da participante.

“Para além disso, no local destinado a agenda das candidaturas, de forma ostensiva e deliberada, é

divulgada uma inIciativa da ora requerente/reclamante, mas com indicação de que se trata de “MCP”, que

nada tem a ver obviamente com a denominação ou sigla do movimento e é por isso gerador de grave

confusão e perturbação”, “violadoras dos artigos 40.° e 41.° da LEQAL” (cf. Doc. 24)

Resposta do jornaL

Notificado para se pronunciar, o diretor do jornal respondeu referindo, em síntese, que Ao longo da

campanha em análise o Diário de Coimbra foi publicando sempre espaços idênticos para todas as

candidaturas, mesmo para aquelas que, como o Movimento de Cidadãos Por Coimbra, não tinham

vereadores eleitos.

No último dia de campanha, dia 27/09/2013, o jornal viu-se confrontado com a obrigatoriedade cd inserir

nessa edição uma correção ao abrigo do direito de resposta, que necessariamente teria de ter lugar no

jornal, tendo-se visto forçado a, imprevistamente, reajustara espaço que tinha disponível.

Deste reajustamento, depararam-se os seus técnicos com a impossibilidade prática de inserir, como estava

previsto, um destaque à candidatura em causa.” (cf. Doc. 25)
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Apreciação

Da análise efetuada a todas as edições publicadas entre 6 de agosto e 27 de setembro de 2013, foram

produzidos os gráficos que se encontram em anexo (identificados com as letras V a AC) e dos quais

resulta que todas as candidaturas apresentadas à Câmara e Assembleia Municipal de Coimbra foram

objeto de referência noticiosa por parte do Diário de Coimbra.

Concretamente, dos referidos gráficos resulta que o GCE/CPC foi objeto de tratamento igualitário,

juntamente com as demais candidaturas concorrentes ao município em causa, pelo que se nos afigura

inexistirem, no caso vertente, indícios do ilícito previsto no art° 21 2.° da LEOAL.

Face ao exposto, propõe-se o arquivamento do presente processo.

VI. Propostas de deliberação

Atento o exposto e em síntese:

Processos Propostas de deliberação

Expresso do Oriente Afigura-se existirem indícios da violação dos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos
- Proc.° n.° 98/AL 2013 Órgãos das Autarquias Locais pelo jornal “Expresso do Oriente”, pelo que se propõe a
- Proc.° n.° 304/AL 2013 instauração de um processo de contraordenação à empresa proprietária daquele
- Proc.° n.° 402/AL-201 3 jornal
Comércio de Alcântara Afigura-se existirem indícios da violação dos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos
- Proc.° n.° 1 54/AL 2013 Órgãos das Autarquias Locais pelo jornal “O Comércio de Alcântara”, pelo que se propõe
- Proc.° n.° 441/AL-201 3 a instauração de um processo de contraordenação à empresa proprietária daquele

jornal.
Diário de Notícias Afigura-se existirem indícios da violação dos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos
- Proc.° n.° 213/AL 2013 Órgãos das Autarquias Locais pelo Diário de Notícias, pelo que se propõe a instauração
- Proc.° n.° 254/AL 201 de um processo de contraordenação à empresa proprietária daqueLe jornal.
Diário de Notícias Propõe-se que se recomende à empresa proprietária do Diário de Notícias e à Direção
- Proc.° n.° 364/2013 de Informação para que, de futuro, garanta com rigor uma informação equivalente de

todas as candidaturas que se apresentem a determinada eleição, de modo a não colocar
em risco o dever de tratamento não discriminatório das candidaturas, Legalmente
imposto pelos artigos 40.° e 49.° da Lei ELeitoraL dos Órgãos das Autarquias Locais.

Povo da Beira Propõe-se que se recomende à empresa proprietária do jornal Povo da Beira e ao seu
- Proc.° n.° 357/AL-201 3 Diretor para que, de futuro, garanta com rigor uma informação equivalente de todas as

candidaturas que se apresentem a determinada eLeição, designadamente em período
mais próximo do dia da eleição, de modo a não colocar em risco o dever de tratamento
não discriminatório das candidaturas, legalmente imposto pelos artigos 40.° e 49.° da
Lei ELeitoraL dos Órgãos das Autarquias Locais.

O Renovar Afigura-se existirem indícios da violação dos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos
- Proc.° n.° 358/AL-2013 Órgãos das Autarquias Locais pelo jornal “O Renovar”, pelo que se propõe a

instauração de um processo de contraordenação à entidade proprietária daquele
jornal.

Jornal de Cinfães Considerando os argumentos, a defesa e os elementos juntos ao processo pela direção
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- Proc.° n.° 387/AL-201 3 do Jornal de Cinfães, propõe-se que se recomende à respetiva empresa proprietária
para que, de futuro, garanta uma informação equivalente de todas as candidaturas que
se apresentem a determinada eleição, de modo a cumprir com rigor o dever de
igualdade de tratamento das candidaturas, legalmente imposto pelos artigos 40.° e 49.°
da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, exigindo-se-lhe uma postura
proativa na recolha da informação e na pesquisa das notícias, não podendo [imitar-se a
aguardar passivamente que as candidaturas informem da sua existência ou que lhe
forneçam as notícias resultantes da sua atividade de campanha.

Diário de Coimbra Propõe-se o arquivamento do presente processo.
- Proc.° n.° 439/AL-201 3

Gabinete Jurídico

Ilda Rodrigues

Márcio Almeida

1-1
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Anexo 1 a i-CNEÍ2O15/237

Lista dos processos

Expresso do Oriente

- Proc.° n.° 98/AL 2013

Participação de GCE contra o jornal Expresso do Oriente por tratamento jornalístico

discriminatório

- Proc.0 fl0 304/AL 2013

Participação do PAN contra o jornal “Expresso do Oriente por tratamento jornalístico

discriminatório (omissão da candidatura do PAN à JF dos Olivais)

- Proc.° n.° 402/AL-2013

Participação de GCE contra o jornal Expresso do Oriente (edição de setembro de 2013) por

tratamento jornalístico discriminatório

Comércio de Alcântara

- Proc.° n.° 154/AL 2013

Participação do GCE MOVE- Alcântara-Cidadãos por Alcântara contra o jornal Comércio de

Alcântara por tratamento jornalístico discriminatório, designadamente na edição de 23 de agosto de

2013

- Proc.° n.° 441/AL-2013

Participação do GCE Cidadãos por Alcântara” contra o jornal “O Comércio de Alcântara por

tratamento jornalístico discriminatório

Diário de Notícias

- Proc.° n.° 213/AL 2013

Participação do PCTP/MRPP contra o jornal Diário de Notícias por tratamento jornalístico

discriminatório

- Proc.° n.° 254/AL 2013

Participação do PCTP!MRPP contra o jornal Diário de Notícias por tratamento jornalístico

discriminatório (omissão na edição de 12 de setembro nos concelhos de Odivelas e Amadora)



- Proc0 n° 364/2013

Participação de GCE contra o Diário de Notícias por tratamento jornaLístico discriminatário

- Proc.° n.° 357/AL-2013

Participação de cidadão contra o Jornal Povo da Beira por tratamento jornalístico discriminatório

- Proc0 n.° 358/AL-20 13

Participação da CDU de Sta. Maria da Feira contra o JornaL O Renovar por tratamento jornalístico

discriminatório

- Proc.° n° 3871AL-2013

Participação de GCE contra o JornaL de Cinfães por tratamento jornalístico discriminatório

- Proc° n.° 439/AL-2013

Participação do GCE Cidadãos por Coimbra contra o jornaL Diário de Coimbra (edição de 27 de

setembro de 2013) por tratamento jornaLístico discriminatório
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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

COMUNICADO OFICIAL DA CNE

Eleições gerais para os Órgãos das Autarquias Locais de 29 de setembro de 2013

Tratamento jornalístico não discriminatório

e

Proibição de realização de propaganda política através de meios de pubLicidade comerciaL

Tratamento Jornalístico Não Discriminatário

A necessidade de garantir a igualdade e a não discriminação entre todas as candidaturas concorrentes à
eleição resulta do disposto nos artigos 40.° e 49.° da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (Lei
Orgânica n° 1/2001 de 14 de agosto).

Compete à Comissão Nacional de Eleições assegurar o tratamento jornalístico não discriminatório das
diversas candidaturas desde o momento da marcação do ato eleitoral.

Para concretizar o direito à informação, esta deve ser objetiva e rigorosa e não se esgota na exatidão
material dos factos que comporta, mas revela-se na atualidade da mensagem, na sua imediatividade e na
sua veracidade, pelo que, a factos ou acontecimentos de idêntica importância deve corresponder um relevo
jornalístico semelhante.

Por outro lado, não sendo permitida a inclusão na parte noticiosa ou informativa de comentários ou juízos
de valor, não está, contudo, proibida a inserção de matéria de opinião, de análise política ou de criação
jornalística sobre as eleições e as candidaturas, cujo espaço não pode exceder o que é dedicado à parte
noticiosa e de reportagem.

Apesar de a CNE entender que existe uma maior liberdade e criatividade na determinação de conteúdo, a lei
impõe que as matérias de opinião não podem assumir uma forma sistemática de propaganda de certas
candidaturas ou de ataque a outras.

Merece especial referência a matéria dos debates eleitorais, entendendo a CNE que os órgãos de
comunicação social devem assegurar que aqueles se realizem com a participação de representantes de
todas as candidaturas.

«A simples ausência, no debate, de um qualquer dos candidatos, fará crer, de princípio, a grande número de
cidadãos que outros que não os presentes nem sequer se apresentarão ao sufrógio ou então, talvez até pior
que isso — assim se operando, nessa hipótese um verdadeiro afunilamento informativo, fortemente invasivo
do projecto propagandístico de cada um, favorável ou desfavoravelmente, em plena fase dita de “pré-
campanha” — que a candidatura dos ausentes, por qualquer razão, não será para representar com
seriedade» (Acórdão do STJ de Fevereiro de 2009).

Tal não implica, porém, que, organizando-se debates, eles devam ter necessariamente a participação
simultânea de todas as candidaturas — cada órgão de comunicação social é livre de encontrar grelhas que
sejam consensualizadas com as diversas candidaturas e por todos observadas — desde que não haja
oposição de nenhuma delas.

Nestes termos, a CNE reitera que os órgãos de comunicação social devem garantir informação equivalente
sobre todas as candidaturas e a sua atividade com vista ao esclarecimento do eleitor.
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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Proibição de Realização de Propaganda Política Através de Meios de PubLicidade Comercial

A propaganda política feha direta ou indiretamente através dos meios de publicidade comercial é proibida
desde 25 de junho de 2013, data da publicação do Decreto do Governo n,° 20/2013, conforme resulta do
disposto no artigo 16.° da Lei Orgânica n° 1/2001, de 14 de agosto.

O legislador teve em vista impedir que através da compra de espaços ou serviços por parte das forças
políticas se viesse a introduzir um fator de desigualdade entre elas, derivado das suas disponibilidades
financeiras.

Nos termos da referida disposição legal apenas são permitidos os anúncios publicitários, como tal
identificados em publicações periódicas, desde que não ultrapassem um quarto de página e se limitem a
utilizar a denominação, símbolo e sigla do partido, coligação ou grupo de cidadãos e as informações
referentes à realização anunciada. Os anúncios de realizações de campanha não devem conter o nome dos
intervenientes, com invocação da sua qualidade de titulares de cargos públicos, quando é caso disso,
constituindo tal invocação uma forma indireta de propaganda.

A propaganda política feita, direta ou indiretamente, através de meios de publicidade comercial é punida
com coima, de acordo com o disposto no artigo 209.° da Lei Orgânica n° 1/2001, de 1I de agosto.

26 de junho de2013 Comissão Nacionalde Eleições
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‘II.
Comissão Naoono de E(eições

Ex moe. Senhores

01. circular n.° 3/AL 2013

Sua referência Sua comunicação Nossa referência: 3.6

Assunto: Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais —29 de setembro de 2013
Comunicado oficial da Comissão Nacional de Eleições sobre tratamento
jornalístico não discriminatório e proibição de realização de propaganda política
através de meios de publicidade comercial

Encarrega-me o Senhor Presidente da Comissão Nacional de Eleições de remeter a V.

Exas., para os devidos efeitos, o comunicado sobre tratamento jornalístico não

discriminatório e proibição de realização de propaganda política através de meios de

publicidade comercial, no âmbito da eleição em referência, aprovado na reunião da

Comissão Permanente de Acompanhamento de 26 de junho p.p..

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário da Comissão

Paulo Madeira

Anexo o mencionado
ID



De: Comissão Naciohal de Eleições
vad: quinta-feira, 27 de Junho de 2013 16:24
Cc: ‘agencialusa@lusa.t’;’fpbrito@lusa.pt’ (fpbrito@lusa.pt); rjpinto@lusa.pt’

(EJpinto@lusa.pt)’; “sjorge@lusa.pt’ (sjorge@tusa.pt); “nsimas@usa.pt’
(nsimas@lusa.pt)’; “dandrade@lusa.pt’ (dandrade@lusapt)’; nportojnpt;
‘redaccao@dn.pt “24horas@24horas.com.pt’ (24horas@24horas.com.pt)’;
‘direccao@correiodamanha.pt’; ‘politica@correiomanha.pt’; pubiico@publico.pt’;
‘destak@destak.pt’; readmetro@metro.lu’; ‘gborga@oje.pt; ‘amendonca@oie.pt’;
‘rneiahora@meiahora.pt’; ‘director@expresso.imprensa.pt’; ‘geral@sol.pt’;
fatima.fao@focus-online.net’; ‘fernandoesteves@sabado.cofina.pt’;
‘visao@edimprensa.pt; deconomico@economicasgps.com;
geral@oprimeírodejaneiro.pt; ‘mail@rr.pt; ‘info@radiocomercial.ciix.pt’;
agenda@tsf.pt’; radioclube@rcp.clix.pt; ‘info@radioclube.clix.pt’;
programas@radioeuropafm’; ‘agenda.rdp@rtp.pt’; ana.monteiro@rtp.pt’;
mail@rfm.pt’; info@mega.fm’; info@radiocomerdal.clix.pt’;
programa@radiocomercial.ciix.pt’; comerciais@mcrclix.pt’; ‘mcruz@m80.clix.pt’;

‘nbaptista@m80.clix.pt’; ‘agenda.informacao@rtp.pt; a.carvalho@rtp.pt’;
‘rtpa@rtp.pt’; ‘telejornal.acores@rtp.pt; ‘tjmadeira@rtp.pt’; ‘atendimento@sic.pt’;
‘agenda@tvi.pt’; ‘relaccoes.exteriores@tvi.pt’; agenda@tvi.pt’;
relaccoes.exteriores@tvi.pt’

Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais — 29 de setembro de 2013
- Comunicadooficial da Comissão Nacional de Eleições

1038.pdf; Comunicado Tratamento Jornalístico eleição AL 2013.pdf

Alta

Exmos. Senhores

Junto remeto o ofício circular n.2 3/AL 2013, de 27 de junho p.p..

Com os melhores cumprimentos,

Isabel Dias
Secretaria

Como Nci
Av. ÍJ. Carlos 1, 128-7 1249-QLjsboa
Tef: ÷351 213923800 Fax: +351 21 3953543
S)te wwwcnepi e-mait: cne@cne.pt



José Carvafho
vbdo: quinta-feira, 27 de Junho de 2013 19:00
Cc: arcopedico@arcepedico.com’; info@cct.org.pt; geral@jomalplaneamentoorq’;

‘info@ispgayapt; redacao@pontosdevista.com.pt; imprensa@cmporto.pt;
‘gera@porto24.pt; pe@dix.pt; martnsvidinha@sapo.pt;
gomes.alves@netcabo.pt’; geraLctoverpress@oprimeirodejaneiro.pt;
azevedo@etras.up.pt’; prize@prize.pt’; jornalprogresso.@gmaiLcom;
jfreitas@ispgaya.pt’; ‘pedrogoncalves@ptjornal.com’; ‘publico@ publico.pt’;
raizesdopovo@gmail.com; adalberto.costa-3499p@adv.oa.pt;
aep@aeportugal.com; gera@codigo.pt’; ‘geral@renovaveismagazine.pt;
reportergondomar@sapo.pt’; tamegapress@gmail.com; ‘geral@ania
ambiente.org; animee@maiItelepac.pt; ‘geral@ publicacoesdirectas.pt;
editorial@carmelo.pt; basii@sapo.pt; queirosiana@hotrnail.com;
eve@vdaeconomica.pt; ‘geral@ginocar.pt; geral@robotica.pt; ‘ciad@scmppt;
‘fatima-ferreirinha@ Iive.com.pt; ‘bip@ paroquiadamaia.net’; ‘editirso@sapo.pt;
teatro@seivatrupe.pt’; ‘amarantetv@gmail.com’; (rcooperativa@gmail.com;
sernanariofelgueiras@semanariofelgueiras.pt; FeIlo@Ietoeditores.com;
cnis.porto@maiI.teIepac.pt; global@kgb-consulting.com;
superior@ maiI.vng.sIa.pt; cmedicoes@gmail.com; cmedicoes@gmail.com;
‘technohospitaf@pubtindustria.pt’; ‘aimmap@aimmap.pt; obra@sobrosa.pt;
geral@terrasdoave.pt; ‘tvs@sapo.pt; porto@timeout.pt’;
tss@vidaeconomica.pt; fernando.gonc&ves@transportesenegocios.com;
tribu napacense@ netc.pt; ‘revista.tripeiro@cciporto.pt;
jornal@onoticiasdatrofa.pt; mail@sportrofa.com; geral@editel.pt;
pubiicidade@editei.pt’; upin@reitup.pt’; ‘vp@voz-portucalense.pt;

‘armindocosta@net.sapo.pt’; gerai@va{sousa.tv; geral@varzim.pt;
‘mediamarcomediamarco.pt; gera1@verdadeirooIhar.pt; geral@modatex.pt’;
info@rickiparodi.com; ‘ve@vidaeconomica.pt’;
‘vidaempresariadeamarante@gmai.com; geve@vidaeconomica.pt;
jornaIvi1acondense@gmaiLcom; ‘viflasegolfeviHasegoIfe.com’;
‘martacarmona@pmmedia.pt; ‘ger&@vivacidade.org’;
‘adviceporto@ mail.telepac.pt; ‘fpvoleibol@voleiboLpt’;
catiafernandes@pmmedia.pt; relpubIicas@ bien&decerveira.org
gerai@vozdapovDa.com; paroquia.afena@sapo.pt;
avozdeermesinde@g maiLcom; avozdegaia@gmalcom’; vleca@sapo.pt;
gera!@pedestaIdideiaspt; ‘nunopires@essencidovinho.com’;
rita.pinto@soaresdacosta.pt’; info@zerozero.pt; info@orni-ex.com;
Iuisfilipejardim@gmall.com; ‘edgaraguiar-35m@advoa.pt;
rretariadodnoticias.pt’; revistadiversidades@madeira-edu.pt;
eco.do.funchaKgnetmadeii ci.com; angelrcawefurmadetra@gmaiLcom;
marketing@portobay.pt; ivbam.sra@gov-madeirapt;
isenha.revista@gmaiLcom; info@psd
madeira.com’; madeiramotorsport@gmatl.com; ‘magazine@niolhe.com;
aydano@eurobest.pt; ‘apca@netmadeira.com’; pensardiverso@ uma.pt;
quebra.costas@hotmail.com; geral@desenquadrado.com’;
‘fiestamadeira@yahoo.com; ‘sabermadeira@yahoocom;
tribunadamadeira@gmail.com; mauricio.pereira@grupopficom’;
xarabanda@gmaii.com; ‘acormedia@acorianooriental.pt’;
sissamadruga@gmail.com; acbrmedia@acorianooriental.pt;
acorianoorientaI@acorianoorientaI.pt; india@algarvenitesmagazine.com’;
‘atianticoexpresso@cprreiodosacores.net’; iac@ iac-azores,org;
geral@viaoceanica.com; ‘obaluarte@oriinet.pt; ornaobreves@gmaiI.com’;
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Comissão Nacional de Eleições fZj /At-2o i3

De: Manuel Nogueira <olivaiscomtodos@gmaií com>
Enviado: segunda-feira, 12 de Agosto de 2013 11:18
Para: geralexpressodooriente@gmail.com; acaciosoareslll@gmail.com
Cc: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Tratamento Jornalístico Não Discriminatório
Anexos: Comprovativo envio correio registado 2SJulho2Ol3jpg; aL2013

_apoio...comunicado-tj-pub.pdf; 12 Expresso Oriente.pdf

Exmos./as. Senhores/as.:
- Director do Jornal Expresso do Oriente, Sr. Acácio Soares,
- Comissão Nacional de Eleições,

Enquanto mandatário da candidatura do grupo de cidadãos Olivais Com Todos, candidato à Assembleia de
Freguesia dos Olivais, Lisboa, nas Eleições Autárquicas de 2013, venho por este meio expor o seguinte:

1- De acordo com comunicado oficial da Comissão Nacional de Eleições (CNE), emitido a 26 de Junho
de 2013 (anexo), compete à CNE “assegurar o tratamento jornalístico não discriminatório das diversas
candidaturas desde o momento da marcação do ato eleitoral”. No referido comunicado, é ainda indicado que
“a CNE reitera que os órgãos de comunicação social devem garantir informação equivalente sobre todas as
candidaturas e a sua actividade com vista ao esclarecimento do eleitor”.

2 - No passado dia 25 de Julho de 2013, foi enviada carta por correio registado, com aviso de recepção, em
correio prioritário (azul) para o Jornal Expresso do Oriente (cujo comprovativo de correio registado se
anexa, bem como o conteúdo da referida carta), dando conhecimento da presente candidatura independente
e solicitando a publicação de notícia acerca da mesma no Jornal e site do Expresso do Oriente. O envio da
carta foi feito por este meio, já que o referido Jornal não possui fax.

3 - As edições do Jornal Expresso do Oriente podem ser consultadas no seguinte endereço electrónico:
http://expressodooriente. com/?page id=485

4 - Na edição de Julho de 2013, do Jornal Expresso do Oriente
\https ://dl.dropboxusercontent.com/u125852 1 92/88%2OJULHO%2Ode%202013 %2OEXPRESSO%2Odo%2
OOriente%20net.pdf), verifica-se a participação da cabeça de lista da candidatura do Partido Socialista
(PS) à Assembleia de Freguesia dos Olivais, nas páginas 2, 5 e 14, onde se inclui coluna de opinião e
apresentação pública da candidatura.

5 - Na edição de Agosto de 2013, do Jornal Expresso do Oriente
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/25852 1 92/89%2OAGOSTO%2Ode%2020 13 %2OEXPRESSO%2Odo%
200riente%2ONet.pdf), verifica-se a participação da cabeça de lista da candidatura do Partido Socialista
(PS) à Assembleia de Freguesia dos Olivais, nas páginas 2, 7, 8 e 16 e a participação dos cabeças de lista do
P5, PSD/PP, CDU e BE na página 4.
Apesar do envio da carta referida no ponto 2 deste e-mali, não foi feita qualquer referência à candidatura
Olivais Com Todos, na edição de Agosto deste Jornal.

6 - Pelo que atrás foi exposto, vimos por este meio solicitar o tratamento equitativo de todas as 9
candidaturas à Assembleia de Freguesia dos Olivais, na próxima edição do Jornal Expresso do
Oriente (Setembro): Bloco de Esquerda, CDU, Plataforma de Cidadania Lisboa (PPM/PPV/PND), Sentir
Lisboa (PPD/PSD, CDSJPP, MPT), PCTP/MRPP, Partido Trabalhista Português, Partido Socialista, Partido
pelos Animais e pela Natureza e grupo de cidadãos Olivais com Todos.

1



7 - Aguardamos contacto, estando ao dispor para colaboração na edição do mês de Setembro do referido

jornal, para que o mesmo atue de acordo com as orientações da CNE supracitadas.

Despeço-me apresentando os melhores cumprimentos,

Manuel Nogueira

(mandatário da candidatura Olivais Com Todos)

2
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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

COMUNICADO OFICIAL DA CNE

Eleições gerais para os Órgãos das Autarquias Locais de 29 de setembro de 2013

Tratamento jornalístico não discriminatório

e

Proibição de realização de propaganda política através de meios de publicidade comercial

Tratamento Jornalístico Não Discriminatório

A necessidade de garantir a igualdade e a não discriminação entre todas as candidaturas concorrentes à
eleição resulta do disposto nos artigos 40.° e 49.° da Lei EleitoraL dos Órgãos das Autarquias Locais (Lei
Orgânica n°1/2001, de l4de agosto).

Compete à Comissão Nacional de Eleições assegurar o tratamento jornalístico não discriminatório das
diversas candidaturas desde o momento da marcação do ato eleitoral.

Para concretizar o direito à informação, esta deve ser objetiva e rigorosa e não se esgota na exatidão
material dos factos que comporta, mas revela-se na atualidade da mensagem, na sua “imediatividade’ e na
sua veracidade, pelo que, a factos ou acontecimentos de idêntica importância deve corresponder um relevo
jornalístico semelhante.

Por outro lado, não sendo permitida a inclusão na parte noticiosa ou informativa de comentários ou juízos
de valor, não está, contudo, proibida a inserção de matéria de opinião, de análise política ou de criação
jornalística sobre as eleições e as candidaturas, cujo espaço não pode exceder o que é dedicado à parte
noticiosa e de reportagem.

Apesar de a CNE entender que existe uma maior liberdade e criatividade na determinação de conteúdo, a lei
impõe que as matérias de opinião não podem assumir uma forma sistemática de propaganda de certas
candidaturas ou de ataque a outras.

Merece especial referência a matéria dos debates eleitorais, entendendo a CNE que os órgãos de
comunicação social devem assegurar que aqueles se realizem com a participação de representantes de
todas as candidaturas.

«A simples ausência, no debate, de um qualquer dos candidatos, fará crer, de princípio, a grande número de
cidadãos que outros que não os presentes nem sequer se apresentarão ao sufrágio ou então, talvez até pior
que isso — assim se operando, nessa hipótese um verdadeiro afunilamento informativo, fortemente invasivo
do projecto propagandístico de cada um, favorável ou desfavoravelmente, em plena fase dita de “pré-
campanha” — que a candidatura dos ausentes, por qualquer razão, não será para representar com
seriedade» (Acórdão do STJ de Fevereiro de 2009).

Tal não implica, porém, que, organizando-se debates, eles devam ter necessariamente a participação
simultânea de todas as candidaturas — cada órgão de comunicação social é livre de encontrar grelhas que
sejam consensualizadas com as diversas candidaturas e por todos observadas — desde que não haja
oposição de nenhuma delas.

Nestes termos, a CNE reitera que os órgãos de comunicação social devem garantir informação equivalente
sobre todas as candidaturas e a sua atividade com vista ao esclarecimento do eleitor.

Pág. 1 de2
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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Proibição de Realização de Propaganda Política Através de Meios de Publicidade Comercial

A propaganda política feita direta ou indiretamente através dos meios de publicidade comercial é proibida

desde 25 de junho de 2013, data da publicação do Decreto do Governo n.° 2012013, conforme resulta do
disposto no artigo 46.° da Lei Orgânica n° 1/2001, de 14 de agosto.

O legislador teve em vista impedir que através da compra de espaços ou serviços por parte das forças
políticas se viesse a introduzir um fator de desigualdade entre elas, derivado das suas disponibilidades
financeiras.

Nos termos da referida disposição legal apenas são permitidos os anúncios publicitários, como tal
identificados em pubticações periódicas, desde que não ultrapassem um quarto de página e se limitem a
utilizar a denominação, símbolo e sigla do partido, coligação ou grupo de cidadãos e as informações
referentes à realização anunciada. Os anúncios de realizações de campanha não devem conter o nome dos
intervenientes, com invocação da sua quaLidade de titulares de cargos públicos, quando é caso disso,
constituindo tal invocação uma forma indireta de propaganda.

A propaganda política feita, direta ou indiretamente, através de meios de publicidade comercial é punida
com coima, de acordo com o disposto no artigo 209.° da Lei Orgânica n° 1/2001, de 14 de agosto.

26 de junho de 2013 Comissão NacionaL de Eleições

Pág.2de2



De: Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira, Mandatário do Grupo de Cidadãos OLIVAIS POR TODOS, candidato
à Assembleia de Freguesia dos Olivais nas Eleições Autárquicas de 2013

Rua Cidade de Malange, n°1 — 3.° esquerdo,

1800-101 Lisboa

Para: Exmo. Sr. Director do Jornal Expresso do Oriente, Sr. Acácio Soares,

Avenida Embaixador Aristides Sousa Mendes, 1 8— C

Tapada das Mercês

2725-537 Mem Martins

Assunto: Publicação de notícia sobre Grupo de Cidadãos OLIVAIS POR TODOS no Jornal e Site Expresso do

Oriente

Santa Maria dos Olivais, 25 de Julho de 2013

Exmo. Sr. Director do Jornal Expresso do Oriente,

É com muito prazer que lhe envio a presente carta.

Venho por este meio participar a informação da apresentação de uma candidatura independente, formada pelo grupo

de cidadãos OLIVAIS POR TODOS, candidato à Assembleia de Freguesia dos Olivais nas Eleições Autárquicas de

2013.

Neste sentido, solicito que na próxima edição do Jornal Expresso do Oriente, bem como no site da internet, seja dado

conhecimento desta candidatura, através de um artigo de opinião, bem como uma página com a apresentação dos

fundamentos desta candidatura, acompanhada por documentação fotográfica.

Anexo a nossa primeira carta de apresentação à população Olivalense, para seu conhecimento, publicação no site e

também na edição do Jornal impressa.

Estarei ao seu dispôr para colaborarmos no serviço de informação jornalística à população da área oriental da cidade
de Lisboa, pelo que lhe deixo o nosso e-mail oficial: olivaiscomtodos2ol3@gmaiLcom

Despeço-me apresentando cordiais cumprimentos,

Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira



OLIVAIS COM TODOS 2013

MOVIMENTO INDEPENDENTE

Caros Olivalenses,

É com muito prazer que vos dirijo esta mensagem!

Todos nós partilhamos o orgulho em viver numa Freguesia com uma longa história — da
ruralidade à industrialização, do arrojado e futurista plano urbanístico, baseado na carta de
Atenas, até aos dias de hoje.

Infelizmente vivemos tempos difíceis, que cada vez mais se reflectem no dia-a-dia da nossa
freguesia. As soluções que nos são apresentadas não correspondem às verdadeiras
necessidades da população, sendo a crescente abstenção a prova disso.

É tempo de mudar! É tempo de unir esforços! É tempo dos cidadãos verdadeiramente
independentes se envolverem no futuro da nossa freguesia. É por isso que me orgulho em
encabeçar o grupo de cidadãos independentes OLIVAIS COM TODOS, candidato à Assembleia
de Freguesia dos Olivais nas eleições autárquicas que se aproximam.

Somos uma equipa forte composta por olivalenses de toda a freguesia, de diferentes idades e
experiências. Reunimos competências académicas e profissionais variadas que queremos pôr ao
serviço da nossa comunidade.

Os princípios que nos orientam são:

• Participação activa da população;
• Transparência na gestão dos recursos;
• Valorização do património e história da freguesia;
• Promoção do envelhecimento activo e apoio familiar;
• Defender sempre os interesses dos Olivalenses.

Conte connosco para defender os Olivais.
Nós contamos consigo.

OLIVAIS COM TODOS!

Gonçalo Maggessi
Julho 2013

Participe connosco neste desafio:
olivaiscomtodos2013@gmail.com
Olivais Com Todos 2013
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Comissão Nacional de Eleições e2c.

De: Manuel Nogueira <olivaiscomtodos@gmaii com>
Enviado: sexta-feira, 20 de Setembro de 2013 21:59
Para: Comissão Nacional de Eleições; lurdes.cometamagico@gmail.com; Expresso do

Oriente; Acácio Soares
Assunto: Tratamento jornalístico discriminatório

Exmos./as. Senhores/as.:

- Director do Jornal Expresso do Oriente, Sr. Acácio Soares,
- Gerente da Cometa Mágico, Sra. Maria de Lurdes Braga Domingos Soares de Figueiredo
- Presidente da Comissão Nacional de Eleições,

Enquanto mandatário da candidatura do grupo de cidadãos Olivais Com Todos, candidato à Assembleia de
Freguesia dos Olivais, Lisboa, nas Eleições Autárquicas de 2013, e na sequência da exposição anterior de 12 de
Agosto do corrente, que originou o processo da CNE n.° 98/AL-2013, venho por este meio expor o seguinte:

1 - Edição de Setembro de 2013 do jornal Expresso do
Oriente: httDs:I/d . d ropboxuse rcontent.com/u/25852 1 92/90%20N ET%20S ETEM B RO%2Ode%2020
1 3%2OJazz%203%2OEXPRESSO%2Odo%200riente.pdf

2 - Na referida edição foi publicada a participação do grupo de cidadãos Olivais com Todos, candidato à Junta
de Freguesia dos Olivais, Lisboa (pp 4).

3 - Infelizmente, nesta edição voltou a verificar-se Tratamento Jornalístico Discriminatório, através da
publicação de um texto com características de editorial, da candidata do PS à Junta de Freguesia dos Olivais, Rute
Lima, na página n.° 2, facto que acontece desde Outubro de 2012.

4 - Informo ainda que também no sítio da internet deste jornal, é possível verificar outros exemplos de Tratamento
Jornalístico Discriminatório. Existem diversos exemplos, onde é feita a cobertura das candidaturas do PS à s
Juntas de Freguesia da cidade de Lisboa, e partilho o seguinte link onde é feita a divulgação de um evento que terá a
participação da candidata do PS à Junta de Freguesia dos Olivais, Rute Lima:

http:llexpressodooriente.com/?p=1 3878

5 - Questiono ainda a CNE sobre a eventual necessidade de investigação sobre o motivo pelo qual a linha
editorial do Jornal Expresso do Oriente, propriedade da empresa Cometa Mágico, é claramente tendenciosa.
Por exemplo, desde Outubro de 2012 que o seu editorial é feito pela Sr. Rute Lima, que acompanhada até Maio pelo
Sr. Hirondirio Isaias, respectivamente candidatos pelo PS às juntas de freguesia dos Olivais e Parque das Nações.
Anexo documento da Junta de Freguesia dos Olivais, que possui executivo PS, onde se verifica o ajuste directo à
empresa Cometa Mágico da composição e edição do boletim mensal da freguesia, Jornal dos Olivais.

6 - Face ao exposto, solicito que a Comissão Nacional de eleições haja em conformidade com o Comunicado
Oficial da CNE de 26 de Junho de 2013, sobre o Tratamento Jornalístico Não Discriminatório.

Despeço-me apresentando os meus melhores cumprimentos,

Manuel Nogueira
Mandatário da candidatura Olivais com Todos

No dia 13 de Agosto de 2013 às 20:07, Comissão Nacional de Eleições <cne@cne.pt> escreveu:

Exmo. Senhor

1
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Junto remeto o ofício n.° 1503, de 13 de agosto p.p..

Com os melhores cumprimentos,

Isabel Dias

Secretaria

Comissão Nacional de Eleições

Av. D. Carlos 1, 1 28_7Ô • 1249-065 Lisboa

Tef:+351 213923800 • Fax:+351 213953543

site: www.cne.pt • e—mau: cne@cne.pt

Aceda às perguntas mais frequentes relativas às Eleições Autárquicas 2013 em
http:/Iwww.cne ptlcontent/pe rQuntas4reQuentes-eleicoes-autarpuicas

Esta mensagem e os seus anexos podem conter informação privilegiada e/ou confidencial, destinada exclusivamente
ao(s) destinatário(s). Se não for o destinatário, ou a pessoa responsável pela sua entrega ao destinatário, não pode
copiar, entregar este documento a terceiros ou revelar o seu conteúdo, e deve eilminar de imediato esta mensagem
do seu sistema.
Esta mensagem e ficheiros anexos foram sujeitas a verificação automática da presença de vírus, no entanto a
Comissão Nacional de Eleições não será responsável por qualquer prejuízo resultante de vfrus que tenham
eventualmente passado o sistema antivírus.

Privileged/ Confidential information may be contained in this E-malI and its attachments is intended only for the use
of the intended recipient(s). lf you are not the recipient, or the person responsíble for delivering it to the recipient, you
may not copy or dísclose this to anyone else and must immediately eliminate this message from your system.
Although this e-mail and its attachments have been scanned for the presence of computer viruses, the National
Elections Commíssion of Portugal (CNE) will foI be liable for any losses as a result aí any viruses eventually being
passed on.
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Eleito pela primeira vez Presidente da Junta de Freguesia 1

) dos Olivais em 1989, José Manuel Rosa do Egipto
dcede-se do cargo que assumiu há 24 anos
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Bombeiros do Beato vivem
€em condições precárias
Vitória Clube de Lisboa
dinamiza o desporto
Clube Oriental de Lisboa
pronto para vencer
Marvila inaugura Skate
no Parque Rock in Rio

Férias no Oceanário
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Jazz na Praças
VOTE .29 de Setembro• ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS VOTE



Cara e caro leitor,

Voltámos a Setembro
Este mês marca sempre o regresso de todos às rotinas do

dia-a-dia.
O regresso ao trabalho, o regresso às escolas, para os senia

res, o regresso aos centros de dia. Ou seja, a sociedade e as pes- Rute Lima
soas voltam ao ritmo acelerado de uma vida repleta de afazeres.

Mas Setembro de 2013 trará as eleições autárquicas. As eleições onde todos nós ire
mos escolher os nossos governantes locais, Para essa Junta de Freguesia e Câmara Muni
cipal serão eleitos aqueles em que o leitor deposita a sua confiança na liderança da cidade
e na da sua Freguesia.

Devemos ter em atenção aquilo que consideramos ser necessário fazer para que a
nossa comunidade venha a ter ainda melhores condições de vida.

Neste momento de grande fragilidade social, neste momento em que todos nós so
mos vitimas de todas as politicas de austeridade já impostas e de todas as aquelas que
ainda vão ser anunciadas por este Governo após o ato eleitoral, é necessário refletirmos.
Uma reflesão responsável sobre o futuro da sua comunidade não é uni investimento de
curto prazo. Muito pelo contráriol É a pensar em nós próprios mas também nas gerações
seguintes que devemos focalizar a nossa análise, Na nossa tomada de decisão, devemos
ter conta:

A educação, onde a qualidade do ensino e das instalações escolares dese ser colocada
em primeiro lugar, proporcionando às crianças, aos professores e também aos pais a abso
luta confiança naqueles que vão ser os homens e mulheres de amanhã;

A ação social e a saúde, que são áreas demasiado sensíveis e que devem abraegernodo
o universo dos cidadios, tendo em conta que são áreas transversais a todos os estratos
sociais, deverão ser trabalhadas com grande sensibilidade e competência. O combate ao
isolamento, o socorro às situações de emergência social, o suprimento de necessidades
simples como o medicamento, devem estar na ordem das prioridades, É preciso e urgente
combater a austeridade e encontrar caminhos para manter a dignidade no lado das pessoas;

O ambiente e todos os espaços públicos que envolvem a vida de todos nós, é aquilo
que define os nossos bairros. Devem estar limpos, tratados e harmoniosos, pois todos
temos direito avivarem espaços agradáveis que nos permitam ter prazer em ser desta ou
daquela Freguesia. Afinal, o espaço público é de todos e todos queremos usufruir do
mesmo como mesmo orgulho que usufruimos das nossas próprias casas.

Poderia escrever acerca de muitas mais áreas, mas considero que estas são as quetêm
peso considerável nas vidas de todos nósl

devemos lembrar-nos que,

“Ë nos momentos de decisão que o seu destino é traçado”.
AnthonyRobbins

Sou moradora na agora
nova freguesia do Parque
das Nações e lenho muita
pena de deixar de pertencer
a Santa Maria dos Olivais,
freguesia onde nasci e resi
do desde sempre. Tenho
pena de perdera “identida
de dos Olivais” e tenho mui
ta pena de perder o presi
dente que tive até sgora e
que muito fez pela nossa fre
gueeia. Sobretudo tenho
pena de que tenha sido eles
passar por todnt as dificul
dades inerentes à tranafor
mação desta nova cidade e
agora seja tudo entregue a
um conjunto de peesoas que
pouco têm a ver com a
origem do bairro e que, mes
mo inocentemente, não se
identificam (na minha opi
nião) com cate espírito oh
valense. Sempre houve Cli-
vaia Velho, Olivais Sul, Oli
vais Norte, Bairro da Encar
nação e outros diversos
bairros e todos faziam parte
da grande freguesia de San
ta Maria dos Olivais. Age-
ra,jurstam-se pequenas fre

Festejar
o Dia do Idoso

O Dia do Idoso vai ser celebrado,
no dia 10 de Setembro, nos Olivais,

de forma especial.

A 34.’ Esquadra da PSP dos Olivais, no
âmbito do Programa Integrado de Policiamento
de Proximidade (PIPP), vai realizar o evento “Di
versão Sénior”, que promete animar os maio ido
sos, com um conjunto de actividades deuporli
vau, médicas e musicais.

Durante todo o dia, a Quinta Pedagógica dou
Olivais vai acolher uma série de actividades
como: palestras, ciclo de patrulhas dos bombei
ros, exposições artesanais, danças de salão, a
actuação de um fadista à capela, aeasôet de gi
nástica e Tal Chi Clsaan.

Nomes bem conhecidos do público como Fer
nando Mendes ou o cantor Leandro também se
vãojuTstar ao evento e proporcionar um momen
to único de muita divereão e convívio a lodosos
que ali se deslocarem.

O evento conta com o apoio da Junta de Fre
guesia doe 01maio, e tem entrada gratuita.

te a participarem tantas ac
ções. Marvila é a maior.

— OLIVAIS - PARQUE das NAÇÕES - PORTELA MOSCAVIDE - MARVILA - BEATO - S, JOÃO• PENHA de FRANÇA 1 ANO 1 VIII N.’ 1901 SETEMBRO 12013
www.expresaodooriente.com
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e publicaremos a sua opinlão:desde que a mesmo não revele conteúdo
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Olá
vizinhos

guenins para formar uma
maior aparte-seus Olivais
para constituir sima fregsie
aia que quer ser diferente, Cidélla Ribeiro

tão diferente que até foi bus- Mamla

car território ao concelhso vi
zinlsciI Vou, forçoaamente, Verdes
pertencera essa nova reali- —

dade mas o meu coração
eslará sempre coso os Oh- assim
vais e as gentes que a for
maram. Publicamos senhoreu na

vossa página 16 de edição
Ana Santos de Agosto que o Sr, Sã Fer

Olivais . . . -

ssandes visilou os Ohivait
para ver de perto as obras
que pretendem dar aos oh
valesses mais espaços ver
des. Ora, na minha modesta
opinião, bastaria que pres
tassem aos espaços verdes
já exiatentes os cuidados que
eles merecemjá que setrata
de um património que cota
freguesia se podia orgulhar
de ter mas que por incúria
dos responsáveis estão cada
vez piores.

Já agora mostrem-nos
como estão a decorrer as
obras da piscina, se fizerem
o favor.

Marvila
é a maior

Fico muito feliz por terem
sido substitstidas as placas de
tránsito que diziam “CheIas”
pelas novas que agora indi
cam a nossa fregueuia pelo
nome correcto de “Marvila”
e quando olho para a página
que o vossojomal dedica
minha freguesia, sinto-me
sempre muito orgulhosa por
que vejo que em Marvila, ao
contrário do que se fala e que
muitas vezee são csrrespon
de à verdade, há muita soli
dariedade e muila acção p5-
siliva. E exemplo densa
positividade a notícia que
dão sobre os seniores parti
ciparem os Teatro Contra-
Senso e também a noticia da
gináalica na rua. Em nenhu
ma freguesia se vê tanta gea

DIA DO IJXXO
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Aproveito para felicitar o
Sr. José Alvéolos pela cora
gem de enfrentar uma doen
ça 100 terrível.

Agradeço o eapsço con
cedido.

Carlos Fonseca
Olivais

Apita la PSP
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ELECTRO CANALIZADORA, LDA.
COSÉRCIO FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÁO CIVIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ÁGUAS, ESGOTOS.
ELECTRICIDADE E CONSTRUÇÃO CIVIL

ACORDOS COM CONDOMÍNIOS
TM:53301 575319373B2418196301 5753

s-mail: pjmarlinnldu@gmail.cam
Rua Cidade de Cabinda, 6-A— 1 050-ORa Lisboa — Tel: 210549464

4 A Grelha
GerêeeiudeÀrmindsVentara

Cafetaria, Restaurante, Cervejaria
Especialidade da casa

“GRELHADOS”

Ras SalosdsrAllsnds, 72-Na- 1885- MOSCAVIDE- Tnl. 219 444 202
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Os textos publicados e assinados são independentes da !inh editorial do EXPRESSO do Oriente e são da inteira responsabilidade dos seus autores.
Por motivos de clareza ou de espaço, reservamo-nos o direito de seleccionar os mesmos e publicar só os trechos que considerarmos mais importantes.



José Manuel Rosa do Egipto,
Presidente da Junta de Freguesia
dos Olivais, despede-se do cargo
para que foi eleito pela primeira

ve há 24 anos.
Fomos saber a opinião de alguns
dos moradores sobre o autarca

que dirigiu uma das mais importantes
freguesias da capital.

Harun Carsane,
Vogal do Desporto e Cultura

daADCEO

______________

Bruno Gonçalves
Vice-Presidente doS. L. Olivais

Temos muito a agradecer ao Pre
sidente José Manuel Rosa do Egip
to. É graças a ele que temos um
novorelvadoefoitombémeteogran. de irripulsionadorda construção do

________________

nosso pavilhão, motivo pelo qual o
escolhemos para patrono do mes

mo. Além disso, se analisarmos o crescimento dos Oli
vais. lembramo-nos que há alguns anos atrás os Olivais
eram apenas um 005iunto de quintas e que foi desde a sua
chegada que a treguesia mudou.

A bis, marca da gama económica
da Accor, um dos maiores grupos
hoteleiros do Mundo, inaugurou
uma nova unidade holeleira no

Parque das Nações, em Lisboa.

Res&tado de um investimento de 10 mi
lhões de curou, o sovo hotel integrajá novi
dadeu resultantes da recente reformulação ds
marca, corno uni novo concerto de camas, o

Alice

__________

e José Dias,
curnurcisntes

________

Como comer
ciantes, acha
mos que o se

__________

nhor Presidente
Rosa do Egipto
foi uma enorme

mais-valia pura que o Posto dos CTT pudesse ficar instalado
aqui no Mercado da Encarnação Sul. Nos contatos que tive
mos com ele, foi uma pessoa espetacular e ajudou-rios bas
tante, a nivel burocráãco, a resolveras coisas coro a Cõmara
Municipal de Lisboa. Acho que s boa vontade e a simpatia
que sempre demonstrou neo podiam ter sido melhores.

novo design das áreas públicas e um novo con
ceito de restauração. Assim, o novo hotel in
clui a “Ibis Sweel Bed”, urna cansa mais con
fortável que já está disponível em todos os
hotéis da marca no nosso pais; Iobbies e ba
res com uso deoign maio actual e cómodo; uma
recepção que privilegia a interacção com o
cliente; e um bar/restaurante, com um servi
ço permanente de refeições leves, snaks, so
bremesas e sopas e também refeições mais
completas.

O hotel possui 112 quartos com Wr-Fi gra
tuito e tem esracionainanto coberto.

Outra das mais valias destacadas pela ad
ministração do hotel tem a ver com a locali
zação do mesmo, uma vez que se encontras
5 minutOs do aeroporto e possui fácil acosso
ao centro da cidade, permitindo chegar em
poucos minutou, a pé, a inúmeros locais de
interesse.

Joaquim Simões,
comerciante

Tenho uma boa impressão dele, bem
como da saa equipa. Acho qse a Fre
guesia está battante melhor. Oa Olivais
cresceram muito e parece-me que ele
trabalhou bastante para que isso fosse
possível.

Joaquina Santos,
empregada de balcão

Acho que ele foi uma pessoa muito
importante enquanto liderou a freguesia.
As pessoas é que ás vezes não são ci
vilizadas e não sabeni cuidar das coi
sas. Ele fez um bom trabalho e noto que
temos uma freguesia melhor e com mui
tas zonas verdes.

Otilia Henriques,
doméstica

Fez uni bom trabalho. Moro aqui há
matos anos e a freguesia está diferen
te. Na asinha rua fez uma coisa muito
boa, um parque de estacionamento para
na carros. Foi uma das coisas com que
fiquei muito satisfeita

“Expressões”
de famosos

no Casino Lisboa
O Casino Lisboa inaugura, no dia 6 de Setembro, a eoposi

ção “Expressões’, de Maria Goreti Malheiro.
A mostra é composta por doze quadros figurativos de persona

lidados famosas como Nélson Mandeis, Joaquim Phonio, Micha
ei Dougisa, Morgan Fresnian, Madonna ou Sono Voo.

Maria Goreti Malheiro estreos-se como autodidata na pintura,
rios anos 80. tendo organizado várias exposições individuais. Ac
tualmente, a sua ligação é com os acrtlicos e com a pintura figo
rabva.

A exposição estará patente ao público até ao dia 19 de Setem
bro, na Galeria de Arte, do Casino Lisboa, entre as 15 e ao 3
horas da madrugada, excepto ás Sextas-Feiras ousa Sábados.
cujo horário será das 16 ás quatro horas da madrugada.

da Associação de Pais desta
escola e foi aí que começou a
minha luta para conseguir re
cuperar este estabelecimento
de ensino. Tranquei a escola,
mandei a chave fera,.. Fize
mos muitas iuuciotivas para que
esta obra avançaste e, final
mente, isso vai acostecer”, re
corda Anabela Silva, vogal da
educação da autarquia local.

As obras, que tiveram inicie
em Agosto, vão ser realizadas
em três fases, sendo que num
pnmeiro msmento será ruaM.
litado o espaço do refeitório e
do primeiro bloco de sala de
aulas, seguindo-te o editicio
central e, par fim, a partir da
Páscoa, a zusa de recreio.

Para José Manuel Rosa do
Egipto, esta obra será feita
“para o bem dos alunos e de
todas comunidade escalar” e
é um morivo de satisfação po
der, ao fim de tantos anos. “ver
uma luz ao fluido do túnel”

O executivo da Junta de Fre
guesia das Olivais ato poupa
elogios á actual vereação da
Câmara Municipal de Lisboa,
que considera serem os prin
cipais responsáveis pelo avais
ça do prajeeto.

A obra deverá estar conclui-
dano espaço de um acne, em
bora ou alunos se mantenham
nas instalações durante este
período de tempo, todos asca-
forçou serão feitos para que os
arranjou não interfiram com e
bom fi,rncionamento das aulas.

ANO íVtllN.’ I9OISETEMSRO 12013
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OLIVAIS

colectIvidades. Sempre nos apoiou

O Preoidente Rosado Egipto teve
um papel muito importante não só
para a ADCEO corno para todas an

em tudo, não só em termos de ver
ban como também em termos de ti

gaçoes com a Cãmara e na cedência de contactos. É
uma pessoa cinco estrelas, mudo humilde e que ajuda tarja
a gente. É uma pessoa que ao longo da sua carreira teve
um papel importante no desenvolvimento da h’egueala.

Luta chega
ao fim

Reabilitar
da Escola

Paulino
Montez
A Escola Básica
Parjlino Montez,

nos Olivais, vai ser
finalmente alvo de

obras de intervençâo
para melhorar
as condições
de bem-estar

aos alunos deste
estabelecimento

de ensino.

Melhurar as solas de unta,
alargar os edificios, recuperar
o refeitório e melhorar a zuna
de recreio, com a construção
de melhores espaços de des
porto e um horta pedagógica,
são es objectivou das obras
que, segundo o Presidente da
Junta de Freguesia dos Olivais,
José Manuel Rosado Egipto,
irão proporcionar aos Olivais
um “melhor Parque Escolar”.

Esta erajá uma ambição an
tiga, e pela qual païs, educa
dores e aurarcasjá lutavam há
mais de 20 anos. “O inicio das
abras tem um valor acrescido
para mim. Fui vice-presidente

D

João Antoinou, comerciante

É uma pesuoa que foi sempre
preatãvel no que lhe solicitávamos. In
ctusive, há bem pouco tempo, facul
tou-nos materiais para fazermos ai
guos n’.elboramenton na área que cir

rnuio:rnjEI

Novo hotel no Parque das Nações
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Gralhas
Aos nossos estimados
leitores e aos visados,
apresentamos
as nossas desculpas.

A direcção,

Paulo Coelho - PSD/CDS.PPÍMPT
Freguesia do Parque das Nações

Os meus objectivos para a freguesia do
Parque das tdaçoes sãs:

Requalifrcaçlo e ampliação do parque • 5 -

escolar da freguesia: terminar a 2. fase da
ca do Parque das Naçges na Zona Sul: pro
mover o projeto da escola na Zona Norte;
recuperar o prestigie da ea Integrada Vasco
da Gama; integrar a Escola Infante O. Henri
que na projeta educativo Ionat; e impulsionar a criação do ensino
secundário no Parque da Nações.

impulsionar a criação de novos equipamentos coletivos de uso
público, infantis e desportivos nas zonas Sol, Central, Norte e Poen
te do Parque.

Defender a aprovação, construção e instalação de um centro de
saáde, com oalénCia de apoio social, que sirva toda a população ria
nova freguesia.

Desenvolver acçães de seguronça rIo prerdmidude, em colabora
ção eslreita com as torças de segurança e de pmteçãc civil.

Promoção de actividades culturais, recreativas e de lazer, em arti
culação com es entidades associativas, desportivas, artisticas e cal
turais, bem como a inclusão da população escolar no roteiro das
mesmas.

Criação e desenvalvlmentu da marca Parque das Naçães cnmo
ivstrumonlo de deseovelvimerde económico, de coesão social e de
liguçán ás iestituição e ás empresas dnreiciliadas no nosso tarótd

Cóaçãa da novas znnas de ostacieçameolo, conservação das
vias do circulando o zeforrnulação das áreas de circalaç.ão viária.

A constituição de um Funde Social de Freguesia, destinada o apoiar
pessoas e tamilias carenciadas que se encontrem em emurgfocia
sociat, nomeadamente alravés do apoie no pagamento do despo
sas de alimentação. saúde, escolares, habitacionais e sociais.

Publicamos também a resposta da candidata do Bloco de Es
querda á freguesia do Beato, Isabel Fonseca - embora sem foto
porqun não a enviou como solicitamos -, e também a (espantado
Gonçalo Maggessi, candidato independente è freguesia dos Oti

________________

vaia. Ambas au candidaturas responderam
após a saída e distribuição da nossa última
edição.

Não vos
foi enviada °lsabelFongeca, BE

qualquer Froguesia do Boato
foto da

candidata Ao freguesias não vivem moladas do todo
nacional, e por isso ao pnliticas implemern

________________

tadâo pelo Goveroo PSD/CDS agravaram

muito a vida das pessoas do Beato, em espacial dos moio vulne
ráveis — os reformados e pensionistas, os desempregados, os
seus fIlhos, e os pequenos comerciantes. Acreditando que o ac
tual Presidente do Junta conseguiu mais meios financeiros o com
petências para o próximo mandato conforme divulgou, a nossa
primeira proscupação será aumentarocombate á pobreza, o apoio
social, e portanto fazer do Beato uma freguesia maio solidárta.
Lutaremos pela revogação da lei das rendas, e pela redução para
13% do lVAparaa restauração.

E também nossa prioridade a reabilitação habitacional e urba
na; Assim exigiremos á Gebalis cd CML obras de reabilitação e
conservação estofioreo e interiores, nos bairros sociais, e obras
coercivao, conformo a mi, de edificios particulares devolutos, bem
como do espaço público abandonado (zonas fantasma).

Continuaremos a requerer a criação de uma bolsado arrenda
mento social constituída por prédios reabilitados e por 25% das
novas construções, apreços significativamenle abaixo do merca
do, fazendo do Beato uma freguesia mais habitada.

Reivindicaremos o retomo da carreira 203 da madrugada, mai
orfrequência dos transportes públicos, e redução doa preços doo
paasea 500iaiu, nomeodamente dos idosos e doa estudantes, e
lutaremos contra toda e qualquer tentativa ds redução das actu
ais carreiras. Pugnaremos pelo alargamento dos pasaeios, elimi
nação de barrairas arquitectónicas, melhor iluminação, policia
mento preventivo ode prsoimidade, na zonada Gualdim Pais, ra
Picheleira, etc, através dum plano local de segurança a delinear
com os eleitos locaia a grupos de intorvenção comunitária, para
tomar o Beato uma froguesia mais viva.

Publicamos a resposta enviada pelo grupo de cidadãos Oli
vais com Todos -que formalizou oficialmente a sua candidatura
a 5 deAgosto, após publicação e distribuição da última edição do
EXPRESSO do Oriente,

Gonçalo Maggessi - Olivais com
Todos (Independente)

Freguesia dos Olivais

—
— Infelizmente niuom-so tempos dftceis, que

“ . — cada vez mais se regulem no quotidiano da
- nossa lrngaesia. As soluções que uns têm

sida apresentadas nau corenspovdem da ver
“ dodeiras necessidades da população, sen

- do a crescente abulesçáo o maior prova dis
so. E, portanto, tempo de mudar! É tempo de

ucir oslsrçvsl É tempo dos cidadãos verdadeiramente independen
tes se envolverem no futoro da nossa fregaeaia,

E com muita orgulho que encabeço o primeiro movimento de
cidadãos Independente Junta de Freguesia dos Osnais. O totaro
da nossa freguosia comuna em cada um de eds, através da partici
pação de torno nas decisáos duo Olivais. é necessário nnir a po
pulação o aproveitar a nnerma potenciol humono que possuimos.
chamando a asnciedade civilo a participar na construção do futuro
do freguesia, Para o cunsoasir. nada melhor que uma Caodidutura
independente que, liberlodu das condicioeontes e imposiçdes par
tiddries, tem como objectivo único a delasa ano írtnresseu da po
pulação e, 000sequontemenle, a promoção da uma meiçot quali
dade de vide Incal.

De torma a alcançar a e000lvimaots da população, pretendemos
criar um Conselho Olivaleose, que sirva como plataforma
poteooíadora dos recursos eoislentes e, por outro, valorizar devida-
mente o a005ciatinismo, com o qout se pode raptar o conhecimen
to e o saber doo nossos fregueses.

Caso selamos eleitos pretendemos, antes de tudo, que haja
ama gestão Irunsparooto dos recursos públicos e que se angari
em novos investimentos, Por outra lado, faremos com que o patri
mónio histórico, cultural e ambinolal seia preservado, estudado,

divuloado e, devia lorma, devidamenle valorizado, é também ar.
geele apostar numa estratégia de envelhecimento aliso e endqae
ver e apoio familiar, prumoveedo-se assim o encontre ielergeruci
onal. Por áilima, mas não menos imporlanle, é fundamental de
senvolver práticas de nusteetabilidade ambientul, valorizasdo o
patrimônio vnrde que sempre caracterizou os Olivais, com novos
formas de mobilidade ecológica.

Embora não nos tenha masifeolando qualquer constrangimen
to, a verdudo é que também o nome do candidato pelo PS á
freguesia do Parque das Nnçõea, Hirondino salas, sois alterado
porque o apelido não é escrito com [1 como foi impresso na últi
ma edição. Assim, e porque entendemos serjusto, publicamos
novamente a declaração do mesmo.

Hirondino jaulas - PS
Freguesia do Parque das Nsçfles

Prelendu fazer da Freguesio do Parque das
Naçáes um verdadeiro modelo do que deve
ser uma Frnsaesia — próspera, segura a
símbolo de qualidade de vida — o melhor ia
gardo Pais pura viver, trabothar e visitar. Para

___________________

iOnts, torça-se necessário ocabar com even
bois trcolairas que noislam nelre a antiga
Zona do Intervenção da Parque Evpo Oe, Es

trada de Moscavide, Quinta das Laranteires, Casal dos Machados,
Bairro da Oriente e Rua da Cenlleira, porque pura nora candidatura
nau haverá pessoas com caratonisticus diterenles nem haverá Ira.
lamento dilerenciado. Além disso, torna-se necessário Unir as
Pessoas e ltnir a Territódn que pertencia a 3 Freaoosias n a 2
C se cc 1h os.

Cano seja eleito, pretendo atingir os seguintes objetivos: - Pug
nar pela construção de um Centro de Saúde cestral. com boas
acessibilidades e que sirva toda a Freguesia: - Detandar a coacta.
são da cuxslração da 2a Fuso da JI EB Parque das Nações (PNI; -

Propor que na Zona Nurla da Freguesia seja construída orna nova
Escola; - fazer com que a JI EB Infante Dom Henrique seja integra
da no Parque Escolar ds PN; - Construir um canillaalídno; - Pugnar
pela consrruçáo de mais Purqoes Infantis, campas de jogos e es
paços oerdes; - Lutar para que seja evecalado um Plano de requa
lineação a nível da recolha de lisos, espaços verdes, ruas. passei
os e eslacisnamenlo na Estrada de Moscavirte, Quinta das Laran
jeiras, Casal dos Machados, Bairro do Oderte e Rua da Centloira,
bem como, um Central Park, um Centro Comunilóóa e ama Cape
la; - Cdar uma E1C (Equipa de intervenção Comavilárial pato apoi
ar os que maio necessilam.
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Na edição de Agosto
do jornal EXPRESSO do Oriente
demos a conhecer os candidatos
às juntas de freguesia da área

de intervenção a que nos dedjcamos
e os objectivos que pretendem atingir,

caso sejam eleitos.
Aconteceu que, por lapso da redacção saíram

duas jmprecisões que agora rectificamos,
Publicamos ainda duas declarações de dois

candidatos que nos chegaram já depois do fecho
da referida edição e que não podemos deixar

de dar a conhecer porque no nosso jornal
há espaço dedicado a todos os concorrentes.

A Paulo Coelho, candjdatg pelo PSIJ/CDS-PP/MPT á ffegueoia
do Parqua das Nações, apresentamos as nossas desculpas pois
inadvertidomenta o identificámos como “Pauto Farromba. Igual
mente apresentamos ao nossas desculpas a Jorge Farromba,
elemento da mesma lista a com o qual trocamos o apelido do
candidato.

Asaim, ea pedido de Paulo Coelho, voltamos a publicar a sua
declaração.

DE CO MOTORES
RECTIFICAÇÕES GERAIS, LDA.
Rua da Beijasquinha, 43
Sacotes — Algaeírão
2725-5 10 Mcm Martins
o-moi]; dccomotorcs@sapo.pt
TeIts: 2] 921 7707—21 9200202
Fax: 21 922 1771 —TM: 9389491 76
Apartado 136 — 2726-90! Mcm Martins

Participa, comenta e partilha a
informação que transportamos

Faz-te nosso amigo
e fica bem informado
www.expressodooriente.com
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Gerãncia de António Moaia.s
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O Centro de Promoção
Social (Cl’S) da Prodac, de
Marvila. realizou, no passado mês,
uma “Caminhada sobre Rodas’
para es moradores da freguesia.
Disposta a combater o isolamen
to social e sensibilizar os mais ido
sos para as novas tecnologias, a
instituição da Santa Casa da Mi
sericórdia de Lisboa conseguiu
reunir vários participantes, qae se
mostraram curiosos em experi
mentar os aovos andarilhos.

“Esta é uma iniciativa realiza
da no ãnibito da candidatura ao
Programa Operacional deAssis
téacia Técnica e que pretende
promover o convívio, o envelhe
cimento activo e melhorar a qua
lidade devida da população mais
velha”, afines Susana Ferreira,
responsável pelo CPS da Prodac.

Destinada aos fregseses com
mas de 55 anos, a acção jantou
moradores dos bairros dos Alfi
netes, Salgadas, Vale Fundão,
Qainta do Chalé e Marquês de
Abrantes. “Eataa caminhadas são

muito boas para sairmos de cana
e nos distrairmos mais um heca
dinho Participamas em todas as
actividades da freguesia, pais gos
tamos muita do convívio e de ca
minhar”, garantem Isilda Ri-ias e
Cristina Pinto, de 74 e 75 anos,
respectivamenae.

A realização destas acções ser
ve também para dar a coshecer
aos participantes os novos anda
rilhas dispunibilizados gratuita-
mente pela SCML, e que são um
instrumento fundamental para as
pessoan cana dificuldades demo
bilização. Os participanles tive
ram a oportisaidade de experimen
taro utensílio e provara sua utili
dade no apoio a quem deles ne
cessita.

“O andarilho é muito bom e
útil, pois a pessoa só precisa de
se encostar e consegue andar
muita mais facilmente. Ea, par
exemplo, tenho ama hérnia e
quando ando muito começo a fi
car com dores. Como andarilha
não seati nada disso. Senti-me

mais segura”, defende Mui-iodo
Encarnação Esteves.

Até os participantes maia tei
manos, qae insistiram, inicialmen
te, em caminhar pelo seu próprio
pé e sem ajuda, acabaram por não
resistir e a meia da caminhada
também quiseram experimentar o
andarilho e confirmar a sua utili
dade.

O passeio efectuou-se pelas
ruas dos bairros envolventes ao
Centro permitia aos utilizado
res experimentara andarilho em
diversos géeeros de terreso, como
a calçada, o alcatrão eu terra ba
tida.

No flaal, todas os purticipanses
voltaram a reunir-ir nas instala
ções da CPS Prodac, onde reali
zaram alguns exercícios dc alon
gamento, para terminar deforma
saudável asas manhã desportiva.

Desafiados a avaliar a activi
dade, os participantes não hesi
saram em atribuir nata máxima à
iniciativa. Uma prova de que la
dos ficaram salisfeitos.

Moradores do Bairro
do Condado, em Marvila,

uniram-se para a realização
de uma iniciativa que pretende

mudar a imagem do bairro
e promover a união
entre os moradores.

O Bairro do Condado acolheu,
no dia II de Agasto, o Torneio de Fut
sal Nuno Vilariuho, uma competição dc
12horas, que pretende promover urra
lização de actividades lúdicos destina
das às crianças e jovens do bairro.

“O objectivo da realização deste tor
neio é, em primeiro lugar, homenagear
um amigo que morreu num acidente de
moto, e que era conhecido como C.Q.
Além disso, presendemos iniciar um con
junto de projectos para a nassa comu
nidade, com uma parte lúdica para as
nossas crianças e com uma parte de in
tervenção social. Por fim, queremos
também que os jovens do nosso bairro
tenham acesso a actividades de Verão,
com as qaais se identifiquem”, afirma
Adriano Finaras, responsável pela ar
ganizaçao do evento.

Outra das razões para a realização
desta iniciativa remonta à iafãncia de
Adriano. “Quando era mais novo lem
bro-me que nunca sabia o que havia
de escrever nas redacções da escala
em que nos mandavam falar das féri
as, poia não linha nada que me tives
se marcado, um local para passaras

férias ou um evento que pudesse refe
renciar. Etopoecionar um grande mo
Incuto a estes jovens, que ainda hoje
fulam ao torneio, para mim é notável’.
recorda

Durante todo o dia, cerca de 80 cri
anças participaram na competição, que
foi organizadapelapopulação local, com
o apoio de instituições tocais, e que pre

__________

tende desassistificar o
nome do bairro. “Muitas
das pessoas que moram ao
bairro são crucificadas por
uma fama que nem sem
pre é verdadeira. Com este
tipo de actividades preten,
demos também mostrar
que aem tudo o que se
ouve é verdade. Com este
tomeis trouxemosjovens
para o nosso bairro, coa.
táinos com equipas de to
dos os lados, que trouxe
ram também os seus fami
liares e que viram com os

seus próprios olhos que o Bairro não é
aquilo que dizem” acrescenta

Na competição participaram as equi
pas Torre Laranja, Marvila Jovem, Casa
do Concelho de Arcos de Valdevez, Zona
J Friends. Assocïaçãa Frassati, Quinta
do Conde, Cluhe Futebol de CheIas es
Damaia FaltaI Clube. Mais de 200 pes
soas compareceram ao evento para
apoiar osjogadores, proporcionando um
animado dia de festa. Na final, a equipa
Torre Laranja levou a melhor sobre a
Zona 3 Friends, e com uma vantagem
incontestável por 8-0, conquistou o tro
féu da 1, edição do torneio.

Esta não é a primeira iniciativa reali
zada pelas moradores e não será, tam
bém, a última. No más de Julhojá havi
am sida realizados dais torneios de fute
bol Sénior Matculino e Feminino, que
levaram ao Bairro cerca de áOO pcsso
as. Com o sucesso alcançado, planos é
o que não falta e a organização promete
continuara promovera convívio local.

“O objectivo é continuar a realizar
actividades que tinam os moradores. As
actividades realizadas até ao momento
foram dos 11 até aos 37 anos, mas já
temos projectos para outras faixas etá
rias”, revelaAdriasso.

Muita animação efair-piay masca
ram o Torneio Nuaa Vilarinho, uma pro
va em que as vedetas dc palmo e meio
mostraram que sãn iniciativas como es
tas que os motivam era ensinam a cres
cer deforma saudável.
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O Centro de Promoção Social (CPS) da Prodac de Marvila realizou uma “Caminhada

sobre Rodas’ para os moradores da freguesia. Disposta a combater o isolamento
social e sensibilizar os maia idosos para as novas tecnologias, a instituição

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa conseguiu reunir vários participantes,
que se mostraram curiosos em experimentar os novos andarilhos.
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As estações de TV e a comunicação social em
geral deu notícia destacada do primeiro-ministro
norueguês, Jens Stoltenberg, que surpreendeu
todos ao disfarcar-se de taxista e, durante um

dia, ter transportado no ‘seu táxi’ várias pessoas
a quem teve a oportunidade de pedir a sua

opinião sobre as políticas praticadas no Pais.
A notícia percorreu o Mundo e, embora mais

tarde se viesse a descobrir que tudo
não passava de campanha política,

o primeiro--ministro conseguiu cativar
a simpatia de muitos com a sua divertida acção.

Por cá, a notícia fez questionar o povo
se o primeiro-ministro português seria capaz

de uma acção semelhante.
Fomos saber se os nossos leitores acreditam

que Passos Coelho seria capaz de fazer
algo parecido e qual o papel que gostariam

de o ver representar.
Poucos são os que acreditam que o nosso
primeiro-ministro se prestasse a fazer algo

do género mas, se o fizesse, sugestões
não faltariam. Veja as respostas dos fregueses

do Beato, Marvila, Olivais, Penha de França,
Parque das Nações e São João.

[
Offvtis

José Fernandes

1 “Rua com ele”

H

Eu gostava era de o ver a trabalhar

como deve ser.

— Deveria fazer o mesmo que o primei

t ro-ministro norueguês para saber a opi

nião da população. Mas aquilo que gos

taria mesmo era que se fosse embora,

Rua com ele e com o governo todo. E o Presidente da Repú

blica é outro culpado.

‘‘ 7 “Não o imagino a fazer

_________

nada deste género”
Eu quena era que ele se afogasse

como ia acontecendo com o Sampaio.

coitado. Ele só veio prejudicar-asa. Não

o imagino a fazer nada deste género. Ele

devia era ir-se embora do Governo pois

só nos tem prejudicado. sobretudo aos jovens.

Mário da Conceição i

“Queria vê-lo - ,

a sobreviver
com pouco dinheiro”

Ele havia deter uma reforma de 378

ouros, como eu tenho, e ter andado na

guerra como eu andei. Queria vê-Is a

tentar sobreviver com o pouco dinheiro coto que nós, que

trabalhámos uma vida inteira, temos agora.

“Taxista era
uma boa opção”

O papel de taxiuta seria uma boa opção.
Mas não acredito que seja capaz pois acho
qse ele quer manter-se distante das pesso
as para não ouvir determinadas criticas.
Não quer muito contacto com a população.

“Aproveitaria
para criticar

os cortes nas pensões”
Não sei seo papel de taxista lhe as

sentaria bem. Acho que seria uma má
escolha, até porque seria alvo de muitas

________________

criticas. Se o apanhaste numa acção do
género aproveitaria para o criticarem relação aos cortes nas

pensões, que é o que está afligir mais as pessoas.

________________

Paulo CastOs
1’

“Caixeiro
de Supermercado”

Numa Caixa de Supermercado. Neata
posição teria contacto com muitas pes
soas e terias oportunidade de ouvir o que

________________

as pessoas têm para lhe dizer. No entan

to, não acredito que ele tenha coragem

para fazer algo asaim.

“Governar-se com
o meu ordenado”

Gostava de o ver governar-se com o meu

ordenado eu dar-me o dele. Porque esta

nios a passar grandes dificuldades e ele
devia sentir o mesmo. Ele nunca fará uma

acção destas, pois como está bem não se preocupa com suou-

aos. Além disso, tem, também, medo da reacção das pessoas.

Ad&lia Silva

“Devia era apanhar um
avião e ir embora”

Olhes que ele fazia bem era apanhar
um avião e ir embora do país. Porque

ele cá não fazaada dejeito. Soe visse,

pedia-lhe para ele mudaras coisas a nosso favor e que não
prejudicasse os trabalhadores.

“Está na hora
de ir embora”

O que gostaria era que ele abandonas
se o cargo. Está na hora de ele ir embora
e deixar de nos prejudicar a todos com
as suas medidas.

“Devia
dedicar-se

à agricultura”
Ele que encarnaste o papel de agri

cultor. Duvido que fosse capaz de fazê
lo moas acho que deveria ir para a sua
terra e tentar dedicar-se á agricultura.
Se calhar tinha nsalsjeito para isso duque para governar.
Ele nunca devia ter ido para o Governo.

Prqe dês Nçêe

tI

Carlos lnácio

__________

Patrlrta Vieira “Gostava de vê-lo
de Pinoqulo”

Gostava que ele encarnasse o papel
de pmnóqssio para sofrer as coaaequón

_______________

rias das suas meatiras. Quando foi para
ganharas eleiçseu prometeu uses coi
sa, e agora está a fazer tudo no contrário. Antes de prome
ter devia ter-se informado de como estavam as coisas. Ele é
um bocado arrogante e até agora demonstrou que não 9OSta

João Silva

________________

de ouvir conselhos, pelo que não o vejo a fazer algo assim.
Ele não aceita opinióes. Quando mete uma coisa na cabeça,
são existe outra opção.

Cora

S5stos

Maria Teixei,a F,eitas

eit,1

JoséAnianes 1-1

“la colocar-se
numa situação

___________

complicada”

car-se-ia anosa situação complicada.

________

“Limpar “Queria vê-lo como Fun- No estado em que o pais está, as pes
as ruas”

________

CiofláflO Público” soas não iatat achar muita graça encontrá-lo pela frente. Se

Ana Silva Se fosse tasista em Portugal colo-

Gostava denver no campo a tenha- ‘ Sena engraçado vê-lo no papel de Uto fosse eu, apelava para que ele tivesse uma maior seasibili
bar, para ele saber dar valor às pesso

_____________

aa quetrabalham mia agnculrura Pode- ‘

‘ flincionániopmíblsco.para sentirnapeleo

____________

dado social e desse mais atenção a assuntos do interesse

_______________

que eles sentem. Depois, gostaria de sa- da população
ria ser que deisasse de lhes cobrar San- ber se ele gostava de estar neste papel e
tos impostos Ou isso, ou a andar a limpar ruas, para dar de ser alvo de todas as medidas e cortes que está a implernen- Grande Rego

valor a quem trabalha, pois ele nunca fez nada na vida e não tarcontra estes profissionais.

_____________

com 300 euros”
dá valor aos trabalhadores É importante que ele se ponha

_______________________________________________

‘tmGovernar-se

Deveria colocar-seco papel do refor

no nosso lugar e sinta na pele o que sofremos. IIIIi1f,LIa

_____________‘

. mudo e tentar governar-se com 300 eu-António Moreira

-, r’. = rospornlês.

Gostava de ver como é que ele ia conLeonor Fonseca

__________

seguir comer só com cose dinheiro. Se é
tão bom ezanomista, queria vê-lo a orientar-se com um valor
mensal tão reduzido.

Se a visse numa acção destas, dizia-lhe para ir deixar de
brincar ao Carnaval, que a vida está muito complicada para
brincadeiras,

Licinio Mendes



j

Susana Silva

“Como dona de casa”
Gostava de o ver no papei de taxista,

que é a profissão do meu marido pois
assim cataria a representar a sua clas
se, ou então como dona de casa para vã-
lo a pôr a mão na massa e a dar valor ão

pessoas que trabalham a sério.
Tinha que ser um papel que o fizesse puxar pelo cabedal

que é coisa que ele não fac.

Pei,hi de Frç

Marta Helena

“Descer do pedestal
e ver a realidade”

Gostava que ele andasse pela rua e vis
se as diflculdadea que as pessoa têm. Ele
vive no mundo dele e deveria era estar
mais perto da população. Se o visse numa
acção deste género dizia-lhe que é preci

so descer do pedestal e ver a realidade como ela é e ver como
o povo está a viver. Acho que o nosso primeiro-ministro é
muito arrogante para fazer algo assim. Eles deviam seguir o
exemplo dos politicos de lá de fora que andam de transportes
públicos e não têm tantas mordomias.

Maicelo Gouveia

“Assumir o papel
de bombeiro”

Gostaria da o ver a combater os fo
gos, num carro dos Bombeiros, Seria
uma excelente ajuda. Tendo em conta
a situação do pais, se o visse, dizia-lhe o
que ele poderia, eveneuslmenie, facer e
não tem feito em prol dos portugueses. Não acredito que al
gum político português seja capaz de fazer algo do género
porque acho que não está muito no sangue dos portugueses,
sobretado naqueles que têm altas cargos, de fazer algo em
prol do nosso pais. Penso qee não será uma realidade, pelo
menos num futuro próximo.

1 1, Natália Tiago

“Motorista da carris”
Acho que o papel ideal para ele seria o

de motorista da carris. Acho que não lhe
ficava nada mal fazer algo do género para
vera que as pessoas pensam dele. E ne
cessário que os políticoo saiam mais dos

seco escritórios e venham para o tarreno vera que se panas e
tentar conviver cam as pessoas. Se eu o visse não o pouparia de
o criticar pelo facto de haver pessoas come eu, com 56 anos,
desempregadas osso funda de desemprego há quatro anos. Sei,
parém, que não foi sé ele o culpado pelo país estar neste estado.

SãoÕ,ã,
Odete Ribeiro

“Que fosse sincero
e verdadeiro”

O que eu o gostaria deu ver fazer era
a ser sincero, verdadeiro e decoração

‘—

aberto. Tenho pena que pessoas coma ‘ ‘e .‘

idade dele ou maio jovens não tenham
estas atitudes para estar mais perto da
população. Ele deveria ter ride uma atitude diferente, mas pode
dizer-se que foi um “bom s’ii’ant

Alexandra Gil

- 1“Ficaria engraçado como
vendedor

de bolas de berlim”
Seria engraçado vê-lona papel de ven

dedor debatas de berlim na praia. Acho
que ficava bem neste papel, sobretudo
agora que estamos no Verão. Se o visse, dar-lhe-ia os para
béns pela faceta de empreendedor. Acredito que haveria polí
ticas portugueses rapazes de fazer algo do género, sobretudo
agora que estamos elo época de eleições.

Cristina Gonzalez

“Não o vejo
a fazer

figuras dessas”
Acho que ele nunca seria capaz de fa

zer algo assim.Ele não possui a mentali
dade que os políticos estrangeiros têm.
Pelo menos o Pedro Passos Coelho não

o estou a vera fazer figuras dessas. Se o fizesse, gostaria
de vê-lo num papel tipicamentn português e mereceria os
meus parabéns pela coragem.

Câmaras devem
gerir transportes

públicos
António Costa, presidente da

Câmara Municipal de Lisboa, quer
que a gestão dos transportes públi
cos seja feito pelas câmaras muni
cipais.

No âmbito de unia viagem sacar
reira 731 da Carris, entre as piscinas
dos Olivais e o centro de Moscavide.
o autarca defendes que é urgente re

tirar os transportes públicos da mão
do Governo e entregá-los às câmaras para que estas pos
sam identificar melhor as necessidades dos seus habitantes
e assim melhorar a mobilidade de todos.

Em tempos de crise, em que é necessário poupar, o au
turca criticou o actual executivo da área dos transportes
por cortar carreiras e diminuira frequência das mesmas,
defendendo que se deviam utilizar menos automóveis e o
pais deveria diminuir as importações de combustíveis.

António Costa, que é candidato do PS á Câmara de
Lisboa nas eleições autárquicas de 29 de Setembro. de
fende ainda que se deveria apostar numa campanha de
promoção aos transportes públicos.

Agradecimento
Numa entrevista com os

Bombeiros Voluntários do Bea
loa Comandante Mário Ribsiro
afirmou-nos que esta é uma das
corporaçôes mais eficientes da
zona de Lisboa.

E o EXPRESSO do Oriente
teve a Oportunidade de
comprová-lo, quando na nonas
dealocação ao quartel tivemos
um pequeno problema na nossa

viatura e prontamente nos aiudaram a resolvê-lo. Pela
dispertibilidade dispensada, o EXPRESSO cio Oriente
não poderia deixar de agradecer aos voluntários que
se prontificaram a ajudar. Bem-hajaml

Portela em Festa
Entre 6 e 8 de Setembro, realizam-se as Festas da

Porteis, no recinto da Junta de Freguesia local.
Tasquinhas, Fados, Feira de Coisas e Loisas e muita anti

inação musical fizeram as delícias dos visitantes.

A ‘Portela em Festa” teve inicio ás l9h de Sexta-feira e
celminou com um espectáculo de Música ao Vivo, a partir
das 20h30, no dia 8 de Setembro. A festa foi realizada
especialmente para os moradores da freguesia, mas todos
os visitantes foram benvindos.
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Diamantino Ferreira ,

__________

Josá Roberto

“Eles fazem tudo ‘ - “Fosse para a pesca”
aquilo que querem”

—
Gostaria de o ver a ir a pesca. Pelo

Nem lhe sei dizerem que papel o gos- - “ menos para o país era bom que sle fosse

luzia dever. A verdade é que não acredi- ‘ para a pesca e viesse outro para o lugar
toque alguma vez fizesse algo desse gé-

, 4 dele fazer alguma coisa de jeito porque
nuro. Eles fazem tudo aquilo que querem para governar ele não tem capacidades.

nós nunca podemos fazer nada, a não ser sujeilarmo-noo. Não quer dizer que ele são seja inteligente noutras áreas, mas
Eles não estão interessudos em misturar-se coma população, para estar ó frente de um país não tem competência.

Ficaria muito satisfeito de o ver neste papel, poisa gover
nar o sesso país é que ele não está nada bem. Deixou todas
gente com dificuldades e não sabemos ainda onde é que isto
vai parar. E só coatar mentiras.

—

Para anunciar
no EXPRESSO do Oriente
L,s-t Iir
96 586 4. 35

AGÊNCIA FUNERÁRIA
de SANTA MARIA DOS OLIVAIS
Gerência de: Ivone Matias e Maca Pereira

Funerais Segurança
Trasladações Social

Flores - Gratuita

SERVIÇO PERMANENTE
Teefs. 2185124 29 TM: 919906533

TM: 91 439 29 46
Rua Circular Norte, Bairro da Encarnação

N.’ 12 B - 1800-134 Lisboa
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ENTREVIOTA

José Manuel Rosa do Egipto recorda

1J
Eleito pela primeira vez Presidente da Junta

de Freguesia dos Olivais em 1989, José Manuel
Rosa do Egipto despede-se agora do cargo

que desempenha há 24 anos. Numa entrevista
intimista, o autarca recorda os seus primeiros

passos na política e a sua primeira candidatura
àquela que é ainda a maior freguesia da capital,

mas também o trabalho que desenvolveu
ao longo dos seis mandatos em que, juntamente

com a sua equipa, iroplementou uma política
onde as pessoas foram sempre a prioridade.

Orgulhoso e sem arrependimentos, o socialista
não tem dúvidas do que fez em prol de uma

freguesia que evoluiu muito nas mais diversas
áreas — saúde, educação, cultura, social,
desporto— tornando-se numa das maiores
e melhores freguesias lisboetas e garante
que termina esta fase da sua vida política

com a certeza do dever cumprido.
Visto como um político reservado nos seus

sentimentos, José Manuel Rosa do Egipto não
conseguiu, no entanto, esconder a sua emoção
com a aproximação da hora do adeus e foi-lhe

difícil segurar a teimosa lágrima que rolou
no seu rosto durante a nossa conversa.

Como é que nasce a gos
to pela política e como é que
se dá, em 1974, a sua en
trada no Partido Socialista?

O gosto pela política nasce
muito antes do 25 de Abril de
1974 e tem raízes familiares,
nomeadamente do meu pai. Foi
ele que me alertou para aquilo
que era o pais nessa altura e
foi ai que, com 16/17 altos, to
mei consciência do que era o
regime em que se vivia. Nes
sa altura, estava na fase de
vida caracterizada pela irreve
rência que também os estu
dantes de hoje ainda têm, fe
lizmente. E é ai que nasce o
gesto. Nessa altura, comecei
também a ler algans testemu
nhos e houve um que me mar-

coo especialmente e que me
fez integrar o Partido Socia
lista e tornar-me militante do
mesmo no dia 1 de Mais de
1974, Esse testemunha foi o
do Dr. Mário Soares. Foi ele
a pessoa que mais me mar
cos, nessa altura, em termas
de pensamento político e é ele
e responsável pela minha en
trada no partido.

Quais os aspectos em
que se identificava com ele?

Nos valores de humanismo,
igualdade, solidariedade cede
termos maio tolerantes como
nosso semelhtnte. São valo
res que, quase 40 anos depais,
ainda defendo e que infeliz
mente se estão a pôr em coa-

Questionam-me muito sobre o que vos fazer a seguir
eco responso saIvez o que nunca foi feito -

Fernando C R Perfeito
I;1t jj

Nessa altura, quais eram
as objectivos que tinha para
a freguesia?

Os objectivos de 1989 são
os mesmos de hoje: trabalhar
para as pessoas e ser o elo de
ligação entre todos os que vi
vem na freguesia, para que
seja possivel melhoraras coa
dições dos Olivais. Com as
pessoas e para as pessoas, tra
balhar sempre em prol da co
munidade, esse foi o meu lema.
Sempre desejei que os pesso—
soque aqui morato, trabalham
caos visitam sentissem orgu
lho na freguesia.

Ao longe dentes anus,
sleioa com certeza a sua
marca na freguesia. Quais
sãa, para si, as mais impor
tantes obras ou medidas
implementadas?

Houve vuriadissimas obras
de destaque. Sé quem não co
nheceu a freguesia nas anos
90, é que não vá as melhanas
que teve. Se poderia ter feito
melhor? E evidente que sim.
Se a medida que tomei há 10
anos atrás seria igual agora?
Com certeza que nesta altura
a tomaria deforma diferente.
Mas isso sé pode ser dito por
quem exerceu e quem fez ai’
gama coisa.

Acima de tudo, não estou
nada arrependido de todas as
opções que tomei. Saio daqui
com pessoas que estão salis
feitas e outras insatisfeitas,
mas saie de cabeça erguida e
com ama certeza: tenho o meu
dever comprido! Dei tudo o
que podia dar ecunspri o que
me foi pedido. E uma fregue.
aia cem uma área enorme e
que vai continuar ator proble
mas, mas está muito diferente
de quando comecei e há que
salientar que tudo Isto foi pos
sível graças às equipas que
comigo trabalharam e á inte
ração cem a sociedade civil.
Tudo isto só se faz se as pes
soas acreditarem aos projec
tos e nus pessoas que os en
volvem. E nos Olivais, qaer a
nível culsural, desportivooueslu
cacional e os área social, hou
ve sempre uma sinergia muito
forte em sermos de quem lide
ra os destinos da Freguesia. E
não imagina ninguém que ve
nha para a Junta de Freguesia
e que tente trabalhar de outra
forma. Isto só se coosegue tra
balhar em equipa e tive sem
pre equipas muito empenhadas
ou trabalho que realizaram.

Quais foram as maiores
dificuldades que encon
tras?

As dificuldades farsas mui
tas. As da incompreesolo; as
de sentir muitas vezes abater
da porta devida sessa mesma
incompreensão; as dificulda
des de ser que coatar os tos
tões para pagar aos funcioná
rios da Junta de Freguesia,
qaandu aqui cheguei; e dificul
dades do dia-a-dia, de querer
resolver as questões que as
pessoas nos põem e não ter
mas capacidade para isso.

Há toda uma fase de diáicsl
daden, que ainda haje não dei
xam de existir, mas que estão
muito mais diluídas devido áde
legação de competências, ini
ciada por Jorge Ssmpaio e se
guida por todos as presidentes
de Câmara até hoje.

Muitos vezes tive vontade
de bater a porta e dizer “bas
ta”, mas nunca o fiz. Houve
momentos de alguma desilu
são devido à incompreensão
das pessoas, mas levo um sal
do multe positivo. Hoje, ao sair
dajanla, não tenho dúvidas de
que levo mais amigos duque
inimigos.

Como é que se faz frente
a essa ilicampreensão som
perdera apoio dessas meu
mas pessoas?

Faz-se trabalhando, não vi
rando os custas ãs dificuldades
e encarandu os problemas no
dia-a-dia. Muitas vezes o so
loção é compreender que as
pessoas até têm razão, mas
fazendo-lhes ver que aquilo
que reclamam é também uma
preocupação da Janta de Fre
guesia mas que só pode ser
resolviducom o tempo. E isto
foi talvez a maior dificuldade
que tive.

Sentiu que o apoio das
Olivalenses ao longo des
tes 24 anos foi eunstante?

Senti sempre apoio. Em de
mocracia os votos são o que
são e não há batota eleitoral.
Se estoo aqui ainda huje é por
que as pessoas reconheceram
em mim, e nas minhas equipas,
que há algo que foi feito em
prol da freguesia. O apoio que
senti foi das pessoas que de
sinteresoadameote estiveram
sempre ao meu lado e qalse
rata também trabalhar eia prol
da qualidade de vida dos oh
volenses.

Estes anos fizeram-me per

Concessionário e distribuidor
111L

na Zona Oriental de Lisboa

sano nosso pais. As pessoas
vivem muito desiludidas com
os valores que me Irvarom a
entrar eu política, mas não po
demos desistir.

Entre a sua entrada no
partido e anua eleiç8o coma
Presidente da Junta de Fre
guesia dos Olivais passa
ram-se 25 anos. Que fan’
ç8es au cargos eserceu du
rante este período?

Em 1985 foi a primeira vez
que enlrri no executivo da Jan
ta de Freguesia dos Olivais.
Não como presidente mas
esmo integrante do executivo
mediante um acordo que hou
veentreo PSDe0PS.OPSD
venceu as eleições, o PS faia
sugando partido com maior
votação e hauve nessa altura
um acordo entre ambos. Eu
não era, nessa data, o cabeça
de listado partido, mas fui es
colhido pelo mesmo para fazer
pane do executivo da Junta em
1985, com funções de Secre
tário, Vogal doo Recursos Hu
manos e Vogal do Desporto.
Essa foi a minha primeiro ex
prriéncia enquunto político.

Antes, tive um percurso maia
vocacionodo para a vida sindi
cal. Pertenci à Direcção do
Sindicato dosflancários, fui de
legado sindical, pertenci à
um’ e estive, inclusivamente,
na sua génese.

Em 1982 fiz parte da As
sembleia dn Freguesia e em
1989 concorri em nome do
Partido Socialista, pelo primei-

ru vez como cabeça de lista, e
ganhei essas c as sucessivos
eleições.

O que o levas a can
didatar-se?

A minha candidatura acon
teceu deforma natural. A mi
nha participação na vida do
partido fez com que qoem li
derava os destinos de PS aqui
nos Olivais me indicasse como
o representante, pois entende
ram que eu era o pessoa que
melhorpodetia corporizar aqui-
laque eram as ideias da Parti
da Socialista eta termos de
poder local. Há que salientar
que o Partido Socialista tem
uma grande marca no poder
local coa quis dar, também, o
meu contributo. Acho que ao
apostarem em mias tiveram
consciência de que possuia as
características necessárias
para assumir os destinos da
freguesia. Essa confiança foi
depois confirmada e recoufir
modo nas várias eleições que
ditaram os seis mandatos em
que aqui permaneci. Eleiçães
essas onde tive sempre um
acréscimo devotas e onde no
último mandato fiquei a cente
na e meia de votos de chegar
á maioria absoluta. Portanto, é
sinal que as pessoas, não só
dentro do partido mas também
de faro, reconheceram que eu
eras pessoa mais indicada para
encabeçar a lista do partido e
lenho muito orgulho nisso. Pus-
todos 24 anca não estou nada
arrependido doo ler feita.

Drogaria e Perfumaria
Aeroto

G t6J1
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uma vida dedicada aos Olivais

ccber que há sempre pessoas
insatisfeitas, que acreditam que
nunca nada é bem feito e que
acham que tudo o que se faz é
por negócio, interesse ou,
como se dizem linguagem po
pular, que é tudo “um sacho”.
Mas é importante que se saiba
que as pessoas que trabalham
aqui no executivo têm Outras
profissões e que vêm aqui de
forma voluntária. Ninguém
acredita nisto mas, se pensu
cem bem, tirando o cargo de
presidente, ode secretário co
de tesoureiro, não existem or
denados. Os vogais recebem
cerca de lã cursa por presen
ça nas reuniões da junta - e
fazem-se apenas duas reuni
ões por mós —portanto, eu per
gunto, onde é que está “o ta
cho”? Não é com esse rendi
mento que se tem “tacho”. As
pessoas estão aqui porque
gostam de praticar a sua ci
dadania.

É contOu essas ideias pré
concebidas que temos de lutar,
fazendo ver que se pode fazer
algo em prol do próximo de
uma fomsa desinteressada. E
foi isso que aqui se fez. Só não
vê quem não quer ver a dife
rençu entre o que existe hoje
nos Olivais e aquilo que exis
tia em 1959.

E pana não serjuiz de causa
própria, é falar com a sacie
dade civil, com as colectivida
des, escolas, comunidade edu
cativa, escoteiros, e paróqaias,
que são as principais testemu
nhas que tenho do trabalha que
foi feito.

Agora que termina uma
fase da sua vida política,
sente que ficou alguma coi
sa par fazer?

Há sempre algo que fica por
fazer. Mas, acima de tudo, fui
sempse fiel aum principio: den
tro do programa que apresen
tei nunca defraudei este pro
grama eleitoral. Tudo aquilo
que prometi, tentei sempre
cumprir. Posso dizer que com
prienlrc9oa lãtípoecentode
todas as promessas que fiz.
Nunca enganei alguém sobre
o que estava aqui a fazer. É
evidente que há sempre algo
que falta, perquc se pode sem
pre fazer mais e porque as ne
cessidades das pessoas nunca
ficam satisfeitas. As pessoas
são lsnjc mais exigeules e é
bom sinal que o sejam. £stãs
insatisfeitas cam o espaço ver
de que está castanho, com a

falta de um corrimão numa
escada, com uma pedra da
calçada que não está bem co
locada.., Mas têm que ter
consciência que há coisas que
só se podem fazer se houver
meios para as fazer. Tudo leva
asco tempo.

Trabalhámos sempre em
prol de quem vive na fregue
sio e trabalhámos dentro daqui
lo que era possível. Tivemos
sempre a porta aberta e toda a
gente que quis contatar ajunta
pôde fazê-lo.

Au fim de todos estes
anos, a paixão que tinha
pela política continua a ter
a mesma ou letal uma visão
diferente?

A vida politicn não muda.
Podemos fazer outras coisas..
Mas este bicho da política man
tém-se e há Outras formas de
praticara nossa cidadania.

Hoje há a ideia deque a ci
dadania só se pratica nos mo
vimentos independentes. A ci
dadania até se pratica indivi
dualmente. Crinas-se a ideia dc
que o bom cidadão é sempre
aquele que não está nos parti
dos politicos, ou seja, acha-se
que os dos partidos são uns
“malaodros” e una “corroptos”
e os outros é que são bons. Eu
não lenho essa visão. Acho que
há pessoas boas e más em to
das as organizações. Há mui
tos independentes que só con
correm desta forma depois de
serem excluidos dos partidos
em que estavam integrados.
Ou seja, as pessoas cotão nos
partidos, são postos de fora e
depois candidatam-se como
independentes evêm criticas os
partidos em que inicinlnsente se
apoiaram.

A política faz-se com parti
dos ocas tenho muito orgulho
de estar num partido pzlítico
ede fazer política na bate da
ideologia desse partido.

E planos para a faturo?
Há muito pura fazer para

além da Junta de Freguesia.
Questionam-me muito sobre o
que vsu fazer a seguir e eu res
pondo “talvez o que nunca foi
feito.”

Costumo dizer que dei o
meu contributo enquanto pre
sidente de junta durante 24
anos o enquanto membro do
execolivo em 2ãanos. Éme
tade da minha vida. Não es
tou arrependido, pelo contrá
rio. Este foi um ciclo que se

fechou em termas de fregue
sia.

Tomei essa decisão há dois
anos quando me candidatei
disse pablicameate que este
era o meu último mandato.
Cumpri o que disse. Recebi
várias sugestões para me
candidatar ao Parque das Na
ções e para me recandidular
nos Olivais mas entendi que
há ciclos em que tem de se
pôr um ponto final. Sou adep
toda renovação e que se deve
dar lugar a outros protagonis
tas. Os Olivais são uma fre
guesia extraordinariamente
dinâmica para se viver e há
nsuilo para se fazer, desde que
se qneiru e é isso que espero
de quem me suceda. Que
faça igaul ou melhor. Estarei
atenta.

Também não vaiarei aqui
mas os Olivais estarão sempre
no meu coração, isso certo.

E que fatura espera para
os Olivais?

Os Olivais não têm muito
mais para crescer. E mais para
consolidar, manter e melhorar.
Eu entendo que uma Junta de
Freguesia deve ter um papel
muito uncial. Hnje, com a cri
se que se vive, as Juntas de
Freguesia são as maiores tes
temunhas do Estado de Direi-
Coem que vivemos e da insa
tisfação e dificuldades sentidas
pelos cidadãos. A primeira por
ta a que as pessoas batem é
na da Junta de Freguesia e
esta deve ter uns papel muito
social e, acima de tudo, valori
zar o espaço público. Os Oli
vais têm a riqueza da vivência
dos bairros essa si, do associa
tivssmo, dopotencini humano e
voluntário e quem vier tem de
aproveitar. E importante que
haja apoio, sinergia e parceri
as. Se isso existir, tudo é pos
sível de se fazer.

Vê-se emoção nos seus
olhos. Já sente saudades?

Saudades do trabalho que
foi feito e que não se pode es
quecer. É normal que mosto-
tu asstálgico aoreuordurtem
pos que aqui passei, bons e
moas., mas é um sentimento
de sntisfuçãu. Pussei metade
da minha vida aqui, se não
houvesse sentimentos, não es
tariamns cá. A política é tam
bém feita de afetas e se não
fosse assim, não faria senti
do Se não me emocionaste
significava que tinha vivido

exempia

‘Passei metade da minha vida aqui, se não houvesse sontimenlos. não estaríamos cd... Deixo
de eoercer funçãos na Junta de Freguesia mau ficorei sempre com os Olivais no coração.”

para toada isto daranle 24 anos lhomutto gratificante, do qual substitua consiga ter o mm-
e nada se tinha passado. E não muito me argulho e onde de- mo entendimento.
foi assim. Houve momentos de positel muita dedicação. Deixo de exercer funçõea
muita desilusão, de alguns Quando andor por uivou 1cm- na Janta de Freguesia mas fi
constranginsentos, mas no brar.medetodosospomieno- carei sempre com os Olivais
cômputo geral foi um traba- res. E só desejo que quem me no coração.

cçç5ø-

Desfrúte

re exos
Rua Cidade de Lobito, d /Lote 268 - loja - Olivais

TeIt 21 851 59 98 —
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- Os Bombeiros

4 Voluntários
do Beato- estáohádois

anos
à procura

de uma nova casa.
A transferência

do quartel já foi aprovada
pela Câmara Municipal

de Lisboa, mas de todas
as possibilidades
levantadas, ainda

nenhuma se concretizou.

Instalados há 81 anos na Rua
Do Grilo, oa Bombeiros do Beato
têm procurado encontrar uma nova
casa, com maio e melhores condi
ções para o exercício da sua acti
vidade. Humidades, calor, falta de
espaço e a má relação com a vizi
nhança são os pnncipais motivos da
vontade da mudança.

Após a análise de possiveis locais
onde pudessem cnar novas instala
ções, foi numa reunião com o Pre
sidente da Junta de Freguesia local,
Hugo Xambra Pereira, que os bom’
beiros sugeriram mudar-se para a
abandonada, mas renovada, Escola
Afonso Domingises, em Marvila.

A escolha deste local teve o aval
da autarquia local, que desde então
tem procurado ajudaras bombeiros a
obter a aprovação pana que a mudan
ça possa tomar-se real. O processo
já passou por entidades como a
DREL, o Ministério da Educação ao
Miniatério daAdntissistração Interna.
Todos deram a seu paeecer favorá
vel em relação ao assunto, mas uma
aprovação final teima em chegar.

Com tudo istojá se passaram quase
dois anos, aos Bombeiros do Beato
continuam sem perspectivas flituras.
O equipamento escolar está agora
sob a alçada da Direcção-Geral do
Tesouro e das Finanças e as respos
tua coatinuam inexistentes.

Bombeiros e Janta de Freguesia
nnseiam pela resolução deste caso.

O início
da mudança

Foi há quatro anos, quando o Co
mandante Mário Ribeiro assumiu a
liderança do quartel do Beato que a
actividade e as regras da casa co
meçaram a mudar Entregue duran
te muitos anos a uma administração
qae, segundo o actual comandante,
se preocupava mais “em se servir
dos bombeiros, ao invés de servir os
bombeiros”, o quartel atingia moes-
tudo de degradação profunda.

‘Como se pode sentir, o calor
aqui é insuportável, poiso quartel
não tem respiração. Além disso, te
mos o problema de ter os carros
estacionados na via pública o que
tem causado santa grande indignação
por parte dos moradores, que acham
que a culpa é nossa. Adicioaaltnen
te, as ruas aqui são muito estreitas
e toma-se perigoso, pois quando
toca um alertada incêndio ou de
emergência, o pessoal esquece-se
que isto é uma estrada e há pesso

as que são quase atropeladas”, con
ta o Comandante Mário Ribeiro,
enquanto nos tsssstra as instalações,
onde é também possível verificar a
existência de problemas de humida
de nos tectos e de se tratar de um
espaço muito reduzido para ou 38
voluntários que aqui trabalham.

A chegada do novo csmandante
piorou também o relação dos bontbet
ros com os seusvizinhon, que vêm esta
entidade como “um alvo a abater”.

“Existem muitas pessoas aqui que
são anti-bombeiros do Beato. Se
calhar porque há uns tempos atrás
eles eram quase donos disto. Vi
nham aqui e faziam o que queriam
e eu acabei com isso. Proibi, tam
bém, os bombeiros de estarem far
dados no café a beber álcool cacho
que eles se ressentiram no negócio,
motivo pelo qual se revoltaram con
tra nós”, acrescenta Mania Ribeiro.

AJvo de vénias queixas da vizislsart
ça e com condições bastante precá
rias, es Bombeiros do Beato deram,
então, inicio a um processo para ten
tar mudar de instalações. A Junta de
Freguesiajuntou-se ã corporação o
embora não seja da sua competên
cia ou obrigação arranjar-lhes um
novo local, tem feito todos os es
forços para ajudar esta Associaçâo
Humanitária.

Casa; procura-se!
A procura de um novo tecto já

começou há vários anos ejá foram
vários os espaços ponderados Pri
meiro, falou-se num terreno onde os
bombeiros tinham alguns dos seus
veículos abandonados. A Cãrnara
Municipal de Lisboa cedeu o terre
nona condição de não se construir
nada e sugeriu que se estacionas
sem aliou veículos de emergência
e que os fossem buscar quando fos
te necessário.

Como é impossível antecipar uma

situação de emergência, a proposta
foi considerada inapropriada.

“O terreno tinha uns armazéns e
ainda chegámos a guardar lá alguns
veículos. No entanto, roubaram-nos
o motor a uma ambulância, come
çaram a destruir um auto-tanque,
roubaram uma escada, uma moto-
bomba e ainda nos deram doze fa
cadas num bote de água. Tivemos
que deixar de lá meteras coisas”,
conta o comandante.

O Mercado de Xabregas foi soe
gunda opção proposta polos bombei
ros, mas o espaçojá estava apala
vrado com outra entidade e a neces
sidade de escolher um novo local
voltou a emergir.

Foi então em reunião como pre
sidente da autarquia que se falou
as Escola Afonso Domingues, em
Mtrvila. “E um lncal isolado e gran
de onde tínhamos todas as condi
ções para fazer um quartel a sério.
Na altura até pedimos que nos ce
dessem apenas ama parte da es
cola pois não se justificava ficar
mos com todo aquele eupaço só
para nós”, explica o comandante da
corporação.

Parecer favorável,
aprovaçâo demorada
Começou há cerca de dois anos

o processo para a cedência da Es
cola Afonso Dotssingues aos Bom.
beiros do Beato. Desde então, o pro
cesso já pastou pela DREL, Mutis
sério da Educação, Ministérios da
Administração lnterna. Secretaria
de Estado da Administração local,
entre outros. Tsdoa deram o seu
parecer favorável, mas o processo
nunca chega a ficar concluído.

“Temos tentado as máximo obter
respostas para concluir este proces
so. Já enviámos mais de vinte e
mails para resolver o assunto
nada. Andamos há dois anos de mi-

nistério em ministério, em secreta
rias de estado e direcções pura ten
tar que este Governo nos possa ce
dera anexo de um edificío que es
teja desactivado ou a ser destruí
do. Sentime-nosrevoltadospoisente
Governo diz-nos que isto tem de ser
resolvido a nível autárquico, mas
depois não nos dá o oval para avan
çarmos”, aflmaa Hugo Xambre Pe
reira

O autarca recorda que “ultrapas
sa largamente assoas competênci
as arranjar um novo quartel, que é
algo muito caro’, mas tem “tentado
ao máximo obter respoutou” para
resolver a situação. Os Bombeiros
do Beato reconhecem os seus es
forços.

“Temos definitivamente sentido o
apoio da Junta de Freguesia. Penso
que o Presidente percebeu que ac
tualmente estansos odor um novo
rumo aos Bombeiros do Beato e
tem-nsO ajudado muito, sobretudo
com a cedência de equipamentos”,
refere Mário Ribeiro.

Vandalismo
piora condições

Apesar de todos os esforços, o
tempo vai passando e nada se re
solve e ninguém fica a ganhar com
esta situação. A prova disso é que
a Escola Afonso Domingues que,
na altura, tinha sido alvo de um pra
jeclo de intervenção e possuia con
dições excepcionais, está hoje ao
abandono e completamente vanda
lizada.

“A escola era perfeita e tinha to
das as condições que precisávamos.
Era apenas necessário adaptá-la
nossa realidade. Entretanto, já esta
toda destruida”, acrescenta o co
mandante.

Vidros partidos, cadeiras amenas
estragadas, armários destruidos,
paredes grafitadas. . Nada parece

ter escapado às mãos descrimino-
aos que decidiram destruir grande
parte das instalações escolares.

Para além desta situação, os Bom-
beiroa sabem que o espaço vai ser
também cedido ao Serviço de Es
trangeiros e Fronteiras (SEF) e
PSP, que instalará ali autuas ofici
nas, pelo que já receiam que o es
paço se torne demasiado pequeno.

“Na altura ficou apalavrado que
uma porte do espaço seria dado
autra entidade, a SEF, e agora sa
bemos que as Oficinas da PSP tam
bém ocuparão parte do espaço. Sin
ceramente,Já começo sachar que
o espaço será pequeno para tantas
entidades. Começo a ficar preocu
pado”, diz,

À espera
de resposta

Neste momento, os Boissbeiron
não têm outra opção se não a de
esperar que surjam respostas para
esta situação. Ajunta de Fregue
sia do Beato foi, entretanto, iefor
mada que o equipamento escolar foi
dispotiibilizado à Direcção Geral do
Tesouro e das Fisanços ejá terá
enviado o processo para avaliação.

“Não sabemos o que se passa
Pode ficar resolvido num mês como
nunca maia. O que nós queremos é
uma resposta, neto que seja não.
Ao menos aí desistimos e procura
mos nutra solução”, salienta Mário
Ribeiro.

O quartel do Beato é um dos mais
uctivos da zona de Lisboa, saudo
aquele que possui um maior núme
ro de serviços por ano em relação
a todas as corporações da cidade.

Por este motivo, torna-se urgen
te a resolução deste caso quejá se
prolonga há demasiada tempo eco
jos envolvidos nasciam para que
chegse ao fim o mais brevemente
possível.
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Desde qae o comasdanle Mário
Ribeiro assumia a liderança

do quartet do õeatc as regras
da casa começaram a madar.

Escola Afosss Domíitgues Não há local próprio para recott,erae viaturas



O Vitória Clube de Lisboa
celebra 69 anos
com a promessa

de que voltará a dinamizar
a oferta desportiva

na freguesia do Reato.

Fundado a 11 de Agosto de
1944,0 Vitória Clube de Lisboa foi
desde sempre uma referência na
freguesia, bem como em toda a ci
dade de Lisboa. Ao longo dos anos
foi perdendo a sua visibilidade, mas
na altura em que comemora mais
um ano de vida, a direcção do clube
mostra-se empenhada em revitali
zar o clube e voltar a trazer o Vitó
ria para as luzes da ribalta.

Sócios
animam

aniversário
As festividades, que assiealaram

o aniversário do clube no dia ti de
Agosto, começaram cedo e prolon
garam-se durante todo o dia. Logo
pela manhã, sócios dos 14 aos 79
anosjunsaram-se no novo campo de
jogos do clube. Ojogo multigeracio
nal assinalou a inauguração do re
novado campo dejogos do Vitória,
uma obra que era um sonho de dé
cadas de todos os sécios.

Em seguida, a sede do clube abriu
as suas portas para um almoço con
vívio onde cerca de 50 sócios se reu
niram para uni animado momento de

convívio. Já ao final da tarde, e com
os estômagos maio compostos, deu
se início a uma sessão solene onde
se procedeu á entrega de emblemas
de prata e ouro aos sácios com 25 e
50 anos de ligação ao clube.

Na cerimónia, que foi liderada por
Vicente Pais, José Gonçalves e Jai
me Gazul, Presidentes da Direcção,
da Mesa da Assembleia Geral e do
Conselho Fiscal do clube, respecti’.
vamente, estiveram taiarbém presen
tes Lucília Chamem e Silvino Cor
reia, da Junta de Freguesia do fica
to; Nuno Lobo, Presidente da As
sociação de Futebol de Lisboa; Pe
dro Franco, Presidente da Associa
ção das Colectividades do Conce
lho de Lisboa; Joaquim Silva e Raul
Gaspar, da SFUCO; e Pedro Jesus,
Presidente do Ginásio do Alto do
Pina.

Durante a cerimónia, recorda
ram-se os momentos altos da colec
tividade e salientou-se a importân
cia que instieuiçães como estas têm

Preoct.ipada em melhorar as
condições de vida dos seus habitan
tes, a Junta de Freguesia do Beato
realizou, durante o mês de Agosto,
diversas abras.

Desta vez, o espaço público na
Rua da Margem foi o alvo de mais
uro projecto de recuperação. A au
tarquia arranjou lodos os bancos,
meaas e a pérgula existente no es
paço e procedeu à pintura do muro.

A iniciativa insere-ne no programa
de reqaalificação do espaço público
e mobiliário urbano da Juntada Fre
guesia.

Academia
de Fado

no Vitória
AAcademla de Fado do ‘Atórta

Clube de Lisboa está de volta. Esta
é ama iniciativa conjunta com a Jun
ta de Freguesia do Beato, que tem
como objectivo promover o Fado en
quanto património da humanidade.

Au aulas realizam-se todas as Ter
ças-Feiras, pelau 21h, na sede do
clube, com os nrúaicon Ivan Cardoso
e Bruno Fonneca. Entes estarão dis
poníveis para aiudar lodos aqueles
que queiram iniciar-se ou aperfeiçoar
a sua voz para o Fado.

A madrinha da academia é a fadis
ta Filipa Cardoao.

Os inferesaadoas em frequentar
a Academia de Facto deverão fazer

ao suas inuctiçães para:
vitortaclubelisboa@gmsit.com
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Beato
renova
Espaço a»
Público

Nuno Lobo no uso da palavra, esteve acompanhado na mesada preuidãncia por Pedro FraCco, Sllvlno Correia, José Gonçalveo o Vicente Pais.

Vitória Clube de Lisboa
volta a dinamizar o desporto

com o futebol a ser o centro das
atenções.

“O nosso objectivo para os pró
cimos anos é continuarmos a man
terem curso a revitatização do clu
be. Para isso pretendemos voltar
a ter actividade no futebol em to
dos os escalões, em masculinos e
femininos. A nossa principal preo
cupação será aumentar a oferta

Vitória Clube da Lisboa desportiva de toda esta freguesia
que é grande mas que tem uma

para o bairro e para freguesia em lacuna nessa área”, explica o pre
que estão inseridos. sidenle Vicente Pires.

“O clube é importante pelo A apostaea modalidade começa
união que proporciona às pesso- já a partir de Setembro coto a cria-
as da freguesia, É um local onde

ção de duas eqnipas de infantis e
podem ver teatro, cinema, vir a uma de jaiciados. No próximo ano,
bailes e, além disso, é importante o clube pretende começar a dar
também pura o comércio local,

cartas no escalão dejuaiores e. se
pois traz pessoas aqui para a possível, em seniores.
zona”, afirma, ao EXPRESSO do

O Presidente da Associação de
Oriente, José Gonçalves, ao mes-

Futebol de Lisboa não escondeu o
ruo tempo que recorde o dia em que

seu agrado com o regreuso do Vitó
o clube foi campeão distrital em ê.

ria Clube de Lisboa á modalidade,
tebol, caintunão em tênis de mesa e

pois acredita que este irá contribuir
o dia em que o grupo de teatro re-

para o crescimento do futebol liscebesi duas menções honrosas.
boda e para o aumento do espíritoNeno Lobo, salientou, ainda, o
de associativismo na capital.“papel fislcral dos udcios”, defenden-

O dia temiinou como bolo de unido que sâo elos os grandes respon-
versário, que juntou à volta da mesasáveis por se conseguir manter vi-
elementos da direcção e os sõcios

vas muitas colectividades,
do clube, numa prova deque todos
estão unidos e empenhados por tu-O regresso tar pela sobrevivência e pela sucen

ao futebol são deste clube, que tão boas roc
Em dia de festa, revelaram-se múnus lhes proporcionou e que es-

também os planos para o futuro, peram que continue a fazê-lo.

Quem ,não
se da a

çonhecer
e como se

nao existisse

ANUNCIE
o LPR1SSO do Orint
tem mais de
100.000 leitores

Basla ligar para:
96 586 42 35
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MA RVILA

Clube Oriental de Lisboa faz apresentação da equipa para época 2013/2014
Jovens

de Marvila
criam

musical
A Associação

Adonia
promoveu

de 2 a 7 de
Setembro de 2013,

em Cheias, uma
colónia de férias

musical, que
culminou com dois

espectáculos,
onde os

participantes
tiveram, pela
primeira vez,

a oportunidade
de pisar um palco.

Durante uma sema
na, crianças e jovens do
Bsirro do Condado Lesão
acesso a actividades de
cOnto, teatro, coreografia,
concertos, jogos, activida
des desportivas, atelifis e
exploração do meio, que
lhes deram as ferramentas
e os conhecimentos ne
cessários para preparar o
musical.

O objectivo da iniciativa
foi promover o desertvolvï
menlo de competOncias
sociais e pessoais, e pro
porcionar um tempo de
cosvivio e formação musi
cal, sensibilizando os par
ficipanlen para o papel da
mévica e do dmma na vida
e comunidade,

No fina, os jovens toma-
mm público o trabalho de
oenvoivido cflurantea sarna
na, através da resização de
dois espectáculos. O pri
useiro foi no dia 6 de Se
lembro, em Cheias, naAv.
João Pato II, BairrodoCon
dado; es outra, reahzou-se
no dia seguinte, na Igreja
Evangélica Assembleia de
Deus. A entrada nos es
pectáculos foi gratuita.

A iniciativa Contou com
o apoio da Junta de Fre
gsiesia de Mamila.

A equipa mostrou que vencer é sempre a sue principal ambição e. em dia de festa, não desapontou os adeptos
deixar deapisudir, um porum, resposta, numa vitória que se
os 22 jogadores que compõem espera ser a primeira de mui-
a equipa e verde perto o po- las.
tenciat dos novos craques. Já depois da partida, arn

Aapenasqurnze drasdo mi- bas as equipas reuniram-se
cio do campeonato oficial, a nos balneários para um
equipa mostrou que vencer é beberete, que assinalou o fnn
sempre a sua priacipal ambi- das comemorações do 67.”
ção, e em dia da festa, não de- aniversário do clube, com
sapsutou os adeptos A equi. votos deque o COL continue
pa, liderada por João Garbo- por muitos maio unos a ser
sa, venceu com um goto sem uma referência na freguesia.

O Clube Oriental
de Lisboa comemorou

67 anos de vida,
num dia que ficou

marcado pela
apresentação

do plantel para
a época 201312014
e pela inauguração

da nova loja do clube.

Em clima de grande
festa, dirigentes, sécios e
simpatizantro do Clube Orien
tal de Lisboa reuniram-se ao
Campo Eng.’ Carlos Salema,
para assinalar a passagem de
mais um uno ds clube.

Fundado a 8 de Agosto de
1946, aqoundo da fusão do
Marvilessr Futebol Clube, do
Grupo Desportivo “Os Fós
foros” e do Cheias Futebol
Clube, o COL continua a ser
um clube esseacialmenle
bairrista e a encher de orgu
lho aqueles que se mantêm
empenhados em manter viva
a tradição desta colectivida
de.

“Hoje catamos aqui reuni
dos para comemorar o aniver
sário do clube, que em boa
vcrdsdejátcm 102 anos, mas
que só é reconhecido como
Clube Oriental de Lisboa des
de que se deu a fusão entre
os três clubes locais. E um
clube emiaientemente de gen

Loja Grená
Ainda no âmbito das comemorações

do aniversário do clube, foi inaugurada
a nova loja de merchandising

do Clube Oriental de Lisboa, um projecto
antigo que se tornou finalmente realidade.

te do bairro e que representa
bem aquilo que o clube defen
de: união, paixão, trabalho”,
afirma José Fernando Na
bais. Presidenle do clube.

Novidades
no plantel

A apresentação do plantel
para a época de 2013/2014
foi oposto alto das comemo
rações, numa partida que
opôs a equipada casa ao Gru
po Sporlivo de Lourrs.

Seidi, João Visira. Pedro
Alves, Córdoba, Sebastião,
Botelho, Patnck e Carlos AI
ves são as novidades do
plantel do Orieatal, que se
juntam aos já experientes
Tiago Meta, Andemos, Lopo,
Sebastien, Mota, Tozé,

Durante o jogo de apresentação

Amonim, Heliquisonç, Daniel
Almeida, Sérgio Mendonça,
Joãozinho, Sscratas, Hugo
Grilo e Mauro. Sto estes os
nomes que completam aque
la que é, para o Presidente do
cisbo, “a melhor equipa de
todas”.

“Temos algumas novidades
na equipa e posso dizer que
são todos craques. Aliás, bas
ta envergarem a camisola do
Oriental para serem jogado.
res especiais. Acredito que
temos ama equipa mais ho
mogénea e consistente do
que tinhamos no ano passa
do”, conta.

Confiança é o que, aliás,
não falta á direcção do clube
que já tem bem definidos os
objectivos para a próxima
época. O Campeonato Nacio
nal de Senjorcs, competição
em que o COL está integra
do. apresenta este ano uma
sova fórmula, dividida em
duas fases. José Fernando
Nabais revela que o objecti
vo é que a sua equipa consi
ga ficar “em primeiro ou se
gundo lagar numa primeira
fase, para poder ter acesso à
próxima fase e disputar a su
bida de divisão”.

Adeptos
sempre presentes

Cerca de ama centena de
adeptos preencheram a ban
cadaprincipal doestádio para
assistir à estreia da equipa.
Entusiasmados, são quiseram

OLIVAIS
PORTELA 53

anos

SACAVEM 1960/2012

PARQUE DAS NAÇOES
CONTACTE-NOS: Para preveniras despesas com o funeral, a partir de€ 10,10! mês
Para nossoaa até aos 75 anos de idade

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE MOSCAVIDE
Gerência: FERNANDO ALVES ROSA, Lda.

2194431 7 •21 851 60 oOlzigi5I1M: 91 8309800
Sede: Rua Almirante Gago Coutinho, 15 A

1885-036 IVioscavide (Frente ao Jardim)
FILIAL: Rua José Augusto Braamcamp, 26

2685-071 Sacavém — afmoscavidenetcabo.pt

José Nabais, no acto de inauguração da Loja Grená

“Esta era uma lacuna que tínhamos, ou seja, ainda não pos
suíamos uma loja de merchandising com alguma dignidade.
Não sendo, ainda, aquilo que almejamos para um futuro mais
longínquo, é neste momento uma lojajá com alguma dignida
de”, defende o Presidente.

T-sh,ris, fatos de treino, canetas, porta-chaves, bonés e
galhardetes são apenso alguns dos produtos que os adeptos
podem adquirir nesta loja e provar que o “COL é o seu clube
do coração”

“O mcrrhaisdising é uma área na qual queremos investir e
que penso que pode trazer alguma rentabilidade e ajudar-nos
a criar maia fundos para desenvolver a actividade geral do
clube es acompanhar o coescimento sustentável do mesmo”,
defende a direcção.

A Loja Grená estará aberta durante todos onjogos do clube
disputados em casa.

www.expressodooriente.com
SEMPRE CONSIGO



1 ANO lvii IN.° 190 ISETEMBROI2OI3
Lwww.expressodooriente.cl’ OLIVAIS - PARQUE das NAÇÕES- PORTELA - MOSCAVIDE - MARVILA - BEATO - S. JOÃO- PENHA de FRANÇA [i_3

MAR VILA

Marvila nas sinaléticas
de tráfego

A Câmara Municipal de Lisboa deu início ao trabalho
de substituição do nome Cheias par Marvila, nas
sinaléticas que identificam as direcções para o território
da freguesia.

Este era já um desejo antigo da Justa de Freguesia de
Mamila e da população ali residente, que acredita ser 1
este um importante passo para reforçar a identidade e a
marca da freguesia, uma das maiores e maia promisao
ras da cidade de Lisboa.

Novo espaço para desportos radicais em Marvila

Skate Parque Rock in Rio
Marvila foi o local eleito

pura acolher o melhor skato parque
do país. O Skate Parque Rock is Rio
é o resultado de um acordo entre a
Câmara Municipal de Lisboa e a
Better Wonld o pretende proporcio
nar mais usa espaço de lazer na capi
tat, que fomente o espírito desportivo
e a ocupação doa tempos livres coas
actividades saudáveis.

Localizado no Parque Urbana do
Vale de Cheias, o parque é subsidia
do pelas contrapartidas da realização
do Rock ia Rio-Lisboa 2014 e envol
ve um investimento de cercado 250
mil ouros. A obrs realizou-sono âm
bito dos 10 anos do Rock ia Rio e foi
inaugurada no dia 4 de Setembro na
presença de José Só Fersasdes, Ve
reador do Ambiente Urbano da CML;
Raquel Pinhão, Directorado Marke
ting do Rock is Rio; Francisco
Lopez, skater e autor do projecto; e
da Presideste do Juntado Freguesia
de Marvila, Belansniao Silva.

Para Só Fernandes a obra “será
uma refertacia em Portugal para

abatera passam utilizá-lo da melhor
farnia”, referiu o vereador.

O autarca local mostrou-Se satis
feita com as declaraçâes do verea
dor e é também defensor do que o
novo espaço trará bennílcios para
Maroila. “Esteu muito satiafeito com
esta obra. Acho que vai ser uma
mais-valia para a cidade e espero
que a prática da modalidade traga
mais pessoas para a fregaeaia”, afie-
mau Belnrniiao Silva.

O Skate Parque Rock in Rio é
composto por uma Zona de Bowi’s,
mais conhecida como piscinas; uma
Street Plaza, composta por corri
mões, bancos e rompas; toma Street
Competição, zona comas dimensões
adequados poro a realização de com
petições de skate.

O espaço irá receber, já no mês de
Outubro, a soa primeira competição,
a grande fmal da DC Skate Challenge
2013, uma das mais prestigiadas pro
vas de skate nocionais.

Para Francisca Lopez este era uni
espaço que já fazia falta a Lisboa.
“Este é o concretizando um sonho de
todos as skaters lisboetas. O espaço
oferece vátios valências e só espero
que os jovens que vão utilizar o es
paço, que o preservem”, apelou. A

cerimónia de inauguração cantou,
ainda, com a aaimução par parte
dos abatera do Radical Skate Clube,
que foram as primeiros a testar as
pistas, e dos situeS doscers “Juke
fios” e “Mornentam Crew”.

Raquel Pinhão, Directora de Ma
rketiag do Rock ia Rio, na sua iatrr
venção, salientou as boas relações
maetidas entre o maior festival de
música do Mundo e a CML, ‘enmo
se de um casamento feliz se tratas
se” e recordou os várias cantnibutos
que o Rock ia Rio tem tida poro me
lhorar os espaços de lazer da cida
de, satientando a casslruçoo da ponte
pedasul e ciclável que une as Otaius
ao Parque da Beta Vista, a substitui
ção de parte da vedação, o melhora
mento dos espaços verdea e a cria
ção de um parque de mercadas no
Parque da Bela Vista.

Na cerimónia de apresentação,
várias dezenas de pestoas, sobre
tudo jovens, estiveram presentes no
local. Acompanhados pelos seus
skates, patina ou trstinetss, foi com
ansiedade que os vários jovens es
peraram pois encerramento da ce
rimónia para poderem finalmente
tostar as novos pistas que têm ao
seu dispOr.

recorda
passado
em filme

Projecto contra
o Isolamento Sénior

Projecto

inovador
do Centro de

Promoção Social
da PRODAC

da Santa Casa
da Misericórdia

de Lisboa (SCML),
de Marvila,

em colaboração
com a Associação

Fam lua Amiga,
quer melhorar

a qualidade
de vida da
população
mais idosa

da freguesia.

“Marvila é a nossa
e . d’ António Costa esteve presenle na sessão de cinema ao ar livre

que castas coma presença de muitos maivilenses
31 de Agosto, mais de
200 ‘

ramos hábitos quotidianou dou morai- A cerimónia contou com a preses
‘ lanses; os bairros oparárioa; as barra- ça de António Coata, Presidente da

uma sessão de cinema cas aos processos eta reatojameato e Câmara Municipal de Lisboa, edo eae
ao ar livre no Poço urbanização; assentIas eteirasambu- cutiva daJunta de Freguesia de Mar

Bispo. lanteu; o movimenta s000ciativa; os vila, qae se mostrou orgulhono como
clubes e muilo mais, resultado final do projecto.

Recordar os últimos 50 anos O evento teve início às 20h, com a O objectivo é, sgoro, publicar um
de história da freguesia, através das exibição do derby Sporting — Benilca; livro asas filiara que contemple todas
memórias de quem aqui mora, era o neguiu-ae um espectáculo de fados aulas memórias e que permita valori
objacltoo desta iniciativa, que culminou com a actuação de artistas locaia a, zar, relembrar e divulgar o passado
com a realização da um filma com car- por fim, a tão aguardada exibição do das pessoas a instituições que fize
cade uma hora, aro que se recorda- filme ‘Mamila é a nossa fristónia. rasar de Mamila o que é actualmente.

O Projecto Sénior 3D é uma iniciativa que pretende promover
o envelhecimento activo, combatendo o isolamento social dos idosos
da freguesia de tvturvitu, através da acções, como a criação de uma
rede local de visitadores para maiores de 55 anos, a realizar-se entre
Janeiro do corrente uno e Junho de 2014.

O objectivo é incentivar seniores a visitar outras seniores, fomen
tando, assim, o relacionamento mterpessoal 00 apoio personalizado ao
nível de companhia e convívio, bem como a detecção e alerta paras
necessidade de intervenção técnica em casos de cuidados de saúde,
higiene e alimentação.

Para tal, a projecto está a apostaras formação específico das seni
ores visitantes para ajudá-los a adquirir conhecimentos e técnicas so
bre a furtos como devem agir e os cuidados que devem terno exercí
cio desta função.

O projecto procura, neste momcnlo, seniores que estejam dispostos
a cumprir o papel de visitadores, bem como de seniores que vivam em
situação de isolamento social e necessitem de apoio.

Os interessados devendo entrar em contacto para a SCML
(TI! 218310950/e-malI.’ cps.prodacscmLpt) ou pana a AFA

(Tlf: 2183 70522/e-moi!; au.voc(aofamiIiaamigahotmaiI.comj.
O Projeto ,Sénior 3D é financiado pelo POAT” Fundo Social

Europeu /QREN.

Outro freguesia “que me

reça mais este espaço, do
que a de Marvila, pais é
aquela que mais esfarçss
tem feita pana se tornsr
noma freguesia melhor”,

Raquel Pinhao, Belarmina Silva, “O abate parque situa-se
Sé Fernandeo e Francisco Lopez no maior espaço hortícola

anti coram na cerimónia da inauguração da cidade e irá unir partes
da cidade que estavam, até

todos os praticantes destas rsodali- então, seporadas. E um espaço paro
dados” e não existe, na sua opinião, todos utilizarmos e espera que os



Freguesia
mais florida

A Junta de Freguesia da Penha de França andou “à caça”
das janelas e varandas mais bonitas da localidade.

Promover o embelezamento da freguesia
é um dos principais objectivos do concurso

‘Janelas e Varandas Floridas”.

Entre 16 de Agosto e 1 de Setem
bro, a Junta de Freguesia da Penha de
França realizou um concurso para eleger
a mais belajanela ou varanda da fregue
sia. Direccionado a todos os fregueses,
ojúri teve como critérios de avaliação
criatividade e originalidade do conjunto
apresentado; a riqueza e hamsonia das
cores das plantas apresentadas; e a ri
queza, densidade e diversidade da
floração.

Maria do Céu da Costa foi uma das
primeirss a inscrever-se na iniciativa. A
enorme paixão por flores, que são uma

das suas companhias, foi o motivo que a levou a querer participar no
concurso. “Adoro flores. Tenho várias orquideas em casa e são elas a
minha grande paixão. Passo muito tempo a caidar delas e, acima de tudo,
a falar com elas”, afirma acreditando que as flores, como qualquer outro
ser vivo, precisam de muita atenção.

Maria do Céu competiu com um pequeno vsso de flores que ostenta
orgulhosamente najanela do seu quarto e que confessa ser uma distrac
ção para alguém que entoo ela não pode sair muitas vezes de casa. “Es
tou sempre a vir aqui ver se já estão a nascer botões, a regá-las e a
conversar com elas”, conta.

Um dos objectivos do concurso foi expandir o natural florir das árvo
res e flores aos prédios,jsnelas e varandas da freguesia, conservando a
trsdição lisboeta dssjaneías e varandas floridas.

Para esta concorrente, “é uma pena que maio pessoas não aproveitem
5S suas varandas para plantarem flores”, pois segundo ela “é um consolo
ver umajsnela com flores bonitas”.

O vencedor do concurso será anunciado pela Junta de Freguesia até
so final domés de Setembro e receberá um vale de compras no valor de
100 coros na loja Horto do Campo Grande paras aquisição demais
piantao. Aos restantes concorrentes, será entregue um diploma de par
ticipação para distinguir o esforço daqueles que, por vontade própria,
contribuem para ama freguesia mais slegre e colorida.

Férias Praia Campo

Durante as férias escolares, a Junta de Fre
guesia da Penha de França proporcionou às suas cri
anças, entre os 6e 12 anos, um divertido programa de
férias Praia Campo.

A actividade, que se dividiu em dois turnos, con
tou com a participação de um total de 94 crianças,
qae estiveram sempre acompanhadas por sete
monitoras e uma coordenadora,

Ou participantes foram à Praia de Carcavelos e à
Piscina Municipal do Oriente, durante a manhã; e á
tarde, puderam participarem várias brincadeiras nos
parques do Alvito, Serafina, Moinhos e Marechal Car
moas.

A actividade é também propicia à aquisição deito-

voa conhecimentos, e foi isso que aconteceu comas
visitas de estudo que fizeram parte do programa de
férias. Os mais novos puderam ver antiguidades egíp
cias no Museu Nacional de Arqueologia conhecer
melhor a história da capital, no Lisboa Story Censor;
e visitar a Base Naval do Alfeise; a Quinta Pedagógi
ca e o Museu de S. Roque.

No final de cada turno, realizou-se, no Parque da
Quinta das Conchas, uma gincana que uniu pais e fl
lhos pura um momento de convívio que marcou a des
pedida das crianças do programa PraialCasnpo.

Requalificação
da freguesia

No ãmbito do Plano Verde paras Penha de França, ajunta
de Freguesia colocou recentemente, nas escadas da Rua Triân
gulo Vermelho, quatro novas floreiras. Também ojardim Luís
Ferreira, Junto Rua Luís Sarmetito, já tem quatro floreiras na
parte central daquele espaço, onde também foram colocados
dois novos bancos

Iniciou-se ainda a l’fase das obras de requalificação do par
que de estacionamento ds Av. General Roçadas.

A obra consiste na colocação de lascis, uma nova entrada de
acesso ao local e marcação de 79 lugares de estacionamento,
gratuitos, sendo que dois lugares são reservados para deficientes.
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PENHA ás rosnes

Jazz na Praça
A 3,3 edição do festival “Jazz na Praça” tem animado

os fins-de-tarde de Sexta-feira, na Praça Paiva Couceiro,
na Penha de França.

O evento, que teve início no dia 30 de Agosto, com a actuação
da banda Rat Swinger, tem levado centenas de pessoas á praça,

para um momento de convívio enaltecido por todos os fregueses.

“Esta 3. edição do Jazz na Praça, tal como as anteriores, insere-se na nonas política de
animação e revitalização do jardim da Praça Paiva Couceiro, através, designadamelate, da
realização de eventoa culluraia como concertos de vários géneros musicais, como o jazz, mú
nica ligeira e fado, bem como a realização de feiras urbanas e outros eveatos”, explica Lusa
Madureira, Presidente da Junta de Freguenia da Penha de França.

Depois da actuação dos Liftoof, no dia 6 dc Setembro, o evento culmina na Sexta-feira, dia
13, com um concerto dos Coraçães de Atum, a banda da carismático Manuel João Vieira.

O evento é uma ideia da Junta de Freguesia da Ponha de França posta em prética com a Fregue
sia de São João e que teias, segundo a autarca, “sido um êxito e tem marcado os finais de tarde no
jardim da Praça Paiva Cooceiro com excelentes músicos e boas vibraçees”.

Através destas estratégias de animação, o “Jazz na Praça” pretende, também, promover a
dinamização social, económica e cultura) da freguesia.

Os espectáculos têm início às 19h e são gratuitos.

Um dos grupos de veraneantes com a presidente
da Justa, Ehsa Madureira

Novas
vitrinas

Mais e melhor informação pública. A Jun
ta de Freguesia da Penha de França colocou no
eapaço público sete novas vitrinas, com um design
moderno e mais funcional, substituindo todas as
antigas Vitrinas.

Estes novos placsrds resultam da escolha da
populaçâo, que procedeu à votação das mesmas
no âmbito do Orçamento Partícipativo de 2013
da freguesia.
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regresso
as urnas! PEleIar

Carneiro: 21103 a 20104
Olhe à sua volta para ver o que pode põrá venda porque a

corriunlura económica não está a ajudar e começa a preci
sar mesmo de dinheiro. Isto para dizer que deve livrar-se de
objectos que só lhe estão a dar despesa. Au vezes é bom
reciclsr a sua vida. Não se esqueça de ir votar.

Na saúde, não tem com que se preocupar até porque em
época de férias não iria conseguir consulta!.
Touro: 21104 a 21105

Vá a todas as festas e romarias que pausa porque o Ve
rão está a chegar ao fim e depressa irá voltar ao doentio
ritmo do dia-a-dia. Aproveite enquanto pode e procure a cara-
metade que lhe estás faltar. Os bailaricos são bano viveiros
de romances, já os cartazes eleitorais enganam muito!... E
só um conselho.
Gémeos: 21105 a 20/06

Setembro será um beilasimo más para os nativos deste
signo mas só a partir da segunda quinzena, na primeira lerá
de se conter comas pessoas à sua volta que estarão mes
ma, mesmos pedi-ias.. Reforce a sua alimentação porque
isso das dietas está a dar-lhe cabo do bom humor.
Caranguejo: 21/06 a 22/07

O Verão é sempre uma bela época para ou caranguejos
mas, durante este mão, irão sentir-se maia nervosos e com
manos paciência do que é habitual. A saúde estará eis alta
e, caso estejam sozinhos, esta é a época maia favorável
para arranjarem companhia. Procurem na zona das lapas.
Leão: 23/07 a 22/08

Os leoninos entraram em grande força nesta época mao
é preciso que se aguentem porque isto ainda agora come
çou. Com o calor a coisa ainda vai, vamos é ver como se
aguentam quando começara chover...
Virgem: 23/08 a 22/09

Aproveite o alto astral que está neste momento a favore
cer os nativos dente signo e invista naquele projecto que há
muito lhe anda a tirar o sons, Vai receber um dinheiro extra,
utilize-o ai. Caso não lhe chegue nada, pode sempre pedir
um crédito pois parece que as taxas estão baixinhas. Quan
to ao amor, deixe lá isso agora porque o alto astral, por
enquanto. é só niesmo para a parte financeira!
Balança 23/09 a 22/ 10

Bom perlodo para viajar. Compre o bilhete do dia e dê a
volta por Lisboa. Já viu a Ribeira das Nass depois das obras,
ou subiu ao Arco ris Rua Augusta para ver os telhados da
cidade? Aproveite, em ano de eleições a escolha é vasta
Escorpião: 23/10 a 21/11

Saia da toca e apanhe sol. Está alguém á espreita há já
algum tempo, é só dar mais atenção.

Na saúde dê particular atenção aos pés porque aquela
caminhada que lhe provocou os calos, em breve, terá de ser
feita novamente e desta vez parece que tem espinhos pois
vai ser dificil decidir entre nads e coisa nenhuma. Falo das
eleições, claro.
Sagitário: 22/11 a 21/12

Bom perlodo para fazer obras em casa porque bem preci
use porque chegado o inverno não vai conseguir fazê-las, é
asbido que ornas tempo não ajuda.

Mas, pelo que vejo agora no búzio amarelo, é melhor não
gastar dinheiro porque nunca se sabe se terá suubstdio de
Natal. . Bom, peio sim, pelo nau, dê uma limpeza melhora
da a todas as divisões da casa.
Capricórnio: 22/12 a 19/01

Ponha de lado a teimosia e faça a depilação definitiva.
Não esteve assim tanto calor no Algarve, vocã tem é um
cobertor agarrado ao corpo! De qualquerfornia, quando pas
sarno gabinete de estética, leve o casaco porque quando
sairvai seirtiríris. O amor vai melhorar.
Aquário: 20/01 a 18/02

Veja o mundo com outros olhos, não continue a ver as
cores tão baças, olhe a direito e diga quais as letras que
consegue ver. Consulte um oftalmologista porque a sua vi
são está muito deturpada. Aproveite a óptica que oferece
um par na comprado Outro e veja bem onde pões cruz no
próximo dia 29. Olhe que fazer desenhos slternativos é
batota!!!
Peixes: 19/02 a 20/03

Com 50% de desconto em talão para quem estiver na
disposição de passar o fim-de-semana na grande auperlicre
á esperada sua vez. Não se esqueça de levar saco,

Para comemorar o 1.° arliversá
rio do casamento o Zé qsis proporci
onar à esposa uma noite inesquecivel,
Resolveu convidá-la para jantar e quis
observar tudo o que os outros mari
dos faziam. Já no restaurante, repa
rou num casal mais próximo:

- Açúcar, meu torrãozinho?
O Zé achou fascinante o modo do

outro tratar a mulher. Olhando para
outro casal, reparou que um cavalhei
ro pegou numa colher, levou-a ao fras
co de mel e disse para a mulher:

- Mel, minha
abelhinha?

Os dois exem
plos acabaram
por inspirá-lo.
Chegou a vez
dele agradar a
esposa... Nada
poderia correr
mal! Cortando
um pedaço de
carne que tinha
rio prato, olhou-a
e disse:

- Presunto, mi
nha porquinha’?

Na Asaemblela da República um deputado da oposição:
Senhor prtmelro.mlnlslro, lelo está de tal maneira que até as raparigas licenciadas

têm que se prostiluir para sobreviver...
O primeiro-ministro, com o seu sorriso, responde:
- Lá está o senhor Deputados inverter tudo... o que se passa é que o nosso sistema

de ensino está tão bom, que até as prostitutas de hoje não licenciadas...

Quatro funcionários chamados Toda-a-Gente, Alguém, Qualquer-Um e Ninguém.
Havia um trabalho Importante para fazer e Toda-a-Gente tinha a certeza que Alguém o
faria. Qualquer-Um podia fazê-lo, mas Ninguém o fez.

Alguém zangou-se porque era um trabalho para Toda-a-Gente. Toda-a-Gente
pensou que Qualquer-Um podia tê-lo feito, mas Ninguém cosalalou que
Toda-a-Gente náo o faria. No fim, Toda-a-Gente culpou Alguém, quando
Ninguém fez o que Qualquer-Um poderia ter feito.
Foi assim que apareceu o Deixa-Andar, um quinto funcionário para evitar
todos estes problemas...

Um muçulmano, durante o perlodo do Ramadão, senta-se junto a um alentejano
no voo Paris-Lisboa, Quando o avião descola começam a serviras bebidas aos passa
geirsa. O alentejano pede um tinto de Borba. A hospedeira pergunta ao muçulmano se
quer beber alguma coisa, Responde o muçulmano com ar ofendido:

- Prefiro ser raptado e violado selvalicamenle por uma dezena de prostitutas da
Babilónia a permitir qse uma gola de álcool loque os meus lábios.

O alentejano, engasgando-se, devolve o copo de tinto à hospedeira e diz:
- Eu também, eu também... Não sabia que se podia eacolherll!
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LAZER

Mundo marinho anima crianças em período de descanso escolar

Férias inesquecíveis no fundo do mar, proporcionam
dias únicos de muita diversão e de aprendizagens diárias

sobre o mar, os animais e os seus comportamentos
e a importância da conservação da natureza, O lazer

e a aprendizagem unem-se assim num programa de férias
irresistível, num loçal privilegiado bem no centro

da cidade: o Oceanário de Lisboa.

Até meados de Setembro, a Oceanário de Lisboa
realiza o programa “Férias Debaixo de Água”. Dtsti
nado a crianças entre os 6 e os 02 anos, o programa
deste ano pretende que os jovens abracem a missão
do Oceaaário e que mudem os seus comportamentos
em prol do ambiente.

“O programa é constituído por 10 dias temáticos em
que cada dia faz aentido por si só e, ao mesmo tempo, faz
sentido na sus globalidade”, explica Susana Cantério, da
Departamento de Educação.

Em cada um destes dias, os mais novos têsn a oportuni
dade de conhecer os bastidores do Oceanério; saber como
é que se constrói uma exposição; como te alimentam os
animais; como são construídos os aquérlos, entre muitas
outrao coisas. Além disso, os participantes realizam acti
vidades no espaço exterior como: passeias botinicos, pi
queniques, passeies de barco e de teleférico.

Este é um programa repleto de aventuras e novas dm
cobertas, em que as crianças provaram ter estada aten
tas e ter aprendido multo.

Férias no Oceanário
Chegam as lérias e rapidamente ‘s pais e’smeçam a

pensar em actividades para entreter es seus IIlhoa. ii
ofertas são várias e, embora, sejwa.u pais a tiesi$daur
sobre o assunto, é a opiniã,s las crlqç.i que preodece
na hora de escolher. ope’rtiinWA4e de ÇOnsiscr de pos.
Co com os animais do flcçaub, er eçnu usi. tramito, e
dormir com os lubarjá aio aguis4Jas ptupoa a que
açabarn por caiiv.sr no m%naos (Ia d Ia
na lu,r.s dc esculifeio que qgevelll 1
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“Esta semana vamos falar das tartarugas. Temos que

pensar numa (arma de proteger essa espécie e d ruir
servar o seu habitat”, explica Joana Somesa.

Ter a oportunidade de estar no local oade 1 possívct’
estar em contacto coas um ambiente que é a
lhante ao da realidade é, para os respoasáeia dp ,‘

sério, uma mais valia pois facilita a aprendisugci
“É mais (dcii elucidar est*u cilanças para os

tsmentos que eles têm que ter, tenda as animais
pé deles. Este contacto muila mais próximo.
maia propício a ievd.lssa mudarem de compo
e a pensarem de outra forma. Conseguimos ci
que se fome sé a fal*r não era lia f*ctF,
Nobre, do Departamento de Comunitaçêo. T

As novas aprendizagens parecem te- -‘

pequenos curiosos, que se sentem- agor,.
gulr uma profimão os área. 1

“Quando for grande vou querer ser aad4
ou cientista”, revela Gonçalo Miguei, qde
em vista time aoIuçã para o p. ._
“Se calhar até vota inventar uma poç9
animais. Luta será CompoSta
me e uma pitada de gelatIna”, expi

melhor o que o mãe tinha para lhe dizer, teve a Certeza
que não iria querer perder este programa de férias, onde
no último dia a diversão se prolonga pela noite dentro.

“As Sextas-fbiras recebemos grupos para passar cá a
noite. É uma actividade extra que se realiza entre as 20h
e as 10h e em que as crianças dormem junto ao aquário
central. No dia seguinte, tOns uma visita guiada antes de
abrirmos as poetas ao público”, explica Susana Cantério.

Muitas destas crianças são também apaixonadas pe
los oceanos e não quiseram desperdiçar a oportunidade
de aprender inalo sobre esta realidade.

“Fui eu que decidi que queria vir passar aqui as féri
as, porque queria aprender coisas que eu ainda não sa
bia e porque adoro a égua”, diz o irrequieto Gonçalo
Miguel, de 6 anus.

Aqui támbém se aprende!
Diversão não faltou, de certo, neste programa de féri

ps, moo o EXPRESSO de, Oriente quis comprovar se estes
eutioios de palmo e meio tinhpi mIado atentou aos eu
elpamesttos que lhes foram tranailtidoa. Embotn a agi
tsção e aaêsrineadelraa façam parte do dia-a-dia dos maia
oaveoó4na lts nosiraram que na hora de aprender
nada lhes eeraptast.

1



Comissão Nacional de Eleições

De: Manuel Nogueira <olivaiscomtodos@gmaiL com>
Enviado: sexta-feira, 20 de Setembro de 2013 22:47
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Fwd: Tratamento jornalístico d iscri minatório
Anexos: 187-10.398.Prop ajuste direto.pdf; 173-edital 13 de Abril ajuste direto cometa

magico.pdf

Exmo. Senhor.:

- Presidente da Comissão Nacional de Eleições,

Na sequência do e-mau infra, enviado há uma hora, envio agora os anexos referidos.

Cumprimentos,

Manuel Nogueira

Mensagem encaminhada
De: Manuel Nogueira <olivaiscomtodos@gmail.com>
Data: 20 de Setembro de 2013 às 21:59
Assunto: Tratamento jornalístico discriminatório
Para: Comissão Nacional de Eleições <cne@cne.pt>, “lurdes.cometamagico@gmail.com”
<Iurdes.cometamagico@grnail.com>, Expresso do Oriente <geralexpressodooriente@ gmail.com>, Acácio
Soares <acaciosoareslll@gmail.com>

Exmosías. Senhores/as.:

- Director do Jornal Expresso do Oriente, Sr. Acácio Soares,
- Gerente da Cometa Mágico, Sra. Maria de Lurdes Braga Domingos Soares de Figueiredo
- Presidente da Comissão Nacional de Eleições,

Enquanto mandatário da candidatura do grupo de cidadãos Olivais Com Todos, candidato à Assembleia de
Freguesia dos Olivais, Lisboa, nas Eleições Autárquicas de 2013, e na sequência da exposição anterior de 12 de
Agosto do corrente, que originou o processo da CNE n.° 981AL-2013, venho por este meio expor o seguinte:

1 - Edição de Setembro de 2013 do jornal Expresso do
Oriente: https ://dl .dropboxusercontent. com/u/25852 1 92/90%20N ET%2OSETEMBRO%2Ode%2020
1 3%2OJazz%203%2OEXPR ESSO%2Odo%200riente. pdf

2 - Na referida edição foi publicada a participação do grupo de cidadãos Olivais com Todos, candidato à Junta
de Freguesia dos Olivais, Lisboa (pp 4).

3 - Infelizmente, nesta edição voltou a verificar-se Tratamento Jornalístico Discriminatório, através da
publicação de um texto com características de editorial, da candidata do PS à Junta de Freguesia dos Olivais, Rute
Lima, na página n.° 2, facto que acontece desde Outubro de 2012.

4 - Informo ainda que também no sítio da internet deste jornal, é possível verificar outros exemplos de Tratamento
Jornalístico Discriminatório. Existem diversos exemplos, onde é feita a cobertura das candidaturas do PS à s
Juntas de Freguesia da cidade de Lisboa, e partilho o seguinte link onde é feita a divulgação de um evento que terá a
participação da candidata do PS à Junta de Freguesia dos Olivais, Rute Lima:

1



http:I/expressodoorfente.coml?p=1 3878

5 - Questiono ainda a CNE sobre a eventual necessidade de investigação sobre o motivo pelo qual a linha

editorial do Jornal Expresso do Oriente, propriedade da empresa Cometa Mágico, é claramente tendenciosa.

Por exemplo, desde Outubro de 2012 que o seu editorial é feito pela Sr. Rute Lima, que acompanhada até Maio pelo
Sr. Hirondino Isaias, respectivamente candidatos pelo PS às juntas de freguesia dos Olivais e Parque das Nações.
Anexo documento da Junta de Freguesia dos Olivais, que possui executivo PS, onde se verifica o ajuste directo à
empresa Cometa Mágico da composição e edição do boletim mensal da freguesia, Jornal dos Olivais.

6 - Face ao exposto, solicito que a Comissão Nacional de eleições haja em conformidade com o Comunicado
Oficial da CNE de 26 de Junho de 2013, sobre o Tratamento Jornalístico Não Discrimínatório.

Despeço-me apresentando os meus melhores cumprimentos,

Manuel Nogueira
Mandatário da candidatura Olivais com Todos

No dia 13 de Agosto de 2013 às 20:07, Comissão Nacional de Eleições <cne@cne.pt> escreveu:

Exmo. Senhor

Junto remeto o of(cio n.° 1503, de 13 de agosto p.p..

Com os melhores cumprimentos,

IsabeL Dias

Secretaria

Comissão Naciona( de Eteiçôes

Av. O. Car[os 1, 128-7° • 1269-065 Lisboa

Tef:+351 213923800 • Fax: ÷351 213953543

site: www.cne.ot • e-mau: cne®cne.pt

Aceda às perguntas mais frequentes relativas às Eleições Autárquicas 2013 em
http://www.cne . ptIcontent’perguntas-frecuentes-ejejcoesautarQuca3
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Esta mensagem e os seus anexos podem conter informação privilegiada e/ou confidencial, destinada
exclusivamente ao(s) destinatário(s). Se não for o destinatário, ou a pessoa responsável pela sua entrega ao
destinatário, não pode copiar, entregar este documento a terceiros ou revelar o seu conteúdo, e deve eliminar de
ímedíato esta mensagem do seu sistema.
Esta mensagem e ficheiros anexos foram sujeitas a verificação automática da presença de vírus, no entanto a
Comissão Nacional de Eleições não será responsável por qualquer prejuízo resultante de vírus que tenham
eventualmente passado o sistema antivírus.

Privileged / Confidential information may be contained in this E-mali and its attachments is intended oníy for lhe use
of the intended recipient(s). If you are not the recipient, or the person responsible for delivering it to the recipient, you
may not copy or disclose this to anyone else and must immediately eliminate this message from your system.
AlIhough this e-mali and its attachments have been scanned for lhe presence of computer viruses, lhe Nationai
Elections Commission of Portugal (CNE) wíII not be liable for any iosses as a result of any viruses eventuatiy being
passed on.
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Código Orçamental
/ / / / / /

Cabimento

_____________________________

Saldo€

_______,

Data / /
Contabilidade

____________________________

PROPOSTA N2. 398/2010

A Comunicação assume desde há muito um papel fundamental como intercâmbio de
informação.

Nesse sentido, a publicação da mesma pela Freguesia, assume particular importância
na ferramenta que constitui o Jornal “Olivais”

È neste âmbito que tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia, ao abrigo da
alínea b) do n° 1 art° 340 da Lei 169/99 de 18 de Setembro com as alterações
introduzidas pela lei n° 5 — A12002 de 11 de Janeiro, delibere:

> Ratificar a escolha do Procedimento de Ajuste Directo — Regime Geral, para a
Execução gráfica e jornalística do Jornal “ Olivais “de acordo com alínea a) do
número 1 do artigo 20, cio Decreto-Lei N° 18/2008 de 29 de Janeiro e sua
tramitação ao abrigo do previsto nos art°s 112° a 127° do citado diploma.

> Ratificar a autorização do respectivo ajuste directo à Empresa Cometa Mágico
Unipessoal, Lda, com elaboração de contrato por 9 meses de Abril a Dezembro
de 2010, no valor de€ 55,755,00, já com IVA incluído à taxa legal e que tem
cabimento orçamental na rubrica 01.00/02.02.20.01

Lisboa, 6 de Abril de 2010

O PRESIDENTE

JOSÉ MANUEL ROSA DO EGIPTO



EDITAL

JOSÉ MANUEL ROSA DO EGIPTO, PRESIDENTE DA. FREGUESIA DE SANTA MARIA

DOS OLIVAIS, CONCELH.O DE LISBOA, TORNA PUBLICO E EM CUMPRIMENTO DO

DISPOSTO NO ARTIGO 91 O DA LEI N° 169199 DE 18 DE SETEMBRO, COM AS

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.° 5-A12002 DE 11 DE JANEIRO, AS

DELIBERAÇÕES, TOMADÀS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FREGUESIA, REALIZADA

NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010.

Proposta n° 39112010 — Subscrita pela Vogal Anabela Martins da Silva
Aprovada a redução da mensalidade de André Filipe Sampaio Encarnação da
Componente de Apoio à Famitia do Escalão C, para o escalão A.

Proposta n° 39212010 — Subscrita pela Vogal Anabela Martins da Silva
Aprovada a celebração dos Protocolos a realizar com o PIEC, no âmbito das áreas de
Formação Vocacional e de Acção Social e Comunitária, a desenvolver na Componente
de Apoio à Familia.

Proposta n° 39312010 — Subscrita pelo Vogal Honorato Monteiro Moura
Aprovada a transferência de verba, para a Escola Secundária Eça de Queirós, no valor
de € 378,36, destinada à construção de um protótipo.

Proposta n° 394I201 0— Subscrita pelo Vogal Honorato Monteiro Moura
Aprovada a celebração do Protocolo a realizar com o Grupo Conselheiros da Visâo para
redução nos preços de serviços e produtos aos residentes nos Olivais.

Proposta n° 395I2010 — Subscrita pelo Vogal Honorato Monteiro Moura
Aprovado a atribuição de subsídio à Administração do Condomínio do lote 398 da Rua
Vila de Catiá, para edição do livro ‘Memórias de um Condomínio”

Proposta n 39612010 — Subscrita pela Vogal Anabela Martins da Silva
Aprovada a transferência de verba, no valor de € 350,00 à Escola Secundária Professor
Herculano de Carvalho, para realização da Revista Escolar.



Proposta n° 39712010 — Subscrita pelo Vogal lsmael Fonseca
Ratificação do procedimento de Ajuste Directo de Regime Geral para Fornecimento,
colocação e conservação de calçada portuguesa à Empresa Agirpafe, Construção Civil e
Obras Públicas, no valor de € 54,092,77, já com IVA incluído.

Proposta n° 39812010 — Subscrita pelo Presidente
Ratificação do procedimento de Ajuste Directo de Regime Geral para a execução gráfica
e jornalística do Jornal “Olivais” á Empresa Cometa Mágico, no valor de € 55.755,00 já
com IVA incluído,

Proposta n° 399I2010 — Subscrita pelo Vogal lsmael Fonseca
Aprovado o procedimento de Ajuste Directo do Regime Geral para realização da
empreitada de construção de um Parque de estacionamento na Rua Francisco Mantero,
no valor de € 136.000,00, acrescidos de IVA à taxa legal.

Proposta n° 400I2010 — Subscrita pelo Presidente
Aprovado o Mapa de Férias dos trabalhadores da Junta de Freguesia.

Proposta n° 40112010 — Subscrita pelo Presidente
Aprovação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão do ano de 2009.

Proposta n° 40212010 — Subscrjta pelo Vogal Honorato Monteiro Moura
Aprovada a transferência de verba no montante de € 11.000,00 para o Grupo de Pesca
de Santa Maria dos Olivais, para a realização da Marcha dos Olivais.

Proposta n° 403I2010 — Subscrita pela Vogal Anabela Martins da Silva
Aprovado a celebração do Protocolo com a Associação Desportiva e Cultural Olivais
(ADCEO) para a implementação de actividades recreativas e culturais a desenvolver no
CAF, sendo o valor a transferir até 1.600,00 mensais.

Lisboa, 16 de Abri de 2010

O Presidente
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Comissão Nacional de Eleições

De: Andre Lourenço e Silva <lourencoesiiva@gmail.com>

Enviado: domingo, 15 de Setembro de 2013 08:50

Para: Comissão Nacional de Eleições

Assunto: Jornal Expresso do Oriente - Queixa por tratamento diferenciado

Exmos. Senhores,

O jornal Expresso do Oriente, na sua edição de Agosto, deu a conhecer os candidatos às juntas de freguesia
da área de intervenção, que inclui a freguesia dos Olivais.
Nessa edição o referido jornal não fez referência ao candidato à junta de freguesia dos Olivais pelo PAN -

Partido Pelos Animais e Pela Natureza, André Silva.
Na edição de Setembro, tendo dado a conhecer mais uns quantos candidatos, voltou a não fazer qualquer
referência ao candidato do PAN.
Não me irei alongar com grandes explicações mas todos sabemos que desde 5 de Agosto de 2013 é fácil e
acessível a todos que realmente queiram fazer jornalismo isento e sério, saber quem são os candidatos a
qualquer órgão autárquico.

Isenção é aliás característica que este periódico não possui. Atente- se, para não se ir mais longe, às capas
do jornal dos últimos 6 meses com destaque para o executivo do Olivais ou para acções da candidata pelo
PS, ou aos artigos da página da página 2 sempre assinados, e com direito a fotografia, pela candidata pelo
PS à JF dos Olivais. Um verdadeiro periódico de propaganda.

Venho, assim, solicitar junto de Vexas que tomem as diligências que entendam por convenientes no sentido
do cumprimento da lei e das consequências pela sua infracção.

Melhores cumprimentos,

André Silva
(mandatário do PAN para as eleições autárquicas por Lisboa)

“Ninguém comete maior e,ro que aquele que nada fez só porque podena fazer pouco”
Edmund Burke
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Comissão Nacional de Eleições fipç g RíA2oi

De: Lurdes Braga Domingos <lurdes.cometamagico@gmail.com>
Enviado: quarta4eira, 14 de Agosto de 2013 10:51
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Re: Tratamento jornalístico discriminatório

Exmos. Senhores,

Tal como já foi informado pelo director do jornal EXPRESSO do Oriente ao queixoso, só no passado dia 8
tivemos conhecimento da candidatura, por e-mau enviado pelo próprio, ejá o jornal do mês de Agosto Tiiihui
sido distribuído com a informação de todos os candidatos que se deram a conhecer atempadamente para a
ed.ição em questão.
A carta registada que o candidato diz ter enviado, nunca chegou ao nosso conhecimento, Só soubemos da
sua existência no dia 12, porque nos informou, novamente por e-mau, que a tinha enviado. No entanto,
e conforme podem ver pela cópia do registo que junta, a morada não está completa, talvez por isso não a
tenhamos recebido.
De qualquer forma, o próximo jornal sairá no dia 5 de Setembro e nele o candidato poderá publicar o que
entender, nos termos exigidos pela Comissão Nacional de Eleições.

Agradeço a atenção.

Com os melhores cumprimentos,

Maria de Lurdes Figueiredo

No dia 13 de Agosto de 2013 às 20:05, Comissão Nacional de Eleições <cne@cne.pt> escreveu:

Exma. Senhora

Junto remeto o ofício n.° 1502, de 13 de agosto p.p..

Com os melhores cumprimentos,

Isabel Dias

Secretaria

Com isso Nacional de Eleições

Av. O. Car’os 1, 128-7° • 1249-065 Lisboa

Tef:+351 213923800. Fax:+351 213953543

site: www.cne.pt • e-mau: cneccne.Dt
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Aceda às perguntas mais frequentes relativas às Eleições Autárquicas 2013 em
http :/!www.cne pt/content/erquntas-freciue ntes-e leicoes-autarguicas

Esta mensagem e os seus anexos podem conter informação privilegiada e/ou confidencial, destinada exclusivamente
ao(s) destinatário(s). Se não for o destinatário, ou a pessoa responsável pela sua entrega ao destinatário, não pode
copiar, entregar este documento a terceiros ou revelar o seu conteúdo, e deve eliminar de imediato esta mensagem
do seu sistema.
Esta mensagem e ficheiros anexos foram sujeitas a verificação automática da presença de vírus, no entanto a
Comissão Nacional de Eleições não será responsável por qualquer prejuízo resultante de vfrus que tenham
eventualmente passado o sistema antivírus.

Privileged/ Confidential informatiori may be coritaíned in this E-malI and its attachments is intended only for the use
o! the intended recipierit(s). lf you are not the recipient, or the person responsible for delivering it (o the recipient, you
may not copy or disclose thís to anyone else and must immediately elimina te this message from your system.
Although thís e-mali and its attachments have been scanned for the presence of computer víruses, the National
Elections Commíssion of Portugal (CNE) will not be liable for any losses as a result of any víruses eventually being
passed on.

Lurdes Figueiredo
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Comissão Nadonal de Eleições Ç’ o2 4L- Pc(3

De: Acacio Soares <acaciosoareslll@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 5 de Dezembro de 2013 16:20

Para: Comissão Nacional de Eleições

Assunto: RE: Participação
Anexos: 88 JULHO de 2013 EXPRESSO do Oriente net.pdf; 89 AGOSTO de 2013 EXPRESSO

do Oriente Net.pdf; 90 EXPRESSO do Oriente Setembro 2013.pdf

Exmos. Senhores,

Relativamente ao assunto em referência no ofício 3300, de 05 Dezembro de 2013, cumpre-nos informar que apenas

tivemos conhecimento da existência do grupo independente do qual faz parte o queixoso, após termos recebido o

vosso primeiro ofício. De imediato solicitámos e demos a conhecer, na edição do EXPRESSO do Oriente seguinte, as

declarações que o candidato nos enviou.

O texto “com características de editorial” a que se refere o mandatário da candidatura, é apenas uma coluna de

opinião como podem verificar pelo anexo que enviam.

Anexamos, conforme solicitado, em formato pdf, as edições publicadas entre 25 de Junho e 27 de Setembro.

Agradecemos a atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos,

Acácio Soares
Director

De: Comissão Nacional de Eleições [mailto:cne@cne.pt]
Enviada: quinta-feira, 5 de Dezembro de 2013 12:46
Para: acaciosoareslll@gmail.com’
Assunto: Participação

Exmo. Senhor

Junto remeto o ofício n.° 3300, sobre o assunto em referência.

Com os melhores cumprimentos,

Isabel Dias
Secretaria

Comissão Nacional de Eleições
Av. O. Carlos 1, 28-7° • 1249-065 Lisboa
Tef:+351 213923800 • Fax:+351 213953543
sue: www.cneot • e-mau: cnecne.pt

Para receber regularmente notícias sobre assuntos eleitorais, subscreva a newsletter da
CNE http:llwww.cne.pt/newsletter/subscriptions

Esta mensagem e os seus anexos podem conter informação privilegiada e/ou confidencial, destinada exclusivamente ao(s) destinatário(s). Se não

1



for o destinatário, ou a pessoa responsável pela sua entrega ao destinatário, não pode copiar, entregar este documento a terceiros ou revelar o
seu conteúdo, e deve eliminar de imediato esta mensagem do seu sistema.
Esta mensagem e ficheiros anexos foram sujeitas a verificação automática da presença de vírus, no entanto a Comissão Nacional de Eleições não
será responsável por qualquer prejuízo resultante de vírus que tenham eventualm ente passado o sistema antivírus.

Privileged/ Confidential information may be contained in this E-malI and its attachmente is intended only for the use of lhe intended recipient(s). lf
you are not the recipient, or the person responsible for delivering it to the recipient, you may not copy or disclose this to anyone else and must
immediately eliminate this message trem your system.
Although this e-mali and lIs attachments have been scanned for lhe presence of computer viruses, lhe National Elections Commission of Portugal
(CNE) will foI be liable for any losses as a result of any viruses eventually being passed on.
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Exmo Sr Presidente da Comissão Nacional de Eleições

Juiz Conselheiro Fernando Costa Soares

Av. D. Carlos 1, 128 - 7Q piso

1249-065 LISBOA

Exmo Sr

Poc. 15LflLzI

A candidatura Move Alcântara- Cidadão Por Alcântara vem pela presente dar conhecimento a

VExcia de uma queixa apresentada na ERC contra o Jornal Comercio de Alcântara, na

continuidade de uma outra queixa por nós apresentada no passado mês de Maio, para a qual

também solicitamos o vosso parecer, dado estes serem actos reincidentes em vários números

deste jornal contra este Movimento de Cidadãos e que feitos neste período ferem as regras

definidas para os órgãos de imprensa em períodos eleitorais

Com os melhores cumprimentos

O Mandatário da Lista

Cidadãos por Alcântara
Rua Leão de Oliveira, n2 15 A

1300 Lisboa

(António Assunção Alho)
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Lisboa, 28 de Agosto de 2013

Exmo Sr Presidente da ERC, Dr Carlos Magno

Av. 24 de Julho, 68

1200-869 Lisboa

Assunto: Queixa contra o Jornal Comércio de Alcântara

Exmo Sr

Mais uma vez recorremos a V.Excias denunciando o que consideramos ser a continuação de uma campanha lançada

pelos responsáveis do jornal Comercio de Alcântara (CA), ao insistirem em denegrir de diversas formas o Movimento

de Cidadãos Por Alcântara, que se candidata às eleições para a Assembleia de Freguesia de Alcântara no próximo dia

29 de Setembro.

Ainda a ERC não tomou qualquer deliberação às matérias por nós denunciadas a V.Excias no passado mês de Maio,

cujo processo tem o numero: ERC/06/2013/511 e já o CÁ regressa ao uso indevido das páginas do seu jornal para

denegrir o nosso candidato à Presidência da Junta e o nosso Movimento, ao mesmo tempo que promove e favorece

outras candidaturas, não cumprindo o que a Lei determina e contrariando o compromisso assumido pelos directores

desse jornal, na reunião promovida pela ERC no passado dia 7 de Agosto com a coordenação do Sr Dr José Paulo

Correia de Matos.

Junto vos enviamos um exemplar da última edição, tornada publica em 23 de Agosto, salientando os seguintes

artigos de é possível confirmarem-se estas situações. A saber:

Página 2: O Editorial com o título “A sarna que nos corrói”, assinado pelo director do jornal, Sr Luis Sampaio Howell,

que esteve na já referida reunião realizada na ERC e em que ofende a imagem e o bom nome deste Movimento;

Pagina 3: Artigo de opinião assinado pelo Sr Carlos Lelo Filipe, que esteve também na reunião já referenciada na ERC

em 7 de Agosto, sendo este senhor sub director deste Jornal e candidato à Assembleia de Freguesia de Alcântara,

nas listas da CDU, cujo conteúdo do artigo consideramos também ofensivo, começando no seu título, que citamos:”

O embuste dos independentes apoiados por partidos”;

Pagina 10, onde ao apresentar a composição dos membros da lista de cidadãos, composição que nos foi solicitada

via correio electrónico, 36 horas antes da publicação desta edição, refere a determinada altura e citamos: “... que

seja verdade que nem todos (os membros desta lista) residem em Alcântara...”, numa clara tentativa de diminuir a

importância da lista por este facto, nada referindo nas restantes listas, o que é manifestamente uma

Cidadãos por Alcântara
Rua Lego de Oliveira, n 15 A

1300 Lisboa



..‘ descriminação, num artigo que devia ser de exclusiva informação.

Página 11, num artigo assinado por OCA, e que tem por título “Passagem inferior de Alcântara com intervenção da

APAURB”, e que é claramente mais um artigo de deturpação voluntaria dos factos e que atenta mais uma vez contra

a seriedade desta candidatura, e que merece o nosso mais vivo repudio.

Para acentuar ainda mais a desigualdade de tratamento, pode-se ainda nesta edição do JCA verificar o tratamento

dado às restantes forças concorrentes:

1. Quanto à candidatura do PS: entrevista nas paginas 8 e 9, com chamada e foto na capa, do mandatário da lista

do P5, Filipe La Feria;

Foto na página 3 com o candidato e breve notícia sobre “A pré campanha continua na rua”

Pagina 15: Um quarto de página com o anúncio de um comício a realizar no dia 7 de Setembro;

2. Quanto à candidatura da coligação PSD/CDS/PPM: Página 7 com texto e 4 fotos referindo a apresentação da

candidatura em 7 de Agosto, com chamada na capa onde se destaca a foto da candidata desta coligação;

Página 5 artigo de promoção à acção da Junta de Freguesia, de presidência do PSD, assinado pelo Sr Jorge Nuno Sá,

numero dois desta lista candidata e membro do Conselho Nacional do PSD;

3.Quanto à coligação CDU- PCP/PEV: Com chamada na primeira página, apresenta uma notícia da apresentação

desta candidatura na página 6, onde é também referida a apresentação da candidatura desta força politica, na

freguesia da Ajuda;

Na página 3, na notícia: “Pré campanha continua na rua”, é apresentada a foto do candidato da CDU e fazendo

referencia à actividade desta força politica.

Face a este cenário e independentemente das cartas de direito de resposta que iremos enviar a este jornal,

consideramos urgente a intervenção das entidades competentes por forma a avaliarem da pertinência das nossas

reclamações, que possam por cobro a este tratamento desigual, dado pelo CA, á lista de Cidadãos Por Alcântara.

Na expectativa da vossa resposta, que antecipadamente agradecemos, enviamos os nossos cumprimentos

O Mandatário da Lista Move Alcântara

(António Assunção Alho)

dc à Comissão Nacional de Eleições



Comissão Nacional de Eleições

De: Vitor Sarmento <l957spartacus@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 10:44
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Queixa à CNE
Anexos: artigo sub director.pdf; email VSpdf; aviso recepção.pdf; carta direito resposta.docx;

carta do CA à do VS 1,pdf; carta do CA à do VS 2.pdf

Exmos Srs
Mais uma vez me vejo na necessidade de apresentar uma queixa à CNE e mais uma vez por causa de um artigo de
opinião publicado na edição do mês de Agosto (ver pdf), ao qual procurei usar o direito de resposta através de
email enviado a 18/9, com resposta 28 horas depois, (ver pdf) e por carta registada com A/R, que também enviei
(ver pdf).
Ontem recebi uma carta do jornal, cuja resposta não me satisfaz e julgo estarmos de novo perante um abuso do
órgão de imprensa, não só pelo conteúdo, mas também pelos prazos referidos, até porque até ontem á noite a
edição do mês de Setembro não tinha saído.
Recordo que sou primeiro candidato na lista de Cidadãos por Alcântara.
Venho por este meio solicitar a intervenção de V.Excias.
Com os melhores cumprimentos.
Atentamente
Vitor Sarmento
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Opinião

O embuste dos independentesapoiados por partidos

O ti, em título alternati
vo, “como o oportu
nismo e o narcisismo

são fenómenos transversais na
nossa baixa politica’

O conhecido politólogo José
flir Maitez veio recente
rnre abordar o fenómeno dos
imkpendentes” apoiados por
partidos a que pertenceram, ou
ainda pertencem.

Trata-se de um fenómeno
resultante nuns casos de zangas
e tricas partidárias, como o PS
em Matosinhos, o PSD em Vila
Nova de Gaia, os «isaltinistas”
em Oeiras ou os adeptos de
Valentini Loureiro em Gondo
mar; noutros casos, do disfarce
de fragilidades e dificuldades na
constituição das listas, e noutros
ainda de pure oporinisrno

dstir..ac ar..as a
.izz ,: e&cees esx

e3 .

‘i;a

de disfarce c.e
dirigentes partidários sob a capa
da independência aparece agora
apadrinhado pelo partido Bloco
de Esquerda, demonstrando-

nos que o oportunismo e o
embuste políticos não têm cor
nem tendência, sendo antes fe
nómenos rransversais no espec
tro político luso.

O Bloco de Esquerda é um
partido com marcada implan
tação em meios urbanos do li
toral do país, sendo conhecidas
as suas dificuldades na apresen
tação de candidaturas nas zonas
rurais do interior do país, onde
até seria natural que apadrinhas
sem candidaturas de “indepen
dentes” puros, ou de militantes
seus disfarçados de indepen
dentes. O que já não é normal e
levanta questões de vária índole
é o disfarce sob a capa da inde
pendência em candidaturas a
autarquias da capital, como é o
as dacda’ àJntade

u::a: (Ô

&

:•

e consti
m sua esmagadora maior

ia por cidadãos militantes ou
simpatizantes do Bloco de
Esquerda.

O aparecimento de movi-

mentõs de cidadãos genuina
mente independentes, descon
tentes com o funcionamento
dos orgãos de representação dos
cidadãos, em resultado da actu
ação das máquinas partidarias, e
da corrupção instalada, é em si
um fenómeno saudável e sinóni
mo do aprofundamento da de
mocracia.

O aparecimento de candidat
uras como as que são referidas
pelo Prof. José Adelino Maltez,
bem como a do sr. Vítor Manuel
Machado Sarmento, em Alcân
tara, não passam de embustes e
meras manifestações de puro e
desprezível oportunismo políti
co, destinados a enganar ci
dadãos de boa-í, descontentes
como rumo que tem conduzido
o país à miséria.

Por isso, meus caros amigos e
leitores, porventura verane
antes, façam o favor de não se
deixarem enganar por cantos de
seiias canialeónicas, sejam elas
laranjas, azuis, rosas, vermelhas,
ou até pelo arco-íris.

Façam favor de se divertirem

)
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A
cc

Carlos Lelo Filipe



Vitor Sarmento

De: O Comércio de Alcântara Jornal <com.aicantara@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 19 de Setembro de 2013 08:16
Para: Vitor Sarmento
Assunto: Re: Carta direito de resposta

Exm° Sr.

As cartas de pedido de Direito de Resposta são obrigatoriamente dirigidas ao director da publicação por
correio registado. Assim sendo, aguardamos a reecepção formal do seu pedido.

Sem outro assunto

Fátima Cativo

Em 18 de setembro de 2013 03:07, Vitor Sarmento <195 7spartacugrnil.com> escreveu:

Exmos Srs

Junto envio uma carta para a qual solicito a melhor atenção.

\ljtOí Sarmento
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Lisboa, 16 de Setembro de 2013

Assunto: Exercício do direito de resposta

Exmo. Sr. Director do Jornal O Comércio de Alcântara

Reportando-me a um artigo de opinião com o título O embuste dos “independentes” apoiados
por partidos, publicado na edição do jornal O Comércio de Alcântara, número 62, na página 3,

assinado por Carlos Lelo Filipe, em que sou directamente visado, venho solicitar que ao abrigo

do direito de resposta previsto na Lei de Imprensa, seja publicado o seguinte esclarecimento:

1. O autor do referido artigo, Carlos Lelo Filipe, para além de ser vice-director do Jornal O

Comércio de Alcântara, é também candidato em Alcântara nas próximas eleições

autárquicas à Assembleia de Freguesia, integrado na lista da CDU.

2. Ao longo do artigo, o autor utiliza termos e formula juízos de valor que considero

poderem influenciar negativamente os leitores acerca da idoneidade, bom nome e

integridade, não apenas meus, como também das pessoas que constituem a lista

Move Alcântara — Cidadüos por Alcântara, a qual integro como primeiro candidato.

3. A leitura da minha biografia recentemente publicada na página do Facebook do Move

Alcântara demonstra que o meu percurso de vida tem sido pautado pela intervenção

cívica e associativa em Alcântara, afastando a acusação de oportunismo sugerida no

artigo.

4. Contrariamente ao que o artigo insinua, nunca escondi a minha filiação partidária.

Todos sabem que entre 2009 e 2013 tenho estado na Assembleia de Freguesia como

eleito do Bloco de Esquerda.

5. Move Alcântara-Cidadãos por Alcântara, é na verdade e ao contrário do que é referido

no artigo, um movimento cívico que se organizou para apresentar uma candidatura à

Assembleia de Freguesia e que me escolheu para ser primeiro candidato.

6. O Move Alcântara declarou-se como, e cito: “Um movimento cívico pautado pelo

pluralismo ideológico, constituído por pessoas que aceitam as diferenças e as opções

partidárias dos seus membros”. Nesse sentido, confirma-se que entre os vinte

candidatos existem pessoas com opções partidárias diferentes, que têm em comum o

interesse por Alcântara e de novo, contrariamente ao que é afirmado não é (...)
“constituído na sua esmagadora maioria por cidadãos militantes ou simpatizantes do

Bloco de Esquerda”. Lamento que o autor do artigo não faça uma única referência à

propositura do Move Alcântara divulgada no passado mês de Maio e ouse, mesmo

assim, referir-se à prática de “baixas políticas” e usar as páginas desse jornal para

tentar denegrir a imagem do Move Alcântara e de todas as pessoas que o constituem,

ultrapassando todos os princípios de “boas práticas” no jornalismo.

Vitor Sarmento



Rua da Indústria 85 CV-E — 1300-304 Lisboa —tel. 916440064— e-ma ii: com.alcantara@gmail.com

Alcântara, 21 de Setembro de 2013 c/Á

O Conselho de Redacção do jornal O Comércio de Alcântara”, reunido em 20 de
Setembro pretérito, em apreciação da carta de v Ex, recepcionada em 18 de Setembro,
conforme verbete que estará em seu poder, deliberou o seguinte:

Deferir parcialmente o conteúdo da sua pretensão com a seguinte justificação.

No que se refere ao ponto 1, denegar pelo razão da matéria se referir a factos que dizem
respeito ao Dr. Carlos Lelo Filipe e de em nada adiantarem de novo ao que já se sabe. É
verdade que Carlos Lelo Filipe é colaborador do nosso jornal, pois só assim poderia ter
publicado o artigo em referência, para além dessa mesma condição vir expressa na nossa ficha
técnica. Em relação ao facto deste ser candidato às eleições autárquicas tal não prefigura
ilegitimidade, e disso é dado conta em artigo próprio, na página 6 da mesma edição.

No que se refere ao ponto 2, deferir parcialmente a pretensão, nomeadamente o
excerto seguinte, publicando-se o seguinte trecho: “Ao longo do artigo, o autor utiliza termos e
formula juízos de valor que considero poderem influenciar negativamente os leitores acerca da
(minha) idoneidade, bom nome e integridade (...)“

Denegar o ponto três pelo facto de fazer referência publicitária a uma página de
internet, o que viola o princípio do Direito de Resposta e Rectificação.

Deferir a pretensão do ponto 4.

Indeferir parcialmente o ponto 2, e integralmente os pontos 5 e 6 por serem
apresentados como uma posição do MACA, e não do requerete. Opa, legatménte càbé áos
mandatários das listas às eleições autárquicas a representação oficial das mesmas, pelo que o
requerente carece de legitimidade para o pedido.

Assim sendo, e uma vez que a de Setembro se encontra pronta a imprimir nesta data,
concedendo a lei de imprensa um período de sete dias para publicação das pretensões no
âmbito do Direito de Resposta e Rectificação, às publicações de periodicidade mensal, o que é
ocaso, será publicado o seguinte texto, devidamente enquadrado pela linha gráfica do jornal.
na edição de Outubro, na página 3:

Direito de resposta e rectifícação, lei 2/99

O embuste dos “independentes” apoiados por partidos



Recebemos do sr. Vítor Sarmento um pedido de Direito de Resposta e Rectificação,
referente ao conteúdo de um texto de opinião publicado na nossa edição de Agosto, e
assinada por Carlos Lelo Filipe, assim, o sr. Vítor Sarmento esclarece o seguinte:

1 Ao longo do artigo, o autor utiliza termos e formula juízos de valor que
considero poderem irTfluencíar negativarnente os leitores acerca da (minha)
idoneidade, bom nome e integridade (...).

2 Contrariamente ao que o artigo insinua, nunca escondi a minha fiíiaço
partidária. Todos sabem que entre 2009 e 2013 tenho estado na Assembleia de
Freguesia como eleito do Bloco de Esquerda.

Semoutroassunto

Luís Sampaio Howell
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Comissão Nacional de Eleições

De: O Comércio de Alcântara Jornal <com.alcantara@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 5 de Setembro de 2013 16:30 i s’-.i1i, 2013Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Re: Participação
Anexos: respostal872pdf; 62.pdf; 61.pdf

Exm°s Srs.

Atendendo a que o Jornal “O Comércio de Alcântara” é um pequeno jornal local, de periodicidade mensal,
ocorreu que o envio do v/ofício 1872 decorreu durante o nosso período anual de férias, neste ano de 28 de
Agosto a 4 de Setembro, pelo que só hoje, 5 de Setembro tivemos acesso aos vossos ofícios.

Assim, pedimos que seja aceite a nossa contestação acima das 24 horas determinadas.

Desde já obrigado

Luís Sampaio HowelI

Em 2 de setembro de 2013 11:53, Comissão Nacional de Eleições <cne@cne.pt> escreveu:

Exmo. Senhor

Junto remeto o ofício n.° 1872, de 2 de setembro p.p..

Com os me(hores cumprimentos,

IsabeL Dias

Secretaria

Comissão Nacional de Eleições

Av. D. Carlos, 128-7°. 1249-065 Lisboa

Tef: +351 213923800 • Fax: +351 213953543

alIe: www.cnept • e-maiL cne@cne.ot
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O Comércio
de Alcântara

Rua da Indústria 85-CV-E

1300-304 Lisboa

t. 916 440 064

com.alcantara@gmail.com

a

ComissAo Nacional de Eleições

Lisboa, 5 de Setembro de 2013

N Ref: 20130905_1 V/Ofício 1872 V/ref 1872

Em resposta ao v/ofício 1872, de 2 de Setembro, oferece-nos contestar o seguinte:

a) - É falso que o Jornal “O Comércio de Alcântara” tenha lançado uma campanha de

qualquer tipo contra qualquer lista ou candidato às Eleições para as autarquias locais, que

ocorrerão a 29 de Setembro próximo.

b) — É falso que o jornal “O Comércio de Alcântara” tenha denegrido, ainda que na forma

tentada, qualquer candidato da lista do queixoso, sendo que todas as referências directas

até hoje ocorridas, em corpo de notícia, tenham correspondido a factos efectivamente

ocorridos, ainda que possam não ser do agrado dos queixosos.

c) — É falso que o jornal “O Comércio de Alcântara” favoreça quaisquer outras candidaturas,

estando a cumprir as directivas da CNE e o compromisso assumido a ERC, na reunião de 7

de Agosto, a que se refere o queixoso.

d) — Sobre o artigo da página 2, Editorial, este é um artigo de opinião que não se refere à lista

MOVE Alcântara, mas ao sr. Vítor Manuel Machado Sarmento, eleito em exercício para a

Assembleia de Freguesia de Alcântara, pelo partido Bloco de Esquerda, e cabeça de lista do

MOVE Alcântara, que se afirma, em campanha, como apartidário, bem como o próprio

MOVE Alcântara, apesar de ser militante do BE, de apoiar aquele partido para as eleições

da presidência da Câmara e da Assembleia Municipal, e de o seu movimento (MOVE

Alcântara) receber um apelo ao voto por parte do partido Bloco de Esquerda.

e) —Sobre o artigo de opinião do Dr. Carlos Lelo Filipe, trata-se de um artigo da sua

responsabilidade, que concluímos não ferir a nossa linha editorial, nem as directivas da

CNE, consistindo numa denúncia pública sobre o comportamento efectivo do candidato, sr.

Machado Sarmento, pelo que na qualidade de Diector autorizei a sua publicação.



f) — Sobre a consideração de que, apesar de eleitores em Alcântara, nem todos os candidatos

do MOVE Alcântara nela residem, trata-se de um facto que corresponde à realidade e que

por isso não pode ser interpretado como uma tentativa de ataque ao MOVE Alcântara.

Sobre o facto de nas restantes listas esta situação não ser mencionada, isso acontece

porque as mesmas nada referiram nas suas informações à imprensa, ao contrário do MOVE

Alcântara que faz dela bandeira de campanha. Naturalmente que tivemos de verificar a

informação, achando facto importante referir que afinal nem todos os candidatos eram

residentes nesta Freguesia, apesar de nela estarem recenseados, o que por si só contraria

as disposições legais no que se refere a obrigatoriedade de todos estarmos recenseados

nas Freguesias em que efectivamente residimos. Esta é uma bandeira de campanha do

MOVE Alcântara e por isso foi citada. Todas as outras listas tiveram igual tratamento no

que se refere à sua bandeira de campanha, pelo que considera-se que os candidatos foram

tratados em paridade.

g) — No que se refere à notícia da página 11, efectivamente detectámos que o sr. Machado

Sarmento publicou notícias na página do facebook da MOVE Alcântara que davam um

envolvimento maior do movimento, em detrimento da APAURB. As fotos publicadas

naquela página mostravam o sr. Machado Sarmento com um balde de tinta na mão e sem

o equipamento e uniforme adequado, utilizado pela APAURB e pelos seus voluntários. As

dúvidas eram mais que muitas e só foram publicadas as certezas, até porque não

conseguimos contactar em tempo útil os responsáveis da APURB. Contamos no entanto em
publicar na edição de Setembro, uma entrevista com os responsáveis daquela organização
onde esta questão será abordada e esclarecida, qualquer que seja a conclusão a que
chegarmos.

h) —Sobre a entrevista com o sr. Filipe La Feria, a entrevista é com o sr. Filipe La Féria e na
qualidade de encenador, empresário e alcantarense, muito embora seja um facto que o
entrevistado se tenha referido à sua qualidade de mandatário da lista do Partido Socialista
à Freguesia de Alcântara. Contudo, houve o cuidado de não referir isso nos títulos, já que
esse não era o objectivo da entrevista.

i) — Quanto às diversas notícias sobre as diversas listas candidatas às Freguesias de Alcântara,
Ajuda e Estrela, elas tomam a devida proporção em função do que é o seu impacto na
Freguesia respectiva, não tendo mais, ou menos espaço, em função da lista que é, mas em
função do seu relevo para as populações, facto que poderá ser subjectivo mas corresponde
aos nossos critérios editoriais.

j) — Ainda sobre a questão explanada em i) -, gostaríamos de esclarecer que acompanhamos
e divulgamos as acções de campanha de todas as listas concorrentes, desde que tomemos
conhecimento delas, quer por nos serem comuriicadas pelos interessados, quer porque
tenhamos tido conhecimento por outra via. Pode até acontecer que tenhamos falhado
alguma acção do MOVE Alcântara, mas para nós há dois factos importantes: 1) — o MOVE
Alcântara nunca nos comunica o seu programa de acções, ao contrário da maioria dos
outros candidatos; 2) — o MOVE Alcântara, na sua queixa, não evoca essa falha, pelo que só
se pode concluir que temos acompanhado esta lista em conformidade com o desejável.

k) —Sobre o anúncio de campanha do Partido Socialista, trata-se de publicidade paga que
cumpre estritamente os limites determinados pela CNE

1) — Sobre o artigo co-assinado pela nossa redacção e pelo Dr. Jorge Nuno de Sá, trata-se de
uma notícia sobre obras da autarquia na sua sede, e que não pode ser confundida com



alguma acção de qualquer partido político, coligação, movimento, ou grupo de cidadãos
concorrentes às eleições de 29 de Setembro,

m) — Sobre a autoria de alguns textos no nosso jornal, tais como os autores citados na queixa,
estes são a prova cabal da pluralidade e democraticidade do nosso jornal, já que nos
orgulhamos de ter colaboradores de todas as áreas políticas e ideológicas, numa prova
óbvia que a sociedade em que nos inscrevemos, as Freguesias de Estrela, Ajuda e
Alcântara, reconhece a nossa isenção e identifica o nosso trabalho como escrupuloso,
sério, e desinteressado.

Por último, gostaríamos de referir, tal como já demos conta à ERC, que desde que foi eleito pelo
Bloco de Esquerda, o sr. Machado Sarmento, hoje líder do MOVE Alcântara, tem vindo a
pressionar e a tentar instrumentalizar o nosso jornal, o que naturalmente sempre lhe foi negado,
sendo emblemática uma evocação de Direito de Resposta por em editorial termos dado as boas-
vindas ao novo pároco de São Pedro em Alcântara, de cujo Centro Social e Paroquial a mulher do
sr. Machado Sarmento havia sido despedida, possivelmente injustamente. Infelizmente tem sido
um facto que o sr. Machado Sarmento, ou os grupos que lidera, neste caso o MOVE Alcântara,
tenha vindo a perseguir esta publicação, ao longo dos anos, mesmo em situações de manifesto
interesse pessoal, o que não é o caso de momento, e conforme também já demos a conhecer à
ERC. Caso exemplar do que se explana é o conteúdo do site http://blocoalcantara.wordpress.com/,
local onde se poderá igualmente constatar o apelo ao voto no MOVE Alcântara, por parte do Bloco
de Esquerda, e que é controlado e editado pelo sr. Machado Sarmento, cabeça de lista do MOVE
Alcântara, e onde se poderá perceber que os ataques e discriminações, a havê-los, tem sido a
nossa publicação a sofrê-los.
Não deixa ainda de ser estranho que em muitos anos de publicação, o nosso jornal só tenha sido
alvo de queixas na ERC, nos tribunais civis, e agora na CNE por parte do sr. Machado Sarmento ou
dos “grupos” que lidera (neste caso o MOVE Alcântara>.

Anexam-se cópias *.pdf dos exemplares pedidos.

Luís Sampaio Howell
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Comissão Nacional de Eleições

De: O Comércio de Alcântara Jornal <com.alcantara@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 9 de Dezembro de 2013 19:55

de Eleições fcc -i ‘1 )Á{-.ot3

assunto:
V/ofícios 3307 e 3308

Sobre o assunto em apreço, cumpre-nos dizer que sobre o mesmo decorrem autos na ERC sob o registo 0

ERC/10/2013/887.
Atendendo a que temos dúvidas sobre a licitude de sermos julgados duas vezes pela mesma situação,
entendemos que devam ser solicitados esclarecimentos à autoridade reguladora. Nesta data seguem por
correio registado todos os elementos, em nossa posse, sobre o processo respectivo.
Sem prejuízo do conteudo dos autos da ERC, esclareça-se que o sr. Vítor Sarmento fez campanha eleitoral
por duas forças políticas distintas: para a A Assembleia de Freguesia de Alcântara como líder do MACA -

Move Alcântara, Cidadãos por Alcântara (um movimento supostamente sem filiação partidária); e para a
Assembleia e Câmara Municipal de Lisboa, pelo Bloco de Esquerda. Esta dualidade, configura e justifica,
segundo o nosso entender, o conteúdo do texto assinado por Carlos Lelo Filipe, contribuindo de
sobremaneira para que os eleitores de Alcântara tivessem esclarecimento sobre quem efectivamente se
candidatava ao quê, e em que qualidade.

sem outro assunto, pugnando pelo apuramento material dos factos.

Luís Sampaio Howell
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Comissão Nacional de Eleições

De: costa.gamboa@gmail.com
Enviado: segunda-feira, 9 de Setembro de 2013 17:11 ‘‘ ai
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: PCTP/MRPP de OLHÃO

Importância: Afta

Exmo. Senhor Presidente da

Comissão Nacional de Eleições

António João Costa Gamboa, na qualidade de Mandatário da Candidatura do Partido Comunista dos Trabalhadores
Portugueses (PCTP/MRPP), concorrente às próximas eleições autárquicas pelo concelho de Olhão da Restauração,
vem de forma veemente protestar contra mais uma manobra de discriminação a este Partido e em especial a esta
Candidatura.

Na edição de hoje, 09/09/13, do jornal Diário de Notícias, a páginas 10 e 11, vem publicado um trabalho sobre as
eleições autárquicas no Distrito de Faro. Nesse trabalho são apresentados os vários concelhos e quase todas forças
concorrentes a cada um deles. Quase todas as forças, porque mais uma vez o PCTP/IVIRPP, na figura da Candidatura
que eu represento, é grosseiramente discriminado. E não se trata aqui de lapso, pois a ser assim podia acontecer com
qualquer das inúmeras candidaturas independentes. Até porque o PCTP/MRPP é o primeiro Partido nos boletins de
voto deste Coneelho.

A discriminação que este Partido é alvo vem já de longa data, não é nada que nos assuste. No entanto, continuamos a
verificar que é com o mais despudorado à vontade que se discriminam candidaturas legalmente constituídas, sobre as
quais não houve qualquer reparo do Tribunal competente para a sua aceitação, pelo que foram as primeiras a serem
admitidas como boas, à vontade esse que só acontece quando uma entidade que tem por missão fazer cumprir o
tratamento igual entre todas as candidaturas, não cumpre cabalmente essa missão.

Assim, ao abrigo da lei eleitoral em vigor, venho exigir que essa Comissão tome as medidas necessárias para a
reposição da legalidade e da equidade entre as forças concorrentes.

OlMo da Restauração, 9 de Setembro de 2013

1
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Comissão Nacional de Eleições

De: pctp@pctpmrpp.org ?2.oC, z sq /,.
Enviado: sexta-feira, 13 de Setembro de 2013 12:15
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Diário de Noticias - Omissão da Candidatura

Importância: Alta

Exmos. Senhores da Comissão Nacional de Eleições,

Vimos mais uma vez denunciar mais uma omissão discriminatória por parte na sua
edição de 12 de Setembro de 2013 relativamente à candidatura do PCTP/MRPP às próximas eleições
autárquicas.

Desta vez aquele jornal não mencionou a candidatura do partido nos concelhos de Odivelas e Amadora,
fazendo apenas referência a todos os restantes.

Vimos solicitar a V. Exas. que sejam tomadas as medidas adequadas com vista a que aquele órgão de
informação não só proceda à correcção daquelas notícias como ponha termo à descriminação relativamente
a esta candidatura.

A Comissão da Candidatura Autárquica do PCTP/MRPP

1
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(2lnandotos) á JsséTeiaeiraMachada, 1 direrorregionaldaãconotnsisdo p0’ . ——

71,09% -PPDPSD “a7’ 1 engenimerro 68 aras Algarve após terperdido báquairo g mnsndutns)30,13%
(2mardatas) Rearoeoecoedmlco 1 anos aliderançado execulivo cu- P5 Retratoecasúmolco

16.79%E4.Dá. 28% 1 ‘ riossmeneeparsaqueleftsncioná- Jreandats( 1960919,69%
(Imaodata) dapapuloçau é 1 rio da autarquia. oucosarriscans aleiamentss
Númura peos’ienislada 1 traçarcenários,talcomonaselei- Númnera tamiliaeen
deetnitares Segurança Sacial 1 deeLeltoees nanntntalde
4292 - ) ções anteriores, quando acabou

5 159 habitanles1 porsurgirofatorsuupresa.

Depois de, háquatro anos, teral
cançado mala de7O porcento dos
votos, Lulu Gomos prepara-eu para
o terceiro mandato coroo puni
dunte,Aapostasocial, o protocolo
corta Cuba que tempemíllidoci.
rurgiasão cataralsa dehabirantee
docortcelho e adeslocação de md
dicoscubanooparaVila Real do
SantoAntónio continuamentreas
prioridades. Mas em tempo de cri
se,o desgaste do Governoeadívida
de cercado cem milhões de ouron
daautarquiasãoaspetosquea
oposiçáovaiexplorando.
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Quando, emjaneko, oatualpcesidenteda

Cõmara Municipal de Lisboa (CML),Pntó

nio Costa (PS), anunciou queaautarquiater

minara 2012 coinumendividamentoliqui
do de 0% — no ano anterior situara-se nos

59%-., o autarcapreferiu salientar o rigor”

da sua gestão, recusando falar numa “olmo

fadafinanceira’ decorrente dos 271 milhões

de euros que o Estado injetara nos cofres do

município nasequõnciado acordo sobre a

posse dos terrenos doAeroporto, uns con

tencioto que se arrastava desde 1989.

O negócio, que a oposição apelidonentão

de “uma situação excecional” e de uma

“enorme sorte’ acabou por relegar para se

gundo plano o insucesso na criação de um

fundo de investisnentoirnobilidrio para alie
narpatrimónio, um dos mecanismos queo

executivo escolherapasa amortizar adMda

duranteummandato marcadopelacolabo
ração entre socialistas e sociais-democratas

na conclusão da reforma adsninistcativada
capital, independente do processo nacional.

António Costarecandidata-se assim, com

favoritismo e novamente em coligação com

os movimentosindependentes liderados

porHelena Roseta— candidata àpresidência
daAssembleiaMunicipal—eloséSáFerflafl
des, aumacâmaraquevaientregarpastedat
suas competências a23 fregisesias nascidas

das ussiães no seio das 54 que até então exis

tiam.A24. é o Parque das Nações,aúnica

criada de raiz, num processo que incluiu

urna longa polémica com o município de

Loures, que perdeuparte do seu território.

O adversórioprincipaldeveráserFeman
do Seara, lider da coligação Sentir Lisboa,

formnadaporPSD, CDS-PP e MPT O social
-democrata, quepresidiudurantetrês man

datosàautsrquiadeSintra, só soubequepo.
deria ser candidato à capital no dia 5, quan

do oftibunalConstitucionaldecidiu que os

presidentes de câmara quejá tenham exer

cido três mandatos consecutivos podemser
candidatossoutrosmunicipionssAfitárqui
cas de dia 29. “Quiseram ganhar, ganhar na

Secretaria. Perderami’ reagiu na altura.

1

PresIdente CANDIDATOS
Antóniovoota(PS). ps

-Astdnlo Costadvsgado.52aevs Ø
Jo5oSemodo.mdco825floo Azambuja

pnipso vos- PSDIcDSIMPT

-PP.MPT.PPM FeroandoSeora.adsOãads,

38,67%’ ‘ STaflos
(lmandatos) , DU’. -

‘
Joaquim

COO - JoãoFerreira,biÓtoêo 54ano5 Romso(PS)
‘ppWppVIPND

(imaoaltsl ‘NiiisCsrrsiadaS,(va.4Ua5o5. Em2005
Numero PNR PS58,DI%

eeleltoros João PatroriSio reslauração, l5maroiatssl

524642 - 4lanss SDICDSI - -

Rotaatoeur4mfr.c PCTPIMRPP MPTIPPM Rotrotooon6mlca

loOV’ JsanaMiranda,advogado,2Tanos 17,18%

11,4,/o
mandato)

daopstaçãO ;AmSndioMa(Iotees méuiss,nuatotai

desempregada PauloBorqas 535or5 dell8thhabltastes

ACDU aposta, por suavez, na renovação O
de gerações, ao apresentarcomo candidato Cadaval
àpresidência da CML o eurodeputado João
Ferreira, de 34 anos.Vereadordesde 2005,

Rubende Carvalho, 68 anos, éomandatásio.
JáoBloco deliaquerdatentarecuperamno

próximo ato eleitoral apresença no executi
vo, perdida em 200%A aposta é em João Se.

medo, um dos coordenadores do partido,

que, em caso de vitória a nível local, poderá

sair fragilizado a nível nacional.
JoanaMimanda (PCTP/MRItPJ,JoaoPatro

cínicr (PNR) eNuno Correis da Silva, pela co

ligação PPM/PPV?PND, completam alista

de candidatos àpresidência da autarquia.

Abrangidopelsleidalimiteção dos
mandatos, o socialistaJoaquimRa
poso dãolugas noPS, âsuavice
-presidenterusautarquis, CarlaTa- -

vasesACDlJjáfoi aforçadosni
nante,mssagoraestáemterceiro
lugare avança como Francisco
Santos, atualmente deputado mu
nicipal.Acoligaçâo PSD/CIJS
avançacomo depuradoCarlos Sil
va, depois de em2009 apenas ter
conseguido elegertrés mandatos
comjorge Roque daCunha. Este é
o município comsnaiordensiclade
populacionsldaGrandelitboa.

Aiinsitaçãodosmsndatosimpede
Joaqu(mRaonos li°S)detentarna
Azambujaumquartonaandatoà
frentedomunicípio.Acarsdidatura
socialistaseeiassimpmtagonizada
pelovice-presidentedaautarquia,
Luís deSousa. O seu principalobjeti

voémanter—ou mesmo ampliar—a
maioriaPSqueháanosdominao
concelho.AirtóniolorgeLopesvolta
a ser, àsemelhançs do que aconte
ceu nas eleições autárquicas de 2009,
aapostadacoligaçãoPSo/CDSI
FMPTePPM.Esteé oconcelhc,nrais
mibatejsno deLisboa

Como atual presidente daCâmara,
Arisrides Sécio, impedido dese me
candidatamno Cadaval, o PSD
apostano ex-vice-presidente da
câmara, JoséBemardo Nunes para
renovaramaioriasocial-democra
tano roncelho. O principal partido
da oposição, oPS, conconecomo
presidentedaconcelhiaevereador
DinisAcácio que duranteoman
dato subiuparapcime(sovereador
eleito doPS, ao substituir no exe
culivomunicipslMariaJoâoBote
lho, quefoicabeçadelistadoparti
doenn200â.

‘° INAUTÁRQUICAS .
—

/AL-2O1

Lisboa. Fernando Seara, líder da coligação

formada por PSD, CDS-PP e MPT, teve de es

perar até dia 5 para ter a sua candidatura apro

vada. O social-democrata deverá ser o adver

sário principal do favorito António Costa (PS),

que se recandidata em coligação com os mo

vimentos independentes de Helena Roseta e

José Sá Fernandes. Mais à esquerda, a CDU

aposta na renovação de gerações, enquanto o

Bloco tenta recuperar a presença na vereação

Seara chegou ‘tarde’ adora

a batalha com Costa
por câmara a que
Estado ‘deu’ milhões

Lishoa
INÊS BANHA

O CANDIDATOS
‘ Anão rerandidaturado presidenteAlenquer Pedro Folgado, professor.
1 5lusos 1 daCâmaradeAlenquer,JorgeRiso

PSD/CDSINPTIPPM (PS), que concorreu ao cargo ape

Ps-esidente 1 Nono Coeltin, arquiteta, rias ern2009, voltaasuscitaroirste
JargeRino 1 43 anos messe dos partidos nurnareviravol
(P5).

1BE
1 Joio Hermísis, advogado, 1 taeleitoral no concelho, depois de

Dm2089. 1 t4anos háqustroanosoPSterganhopor
PS38.99% . vou apenas 791 valos aumnacoligaçãc
(3siosdatosl 1 CsrlssAreol,basnánls,
PSO/COS/Pt’, ‘ 5lanno

dediseitalideradapeloPsfl.Ape

IIIMPT3S%: etratãeeemÓmtcs PTP 1 oardasaídadekiso,oPSapostana
(3 mandatos)30% 851 ãosçalves continuidade fazendo avançarPe
COU 16,25%
(Imardato) áapopu1açasao 1

droPolgado,seubraçodireito.O

Ndraero poosienistasda vice-pres(dentesocialistadaautar
doeleltares Segursoça SociaL quis ficou zangadopor não ter sido

) escolhidopeloPSeavsnçapelo BE.

CANDIDATOS
P8
Carta tavares
08
António san Coo
PsO!CoS
Carlos Silva, bancário, 43 anos,
vou
Francisco Santos, decente,
57 aros
p,rp
Rui Gonçalves, 43 ocas

PresIdente
Joaquim
Rapenn(PS( 4Dm2009
P5463314
(6 mandados)
PSOICOsI
PPM 2288% Retroteéaosednilea
(3 mandatos)
C0016,t4% 13%
(2 mandatos) dapopateç5ssdo
Ndmem llceeinladas
lealoltoren
148971

O CANDIDATOS

Arruda Mdci Santos Ais, advogads Como atualpreoidentedaCâxnars,

dre VivJi PSD CarlosLouienço,ssnspeclido dese
L,élio Lourenço, engenheiro recandidalarao cargo, ao ftmde

Presidente agrónomo,46anso 12 anos, o Psopretendesegurars

,?eiea .,.i oRlbeiratsrrea,
maioriaeapoatanacandidatura

)PSOI ..)r empreodrisagricola dovsce-pressdentedo munacspzo,

“ COO 1liotumnço.Commolorposai-

Etfl2008 , ,) Metaidelleaniquns, bilidadede, a29 de setembro, mu

553%
funcson riadosCTt’ daracorpollticado concelho, PS e

(3mandates( Retratoecosómlco CDUapostamnoocandidatosde

- j% 2009, respetivansesote,oadvogado

(lnandatoo( ‘csn’espondémi AndréRijoeafuncionáriadoaCr:f

Número depeedãeeLade AdslaideHesu’iques. OCDS tenta

de eleitores ldasoo na eg5o umvereadorcoanoempresário
agrícola Pedro Ribeiro Corres.

CANDIDATOS
P5
LulsSsasa,S5anos
PSDICDSIF4PTIPPM
ArtúaioJnrgeLopes,
advogado, 43 anos
coo
tsvid Mondes, arquiteto

CANDIDATOS
pão
JsslâernandoNunes
p5
DlnH Acarto Duarte,
economista
005
J0ã0Reis, nferrndtlco
coo
Brtzesinda Marqaes,
enfermeiraapsseolada

E
P1

dr, . -

Námera desempregadas
deeteltores
12030
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o
Loures

O CANDIDATOS

Cascais PSDI005Cmtsstarreirao, CartosCarreira(PSD)herdouapregestor, 52 anos
PSJ03000rdOiro, sidõncia da câmara deAntónio Co
rarniacéatiroeempresánio 1 puchoeagoraé o candidato do
tRates partido.AliderançadGPSimpôsà
CDUi2ementeAives,dirigeete concelhiaumempresário dasfardoSiniticato deidotetasia
RE rnácias que sempre fez guerra aos
Cecilia Hondrin, deputada, governos socialistas, João Cordeiro,
5t 5050 ex-presidentedaAssociação Na
Indeperntente dona! dePannácias. OresultadoflIsabel Mogothtes,adezgada,
Slanos nalpoderásairbaralhadoporcau
tndependente sadeduascandidaturasindepen
JoSe SandeeCastro, 47anos dentes eainda devidoà aparição
PCTPIMRPP docomedante’Jel’candidatoOrlando Alvos
PTPNuneDLlorte.humonista, atravésdeuma”barrsgadeaiu
éo”JeL’ dos HornenodaLsta guer” partidária, oFrP

Presidente
Cuidas

-

TeiseiraS)

Em200L
PS48J8%., -
jei’eandaias)
06622,06%-
(Oin5ndotos) Retcataecoo’ómico
Pn016.02% - -

12 mandatos) - O
- dap putaç sue

Número ‘poosiordstasda -

deeleltores Segurança Social
165964

CANDIDATOS
P5
João Nonas, 43 anos
cDu
Ouroardino Soares, deputado,
4t anos
PSD/PPMIMPT
Fernanda Costa,uutarua,
83 anos
96
Jorge Costa, jornalista, 37 anos
005
José uno Ramo, advogado,
44 aras
PNR
Leandrotoata,ténnicodn
sesirasçaeIiigiaoe no
trabalha, 26 anuo
PCTPIMRPP
Luis Patricit, niotanisla, 83 anos

Louresparrccoerusndosconce
IhOS mais disputados do distrito de
Lisboa.ACDlJapostafortísaimo
emrecuperaraautarquia, apresen
tando ollderpasiamentardoPCP,
Bernardino Soares. O presidente
PSde autarquia. CarlosTeixeiro,
não se pode recandidatar devido à
lei da limitação dos mandatos e
para oseulugaravançouopresi
dentedoPSnaJuntadeLoures,
João Nunes. Novidade étambám
acondidaturadeFemando Costa,
pelo PSD. durante décadaa presi
dente das Cuidas da Rainha.

CANDIDATOS
P5
J000 Soante Carvalho,
engoohe’nacisit.SRaons
PSD!CDS
Hernlini Santos, engenheiro,
40 anos
99
Hélio Suva. eropresinio da
restas raçta, 33 anos
CDU
Mário Rui Souto. programador
cultoralda bibtinteca Orlando
Ribeim

Cornoatua!presidentedaCâmara,
JoséManuel Custódio (PS), impe
dido de rncandidatar-oeede saída
do município ao ficnde2li anos,
obre-se um novo ciclo político.
Pasamanterageatão aocialiotae
seguraramaioria, o PSescolheuo
vice-preeidentedaautarquia,João
Duarte Carvalho, para cabeça de
lista à câmara, acompanhado por
umalista com apenas umrepeten
te. 1) PSD, forçapoliticaquevence
todas as eleiçóee nacionais. curo
peiaselegislativaanoconcelho,
apostanumacoligaçãocomoCDS.

o
CANDIDATOS
P5Odivelas SusartaAmador,sdongada,
44 oras
89

PresIdente JaooCurvêlo, estodaoto,

Amador(PS) P50
Sandra Pereira, 39 anus

Susana .

b
23 unos

Em2009 cDS
P5375611 MigUetXaru-Brusit, emepreudrin,
(5 mandatos) 47
P96101151 . . iu
MPTIPPM Igetyatoeoorsórnico Fernanda Mateus, S4 unos
35,69%.’
)4maadatos) .13%
00020,23% dapaçaíaçâaé
(2 mandatos) ecenclado
Eleitores
tty 088

Eateéum concelho onde só mu
lheres disputamapresidénciada
cãmara SusanaPrmudor (PS), pre
sidenteda câmara erecandidata,
SandraPereira, pelo PSD,eFeman
da Mateus, pela CDU.O PSlideraa
câmara desde acriação docorace
lho, em 1996 (foi desanetcado de
Loures).Aproximidadecomaca
pitaltransformouOdivelas num
município dormitório, embora noo
últimos anos setenha asslatidoa
um aumento donúmerosdeem
presas afixar-se no seu território.
Osectorterciáriodonsina.

O CANDIDATOS

Mafra P50
. JoséMiitiatrodooSantoo, “dinosilétderailvo, engerheirs,

48 anus sauro” autárquico do PSD, afasta-
P5 -se devido àlei da limitação dos

Presidente EtlsioSummaoielte, mandatos. Ou sociais-democratas
José MioleIra especialista em património
(SauSantas - °- iistósico,S7anos apostansagorano deputudoe ex

, Alvest°ardaL professor, seu ludo, escolheu pera cabeça de
(P50) - CDSIMPTIPPPI -vereadorHélderSilvaOPS, pelo

EmlOOS
,4

Stanss listaumdosmuioresespecialistasP50520811’ COO nacionaisempresetvaçãodopatri(Bosaodatss)
‘ geqpnioCasla, gerente

PS27,54%’ Retrato eaaoómlco bunuinio,6t anos snónio,ElísïoSunnmavielle.No
)Smandatos) 22,89i. teidvpennte executivo camarário aó oPSD e o

f4ámera - ‘isoieupsntleiii li Sérgio Meta PStêm representação, Grandes
deelottoras depeedênciade imagensdemurcadoconcelha são
51622 Idevesnoregiaa aspraiasdesuaEriceiraeo Pa

láriodeMafra.

Ø CANDIDATOS
Independente Este é único concelho do País ondeOeliis Pauto Vistas, 4t anos
PSDIPPMIMPT umautarcapceso aparece como
Feanrisco Moita Flores, escritor seu nome no boletim devoto. Pau
eiovestigudsr,R0anos loVistae recebeu apresidõnciadu
P5 câmara delaultino Morais quandoMarcos Si, 37 anos
89 estedeuenttadanaprisãoduCar
CartOs6a’mvoto, S8aeas regueirse spresenta-seiderandoa
005 candidatura”ltaltino,Oeirasmais
Pauto Freitas do Amara,

(3 mandatos). docente anieeruitírtt.35 anus àfrente’ O PSD apostou forte, fa
PSDICDSIMP eIratodaonÕmica cOO zendo avunçarMoituFlores, ex
TÍPPMt8,3%t
maodolos) 1:14,’4 - Danlettranco -presidentedeSantarém. OPS
0067,34% habllontes’psr PAN apresentouumllderconcelhiolo
(1 maidato) eiédiooumtétal ioêsRnul cal, MarcoaSá, ex-deputado. O
ELalIores detfltlã: PCTPIMRPP
t4452t habItantes JoaquimManuelFerrnira candidatodaCDUéumanligo

presidente emVila FrencadeXira.

CANDIDATOS
P5Sobra! de Monte pedrocuslhodnstaotas, Comoimpedimento do atualpre

Agraço professar, 37 anos sidente da câmara, o histórico co
PSDICDS msanistapintónioBogalho, desere

Presidente , Joaqsirn6iaruurdCraz, candidatar, poda abrir-se um novo
itoténis l3amios,bancírin cido polieiconoconceJhoParaue
Bagulho 1 COO
(CDLI) JaséAlber’toOoiotino, gurarobastiâocomunistaea

-
.. 35anrs maioriaabsolm.sta,aCDlJupostano

E,n2009 -,

- vice-presidente dacãmara. JoséAl06054,33%-
)3nsandotoo( bertoQuintino, de35 anos. PSe
PSDICDS P50 tairlbémapostamemcandi
23,55%’. datos muitojovens: Pedro Coelho
9masdate).,-,
P5t7,8f% ir dosSantoa,37 anos, responsável
(1 manduta) ar do gabinete de comunicação do
Eleitores di tNEM, ejoaquim Biancard Cruz,7107

umbanciriode33anos.

— -‘intra

Prasldeoste
Fernando
Soara
)PSI3IDS)

Em200Í 1PSOICDSi
MPT45,25%
(8 mandatos)
P633,7a%, .,

(4esandotns) 4
COO 11,18%,
(1 mandato)
Eleitores is
267 344

CANDIDATOS
P5 8as6is torta, deeutade
BEuolsFazonda,depatado,
S5anss
PSD/CDS Pedro Pioto,
deputada
COO Pedro Ventura
IndependenteMarcnAtmeida
Indepondente8arbasade
Oliveira
P58 Nono daCOmnaraPamira,
fadista
PNN José Lorena Pinto
PCTP/NRPPAntdnioLaires
PTpJaãoMassena,35 anos
PAN Sano Alocado, gestor,
37 anos

t6ritca,

do
‘o

Fernando Seara (PSD) deixcuaCã
mura de Stntra (é candidato emUs
boa) enasequênciadisso criou-se
urnaenomsediviaãointemanae
hosteu aociaio-democratus,o que
poderávirabeneflciarocandidato
do P5, Basilio Horta. Umliderlocal
do PSD, Marcoâimeida,foipreteri
do pela distritaldo partido e, por
isto, avançou como independente.
O candidato do PSD éum doa vices
de Pasaoanadireçáo nacionaldo
partido, Pedro Pinto. Sintrabate o
recorde nacional de candidaturas à
cãrnaror onze ao todo,

Torresvedras

Presidente
Carlos Miguel
(PS)

ai
EanSOOS
P5810711
(0 mandatos)
P501005
28,87% - Reoraeoeronúertteo
)3maoiatos) 10%
Numero Correspondem
daeleitores àpapulaçaa
63909 desempregada

CANDIDATOS
Ps
Carlos Migoet, 56 ansa
Pau
HuooMarlins,gestorie
empresas, 36 anos
99
Rui Matauo, professor,
42snns
006
Lais Marinho, empresirio,
41 anos
COO
SérgiaCipdano,empresdnieda
construção clvii, 34 anos
Indepradenle
Sérgio Ribeira Jacinto
P149
Hornârdcasla,empresíria

u aantrotu,Stanos

Comaponoibilidadederecandida- Vila Franca
tar-sepor mais quatro ausos, o pre- deXirasidentedaCáanaradeTotresVedras
(PS) concorre ao seuúilimo ootan- Presidente
dato autárquico. O socialiotat ftamiada Los

Ros’aLia (P5)
seis udvereários, que tentam, pelo
menos, retirar-lhe amaioriasocia- Em 2008
listanoExecutivo.TorresVedraséo p’l

(a mandatos)
concelho com maior área do distri- COO
to de Lisboa, Osectorhortícolu )3reahdutts) Retrata económico
rende2somilh6esporano.Afábri- pSoIctSI.

MPT.PPM
caliugsterFrismag, empresaauiça 23,05%’ dopçaalaçaossa
deprodução depequeruosalelro- (3 mandatos) benetciáriosdo

ttoitores RMfiedoRStdoméslicoo, éomaiorempregador 108183
privado do conrelho.

CANDIDATOS
P5
Atbemls Mesquita,técnicode
desenhe, 63 anos
COO
Nona Libónio, avtrepttrgn,
37 anos
PSD/MPTIPPM
Jeaa de Carvalho, ator,
56 unos
99
MiriaCorreiu
CDS
Amntdnio Ramas,
a? anos

Como impedimento de Maria da
Luz Rosinha (PS) desevoltarure
candidatardevidoàleidelinnita
çãodemsndatos,abre-seums
novaeranalutapelopader.Alberto
Mesquita, atualvice-puesidentedo
município, foioescolhidope)osso
cialistasparatenlarrecuperara
maioriaperdidanaur3itimaselei-
ções autárquicas realizadas em
2009, em que só e)egeucinco doo
11 vereadores.AtolJeumacoli
gaçãoPSO/CDS/IS4PFIPPMtõm
ambos três vereadoreseleitos, com
os comunistas com maisvotos.
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Comissão Naciona’ de Eleições

De: cne@cne.pt em nome de Comissão Nacional de Eleições <cne@cne.pt>
Enviado: terça-feira, 24 de Setembro de 2013 13:53 O
Para: Comissão Nacional de Eleições 1 RQC. 32-,4L—2D 13
Assunto: Formulário de envio: Consulte a CNE - Queixas

Enviado em Terça, 24 Setembro, 2013 - 13:52 Submetida por um utilizador anónimo: [2.81.11.233] Os valores
enviados são:

A queixa é relativa a: Tratamento jornalístico das candidaturas
Nome: Maria Teresa Serrenho - MVC, VIVER O CONCELHO, Movimento Independente
Morada:
Cidade / Localidade: Caldas da Rainha
Código Postal:
Telefone para Contacto: 937254836
Fax:
E-mail: viveroconcelho2013@gmait.com
Contra que entidade (s) se queixa? Diário de Notícias
Mensagem:
Exmos. Senhores,
Este contacto enforma uma queixa relativamente à desigualdade de tratamento jornalístico das candidaturas às
Eleições Autárquicas por parte do Diário de Notícias na sua edição de 20 de Setembro, num artigo escrito pela
jornalista Valentina Marcelino. Segundo o artigo, ficamos a saber que o Diário de Notícias se deslocou às Caldas da
Rainha para conhecer a campanha “de um só cartaz” -

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content id=3430591
Indigna-nos a não cobertura das restantes candidaturas, nessa visita às Caldas da Rainha, e também a manipulação
ultrajante da informação no artigo, que chega a ser ofensiva para nós, candidatura independente que,
efectivamente, só tem um outdoor numa proporção de 1:6 inferior relativamente ao dito “só cartaz” da campanha
poupada de Manuel lsaac. Todas as candidaturas terão, também, vídeos de campanha interessantes para mostrar, a
nossa incluída, e parece-nos que este artigo configura uma violação do princípio da igualdade de tratamento da
informação jornalística, que merece a nossa denúncia e queixa para vossa atenção e acção.
Desta queixa damos também conta ao Diário de Notícias, por e-mau.
No aguardo da v/ acção, enviamos os nossos melhores cumprimentos

Maria Teresa Serrenho
Candidata a Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha pelo MVC - VIVER O CONCELHO, Movimento
Independente

The results of this submission may be viewed at:
http://www.cne.pt/node/3615/submission/1885
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O homem de um só cartaz gravou um vídeo
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“Com muito orgulho”, disse ao DN durante
TAGSuma curta visita à cidade, para espreitar a

campanha, fora do roteiro oficial dos líderes
nacionais do CDS. Aqui o deputado Manuel
lsaac, o candidato à câmara que quer tirar o Comentários Reacç5es no Twitter

poder ao PSD, nas Caldas, explica que “cada
cartaz daqueles custa 1100 euros pelo
menos” e entende “que com um país em crise
não se pode desperdiçar assim o dinheiro”.

1

O candidato do CDS-PP à câmara de Caldas da
Rainha tem apenas um cartaz de grandes dimensões
(8 por 3 metros) em todo o concelho.
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Outros candidatos têm quatro e cinco cartazes
dessas dimensões. Esta tem sido uma atitude
tomada pela generalidade dos candidatos
centristas. No seu discurso nessa noite, em
Alvaiázere, Paulo Portas lembrou essa
orientação: “num país que está passar tantas
dificuldades, não entendo como se fazem
campanhas com tantas facilidades. O
importante não é ter bons cartazes. E ter bons
presidentes de câmara. Por isso palmilhem o
dobro dos quilómteros, batam ao dobro das
portas e falem com o dobro das pessoas”,
asseverou.

Nessa tarde, Manuel lsaac gravou um vídeo
num pomar de Alvorninha, terra do ex-cardeal
patriarca de Lisboa, D.José Policarpo, para
colocar na página do Facebook. “A nossa
campanha tem sido muito cara a cara, ir ao
encontro direto das pessoas, e nas redes
sociais”, explicou.

Enquanto alguma mulheres apanhavam
pêras, as últimas da época, Manuel lssac,
membro da comissão de Agricultura da
Assembleia da República, elogiava as
capacidades agrícolas da região e defendia a
transformação de uma quinta rio concelho,
pertencente ao Estado, abandonada ‘há
vários anos”, num poio científico. “A
agricultura agora voltou em força e os
agricultores têm de se preocupar em plantar e
colher, deixando ao Estado a
responsabilidade de fazer a investigação e os
ensaios necessários, quer na procura de
novas qualidades de fruta, quer no combate
às pragas e doenças”, disse, pouco se
importanto com a camada de terra e pá que
lhe cobria os sapatos, antes bem engraxados.
Os trabalhadores rurais manifestavan-se
satisfeitos com o trabalho “que, felizmente,
tem havido todo ano”. O dono do pomar, Luís
Sousa, candidato pelo CDS à junta de
freguesia, mostrava orgulhosamente as suas
pêras. “Assadas no forno são uma verdadeira
delícia’, garantia.

Patrocínio Ferramentas
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Comissão Nacional de Eleições Pcc.3s?-/ Q.-2.ot2

De: cne@cne.pt em nome de Comissão Nacional de Eleições <cne@cne.pt>
Enviado: quarta-feira, 25 de Setembro de 2013 10:17
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Formulário de envio: Consulte a CNE - Queixas

Enviado em Quarta, 25 Setembro, 2013 - 10:17 Submetida por um utilizador anónimo: [195.23.182205] Os valores
enviados são:

A queixa é relativa a: Tratamento jorna’ístico das candidaturas
Nome: Carlos António Moutoso Batata
Morada: Rua A, Lote 72, Casais de Revelhos Cidade / Localidade: Abrantes Código Postal: 2200-460 Tetefone para
Contacto: 963973219
Fax:
E-mau: carlosambatata@gmail.com

Contra que entidade (s) se queixa? Jornal Povo da Beira

Mensagem: Tratamento jornalístico descriminatório, tendo esse jornal publicado artigos sobre as campanhas

eleitorais cio PS e do PSD, tendo ignorado o CDS-PP, apesar de contactado, na campanha eleitoral que este partido

desenvolve no concelho de Vila de Rei.

The resufts of this sub mission may be viewed at:
http://www.cne.pt/node/3615/submissionhl947
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Exma.
Comissão Nacional de Eleições

?Roc. 3S/t-zot

Em resposta ao oficio datado de 18-10-2013, e recepcionado a 28-10-2013,

com a referência 1.17, Proc. N.° 357/AL-2013, comunicamos que remetemos

14 exemplares (da edição 1007 a 1020) via CTT, e anexamos ficheiro com

notícias referente ao Concelho de Vila de Rei, entre as datas de 25/06/2013 e

24/09/2013.

Todas as notícias, referentes ao Concelho de Vila de Rei, destas edições n°

1007 e edição n° 1020, estão registadas no referido ficheiro, com realce para

as publicações com cariz político.

Resumo:
— Carlos Batata e o CDS têm 3 notícias:

- Edição 1007 de 25 Junho - pagina 3 - Carlos Batata candidato à presidência

da Câmara Municipal;

- Edição 1010 de 16 Julho — ja pagina - chamada à pagina 17 - Carlos Batata

é o candidato à Câmara Municipal;

- Edição 1017 de 3 Setembro - pagina 17 - CDS-PP recria jantar romano.

PS só tem 2 notícia:
- Edição 1017 de 03 Setembro - pagina 17 — Apresentação da candidata a

Presidente da Câmara Municipal.;

- Edição 1019 de 16 Setembro - pagina 14 - Ana Sofia Pires é candidata à

Câmara Municipal pelo PS.

PSD só tem 1 notícia
- Edição 1019 de 16 Setembro - pagina 15 - PSD apresentou as listas.

Concluindo, o candidato do CDS Carlos Batata, é o único dos três candidatos

com 3 notícias, e, o único com chamada à 1a página. Em termos do espaço.

ocupado pelas três candidaturas verifica-se que a candidatura do CDS, e o seu

candidato Carlos Batata, tem mais espaço que as restantes candidaturas do

PS e do PSD. Sendo todas as noticias desta candidaturas em páginas impares,

mais apelativas á leitura.

Castelo Branco, 28 de Outubro de 2013.

O Director do Povo da Beira

Joãoeoceião
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Comissão Nacional de Eleições

De: PCP Santa Maria da Feira <pcp.feira@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 25 de Setembro de 2013 14:54
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Pedido de intervenção da Comissão Nacional de Eleições
Anexos: Queixa CNE fiaesjornal.doc

Exmos.(as) Senhores(as)

Junto segue documento da Comissão Coordenadora da CDU de Santa Maria da Feira a solicitar
a intervenção da CNE

Partido Comunista Português
Comissão Concelhia de S. M. Feira

Rua João António de Andrade, 4 4520-232
Telf: 256 363745
Mau: pcp.feira@ gmaiLcom
Página: www.smfeira.pcp.pt

1



À Comissão Nacional de Eleições
Av. D. Carlos 1, 128 - 70 piso
1249-065 LISBOA
Fax: 21 3953543
e-mau: cne@cne.pt

Exmos(as) Senhores(as)

A Comissão Coordenadora da CDU — Santa Maria da Feira, vem reclamar a

intervenção urgente desse Órgão relativamente ao seguinte:

1. A CDU apresentou listas aos órgãos municipais e de freguesia no

Município de Santa Maria da Feira;

2. Nesse sentido, e tendo tido conhecimento de que no jornal “O Renovar”

consta um dossier sobre as eleições autárquicas, verificou a alusão a

apenas três das candidaturas às eleições autárquicas com os

respectivos candidatos. Acresce o facto e a particularidade de o jornal

em causa ser de cariz religioso pelo que, por questões éticas, não

deveria efectuar este tipo de artigos, bem como tomar atitudes

discriminatórias e parciais como fez ao não incluir a totalidade das

candidaturas à referida freguesia de Fiães;

3. Tal situação leva à desinformação dos eleitores criando condições para

que exista confusão até no próprio dia do acto eleitoral, sendo

inadmissível que, conhecendo o erro, nada se faça para o corrigir.

Assim, vimos reclamar a intervenção da Comissão Nacional de Eleições, no

sentido de sancionar devidamente esta atitude deliberada, por parte do jornal

“O Renovar” na sua edição pré-eleitora!.

Sem mais de momento, despedimo-nos com cordiais saudações.

Pela Coordenadora da CDU — Santa Maria da Feira

Luis Filipe Toca Quintino
Cartão de cidadão nr.° 0135792 válido até 1/2/2017

Santa Maria da Feira, 25 de Setembro de 2013
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ÀC
1: : Respondendo ao que me é pedido, envio o Jornal Renovar de Julho , posto à venda a
12 de Julho e o de Agosto! Setembro, posto à venda a 6 de Setembro. Por conveniência
da Tipografia, o Jornal vende-se a partir da 6 feira que antecede o 2° domingo. 2a ou
38deira vou levá-lo à Tipografia.

2: Só quem não me conhece é que pode admitir a hipótese de eu pretender influenciar o
resultado das eleições para a Junta de Freguesia. Como Pároco, tenho mais que fazer.
Além disso, os candidatos são todos meus paroquianos. O Renovar existe como
prolongamento da minha ação como Pároco.

3: A razão por que só apresento três listas é porque só essas é que me foram entregues
em mão pelos cabeças de lista. Há 4 anos, nenhuma me foi enviada e eu não publiquei
nenhuma, Há 8 anos , foram-me enviadas todas e todas foram publicadas. Tomo a
liberdade de enviar o número 95, onde todas foram publicadas.

Fiães, 4 de Novembro de 2013
O Direor do Renovar Pe. José de Almeida Campos.

21QLA
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93 crianças
a Festa da
Palavra

• José Campos

No dia 8 de Junho, 93 crianças do
4 anõ (no ano passado foram 78 crian
ças) celebraram a Festa da Palavra,
uma celebração intercalar entre a Pri
meira Comunhão e a Profissão de Fé. filhos, agradeceu às catequistas e incentivou os meninos e

A preparação fez-se na segunda e quarta-feira. No sábado, meninas a estarem sempre atentos à voz do Senhor.
foram as confissões. Às 17 horas de sábado deu-se início à Foi gratificante para o Pároco constatar que cada vez é
celebração. maior a participação nestas celebrações intercalares entre

Nesta Festa da Palavra as crianças, perante as famílias e a a 1’ Comunhão e a Profissão de Fé.
comunidade paroquial, proclamaram a sua alegria cantando A comunidade também aprecia estas celebrações que
“A Vossa Palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos”, são diferentes das Missas habituais e não demoram muito

O Pároco elogiou os pais pelo acompanhamento dado aos mais tempo.

55 Adole
celebrar

scentes

a Festa
da Vida
1 José Campos

No dia 15 de Junho, 55
adolescentes de 14 anos
(no ano passado foram 33)
celebraram a Festa da Vida
na Missa das 17 horas.

(Contínua na pág. 2)

flnovAr • julho de 2013



NOTÍCIAS

Adolescentes encerram ano em festa
• Isabel Fontes

A catequese de adolescentes encerrou o ano de trabalho
no dia 22 de Junho, ao final da tarde, com uma atividade que
congregou a participação dos adolescentes dos vários anos
e dos seus familiares.

Esta atividade iniciou-se no Monte das Pedreiras com uma
caminhada pelo passadiço das Ribeiras que possibilitou aos
participantes a contemplação de uma das belezas naturais
mais apreciadas da nossa terra. Já na zona das Ribeiras, e num

terreno gentilmente cedido pela família Couto (mais conhe
cida por “Família dos Castanhos”), foi celebrada a Eucaristia,
presidida pelo Sr, Pe. Benjamim, e totalmente preparada e
animada pelos adolescentes, O grupo coral foi constituído por
adolescentes, que nessa semana foram ensaiados pela Joana
Bastos. As oferendas do ofertório foram preparadas pelos
vários grupos, assim como a oração universal, e espelharam
os sentimentos e vivências experimentadas durante este
ano de catequese. Na homilia o Sr. Pe. Benjamim salientou
o papel ativo e empenhado que os adolescentes e jovens

podem ter na Igreja da nossa paróquia,
apelando a um compromisso mais ativo
no seio da mesma, não esquecendo o
apoio que os pais destes podem e devem
prestar aos seus filhos nesta área. Depois
de terminada a Eucaristia, decorreu o
pic-nic que se desenrolou pela noite
dentro e proporcionou um momento de
excelente convívio entre todos os pre
sentes, não faltando inclusive o bailarico
antecipado de S. João com as tradições
a ele inerentes.

Os animadores desejam a todos os
adolescentes e seus familiares umas boas
férias, não esquecendo que em Outubro
cá vos esperamos para mais um ano de
trabalho.

(Continuação da póq. 1)

Na homilia, o Pároco lem
brou o sentido da Celebra
ção. A Eucaristia - disse - é
fonte de Vida que os ado
lescentes devem aproveitar,
apesar das tentações em
sentido contrário. A cruz
que lhes foi colocada no

peito não é oposição à vida,
mas dá-lhe significado e
sentido. Pediu também aos
adolescentes que se empe
nhassem cada vez mais na
Igreja, não só participando
na Eucaristia, mas também
nos movimentos, atividades
e serviços que para além da
catequese, a Igreja em Fiães

tem para os adolescentes:
acólitos, cantores, escutei
ros, catequistas auxiliares,
Amicaf, etc.

Nomeou alguns que par
ticipam já ativamente em
algumas atividades. Ei-los:

Ana Bárbara: cantora,
acólita e catequista auxiliar

Jéssica: cantora e acólita

João Pedro: acólito e es
cuteiro

Sílvia Couto: cantora
Ana Paula: cantora
Mariana Silva: acálita
Mariana Freitas: acólita
Cátia: acólita
Maria José: acólita.
O Pároco agradece viva-

mente aos animadores que
têm acompanhado estes
adolescentes e elogia tam
bém os pais pelo apoio que
têm dado aos seus filhos
nesta idade tão decisiva para
as suas vidas.

55 Adolescentes celebraram a
Festa da Vida

Ficha técnicaRcovasr

________
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NOTÍCIAS

No dia 23 de Junho, na
Eucaristia dominical das 10
horas, 40 adolescentes (no
ano passado foram 48) ce
lebraram a Festa do Envio,
antigamente chamada dos
finalistas.

Na homilia, o Pároco feli
citou os pais pelo apoio que
têm dado aos filhos, incitou-
-os a continuarem a dar apoio,
sobretudo pelo exemplo.
Agradeceu aos catequistas
que os têm acompanhado.
E continuarão a acompanhar
até à receção do Crisma.

Também incitou os finalis
tas a inserirem-se cada vez
mais na Igreja, não só parti
cipando semanalmente nas
Eucaristias, mas também em
outras atividades.

António Miguel: organista
e acólito

Inês Ferreira Pinto: organis
ta e salmista

Maria da Luz: acólita e
escuteira

Joana Querido: acólita e
escuteira

João Coelho: escuteiro
Ricardo: escuteiro
Gabriel: escuteiro
Aí/rio: acólito
Sara: escuteira
Quase a terminar, houve o

gesto que mais distingue esta
das outras Festas. O abraço
sentido dado no altar aos pais.

• José Campos Alguns já o fazem. Ei-los: Nofinal, houve umaoração nibilizarem para o serviço
MarianaSantos:organista, coletiva de compromisso. de Jesus Cristo e da huma

salmista e acálita Compromisso de se dispo- nidade.
Diano: organista, salmista

e acólita
Ana Rita: catequista auxi

liar, Jovens Sem Fronteiras e
acólita

Cristiana, a organista
pronto-socorro

A Cristiana, de nome com
pleto Cristiana Soares Amo-
rim, nasceu a 8 de Março de
1991, foi batizada a 20 de Ju
lho do mesmo ano e recebeu
o Sacramento do Crisma a 21
de Junho de 2009.

A Cristiana iniciou a sua
participação na Igreja como
coralista da Missa das crian
ças. Mais tarde tornou-se
organista na mesma Missa.
Como a Missa da Senhora da Conceição ficou sem organista,
a Cristiana foi “requisitada” para organista nessa Missa, onde,
aliás, os seus pais cantam.

Mas, às vezes, também é “requisitada” para tocar na
Missa das 10h. e a Cristiana vai, é “requisitada” para tocar
em alguns funerais e ela vai. Sempre que pode, a Cristiana
vai à Missa de sábado, a Missa do Grupo infantil. Talvez para
matar saudade.

Desde pequeno que ouço dizer: quando precisares de
pedir alguma ajuda, pede a quem já tem muito trabalho.
Isto a propósito de padres. Mas também se pode aplicar à
Cristiana. —José Campos

____

11.
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José Campos

No dia 7 de Julho, após uma cami
nhada de seis anos de catequese, 95
crianças (no ano passado foram 75),
fizeram na Igreja de Fiães, a sua Profis
são de Fé em Jesus Cristo perante seus
pais, padrinhos, catequistas e muitos
elementos da Comunidade. Com tan
tas pessoas e apesar do calor que se
sentia, a celebração correu muitfssimo
bem. Estão de parabéns as crianças e
as catequiStaS.

Na nossa paróquia, celebram-se
diante da comunidade paroquial as
seguintes celebrações:

Celebração do Pai Nosso, aos 8 anos.
Primeira Comunhão, aos 9 anos.
Festa da Palavra, aos 10 anos.
Profissão de Fé, aos 12 anos.
Festa da Vida, aos 14 anos.
Festa do Envio, aos 16 anos.
Crisma, entre os 17 e os 18 anos.
De todas estas Festas, as que têm

mais impacto na comunidade são a
Primeira Comunhão, a Profissão de Fé e
o Crisma. Aliás, são as únicas que ficam
registadas na Cédula da Vida Cristã.

Houve três momentos marcantes
nesta celebração:

Ï

1: A Profissão de Fé. As crianças, de vela
missas que os pais outrora assumiram por

2: A comunhão. Pela primeira vez, as cri
mungaram pelas suas próprias mãos. Sinal dE
crianças, mas adolescentes a caminho da vi
vida da Igreja. Muitas crianças fa’em parte

3: O compromisso assumido por um cas
continuarem a ajudaras seus filhos a cresce
pais e filhos, padrinhos e afilhados.

A celebração terminou com a consagraç

s

\ 1.- 1

2

1

\
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acesas, confirmaram e renovaram os compro-

ças receberam a hóstia na palma da mão e co
‘ue, a partir de agora, a Igreja já não as considera
adulta e com uma inserção cada vez maior na

) Grupo Coral Infantil e outras são escuteiras.
em nome de todos os outros pais e mães, de

ta Fé. Compromisso selado com um beijo entre

a Nossa Senhora, como já é habitual.

Isabel
A

Fontes
Rua Central “Redondo”, 425 - RJC

Apartado 108 - 4509-908 Fiães VFR
Tel./fax 227442644 - Telem. 938405130

SINCE i983

FABRICO DE EMBALAGENS DE PAPEL E CARTÃO
CAIXAS DE CARTÃO CANELADO - MICRO - LITOGRAFADO

Apartado 52 • Rua Fonte do Bufas, 90 • 4505-908 FIÃES VFR
TeI.: 227441 082 Fax 227452356 E-malI: geral @cartfontes.pt

Re,iovar — jjulho de 2013 5



NOTÍCIAS

!OIIJEUIÕ PO?111411L

Ao contrário do que
acontece com outros jo
vens, tu iniciaste as tuas
atividades na Igreja depois
de casado. Queres explicar
porquê?

Eu iniciei as minhas ati
vidades depois de começar
a namorar com a Áurea,
não por influência direta
dela, mas porque via o que
fazia e achava que devia ser
importante e interessante
estar empenhado na Igreja.
Comecei por ir para o Grupo
Coral da Missa das 10h de
domingo e para os “Partitura
sem Pauta”. Mais tarde já de
pois de casado, entrei para
os acólitos, depois para o
Centro de Assistência e Pro
moção Social e para o CPM.

Se tivesses de escolher

apenas uma atividade, qual
aquela que nunca abando
narias? Porquê?

Penso que nunca aban
donaria o Centro de Assis
tência e Promoção Social. É
uma instituição que precisa
de membros que ajudem,
pois o número de pessoas
a precisarem de ajuda está
em crescente aumento. É
um trabalho que me ajuda a
estar ao serviço dos outros e
isso faz-me feliz.

Tens colaborado, jun
tamente com a Áurea, nos
últimos CPMs em Fiães.
Tenho ouvido de muitos
casais que colaboram como
vós que, n0CPM, tantodão
como recebem. Convosco
passa-se o mesmo?

Sim, connosco também

se passa o mesmo. Sempre
que um novo CPM se apro
xima, os casais reúnem-se
para o prepararem. Nesses
encontros, partilhamos as
nossas experiências e ou
vimos os testemunhos dos
outros casais que nos vão
ajudando a enfrentar difi
culdades semelhantes que
vão surgindo ao longo da
nossa vida. Nos encontros
com noivos, falamos aberta
mente das nossas vivências
e também eles partilham as
deles. Com isso, evoluímos e
aprendemos todos.

Quais são, neste mo
mento, as principais pre
ocupaçêes do Centro de
Assistência e Promoção
Social de Fiâes?

Neste momento, a maior

preocupação é procurar
ajudar famílias com grandes
dificuldades económicas
com alimentos e medicação.
Muitas vezes, essas famílias
não pedem ajuda por vergo
nha e ficam a aguardar por
subsídios do Estado. Como
essa espera, por vezes, é
demasiado longa, acabamos
por ser nós a socorrer nas
primeiras necessidades. No
entanto, com os tempos que
correm, a nossa “maior dor
de cabeça” é a angariação de
verbas para que possamos
ajudar quem nos procura e
precisa de nós. Nós “vive
mos” de ofertas angariadas
na época do Natal, do ofertó
rio das Missas de um fim de
semana e de outras ofertas
que possam surgir ao longo
do ano.

Entrevista ao Bruno
Os CPMs em que eu e a Áurea temos participado não
têm ajudado apenas os noivos, mas também a nós
próprios.

• José Campos
2

Á”
O Bruno Filipe Pinto Ribeiro é acólito, faz parte do Gru

po de Assistência e Promoção Social e da equipa de CPM.
Foi eleito pela comunidade para o Conselho Paroquial. No
Conselho Paroquial, preside à comissão sócio-caritativa e
integra as comissões de liturgia e pastoral familiar. Para
que os leitores conheçam melhor o que pensa o Bruno, fiz-
-lhe esta entrevista.

uue’tâit Ji4wze&e, fada.
deCwazeiu

Teim.: 965 703 311 Hélder
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Alberto da Silva Oliveira, Lda.

SALÃO DE EXPOSIÇÃO
AZULEJOS-MOSAICOS- LOUÇOSSMSTKRLAS -PAAZMENTOS.ZZNTÂS. CIMENTOCOLAEIC.

Contr9uinte 6.’ 502265121

Loja 1 -Sede FiMes Loja 2 - Espinho
RUO da Columbõfda, 52 RUO 43, n.’ 496
AaR. 19-4509-909 FIÂESVFR 4500-801 ESPINKO
Telel. 227445383- Fex 227453966 TeIlfax 227323073
Telem. 917504469- E-malI: aIbe,to.asolda@gmaiLcom TIo,: 912 217 683

6 flØtØVii • julho de 2013



NOTÍCIAS

No dia 30 de Junho os catequistas
da catequese infantil e de adolescentes
assinalaram o termo do ano de traba
lho com um convívio que decorreu no
parque do Buçaquinho, em Cortegaça.

O dia começou com a participação
dos catequistas na Eucaristia das 10h,
na nossa paróquia, em ação de graças
pela vocação dos mesmos no anúncio
da Palavra de Jesus ressuscitado. No
final da Eucaristia rumaram todos, na
companhia dos nossos familiares, até
ao parque do Buçaquinho, onde de
correu o almoço partilhado. Durante
a tarde, tivemos a oportunidade para
visitar o parque natural aí existente e
recentemente inaugurado, e de partici
par empenhada e ativamente nos jogos
preparados pela equipa organizadora
deste convívio. Salientamos que todos
os catequistas, e alguns dos seus fami
liares, participaram entusiasticamente

nestes jogos e que todas as equipas
se esforçaram ao máximo por ga
nhar, constituindo mesmo claques
de apoio.

Neste dia de convívio conta
mos com a presença sempre bem-
-disposta do Sr. Pe. Campos, a quem
aproveitamos para agradecer todo o
poio e colaboração prestada ao longo
deste ano de catequese.

Esta oportunidade de convívio e
partilha entre os catequistas agradou
imenso a todos os presentes, que
aproveitaram para solicitar que esta
atividade tivesse continuidade nos
próximos anos.

Leia,
%. ,,._.I

assine,

divulgue

Rc,ios’ar 1
ler Jornais é saber mais

EMovimento
L Paroquial
Batizados

íris Daniela Silva Fonseca, filha de David José
Cardoso Fonseca e de Florbela Marques da
Silva, Rua Santa Luzia, 1 de Junho.

Paulo Jorge Tavares Bernardes, filho de
António Manuel dos Santos Bernardes e de
Paula Cristina Tavares Pinheiro, Rua Ulfilanis,
ide Junho.

José Patr(cio Pereira da Silva, filho de José
Manuel Rocha de Pinho e de Juliana Pereira
Moreira, Rua Padre José Coelho, 2 de Junho.

Martm Mendes Martins, filho de Vítor Júlio
Braga Martins e de Iva Manuela da Silva Men
des, Rua das Flores, 2 de Junho.

Vasco Pinho Cardoso, filho de Nuno Miguel
Assunção Cardoso e de Stéphanie da Silva Pi
nho, Rua das Ribeiras, 29 de Junho.

Duarte Amorim de Pinho, filho de Carlos
Duarte Silva Pinho e de Cristiana Raquel de
AmorimAlves, Rua Luís de Cames, 30 deiunho.

Paloma Moreira Bruno, filha de Henrique
Moreira Rocha e de Paloma Bueno Rocha, Rua
Alexandre Herculano, 30 de Junho.

Casamento

André Jorge Oliveira e Silva com Vera Lúcia
Miguéis Oliveira, Caldas de 5. Jorge, 29 de
Junho.

óbitos

Manuel Queirós, 87 anos, viúvo, Rua Monte
Santa Maria, 2 de Junho.

Palmira Pereira da Silva, viúva, Rua dos Cam
pos, 7 de Junho.

Angelo Ferreira Carneiro, 82 anos, casado
com Laurinda de Oliveira Alves, Rua Ulfilanis,
13 de Junho.

Joaquim Pinto Ribeiro, 78 anos, casado com
Maria Emília da Silva Braz, Rua 5 de Outubro,
20 de Junho.

Aícides Ramalho Laranjeira, 60 anos, casado
com Ângela da Costa Pinho, Rua Casal do Mon
te, 30 de Junho.

• Isabel Fontes

Agência BRAZ Haisde

João Paulo da Silva Braz Filho
AUTO-FÚNEBRE/SERVIÇOS FUNERÁRIOS
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Morte, o último dos tabus
• João Alves Dias *

Tempos atrás, um companheiro de
longa data falou-me dos comentários
que, a quando do seu casamento, os
amigos teceram à sua nova casa. Um
pedopsiquiatra, na sala, que de jantar
tinha o nome mas não mobília, disse-
-lhe: “parabéns por estes espaços va
zios. Estou cansado de tratar mães an
gustiadas com os filhos que se magoam
nos móveis e lhes partem os bibelôs.
Os adultos não pensam nas crianças
quando atafulham as casas”. O outro foi
dum tio que vivia na aldeia. Enquanto
percorriam a casa, começou a medir o
corredor e, no fim, disse: “muito bem,
quando alguém morrer não precisais
de desarrumar nenhum quarto, ten
des aqui um bom espaço para pôr o
caixão.”- Era assim antigamente. Em
casa se nascia e vivia. E também se
morria e partia para a última morada.
Desde cedo, as crianças habituavam-se
a conviver com a vida e a morte. Des
conheciam donde vinham os meninos,
mas sabiam que o bebé era dom sagra
do a ser batizado. E também sabiam
que, quando alguém morria, ia para o
Céu para junto de Deus. O sentimento
religioso bebia-se com o leite materno.
Hoje, a sociedade é bem diferente. Em
casa não se nasce, quase não se vive
e raramente se morre. Explica-se às
crianças os mecanismos biológicos da
reprodução, mas nada se diz sobre o
mistério da vida e do amor. Porque a
morte denuncia a fragilidade humana e
o “pós-morte” não tem explicação cien
tífica, procura-se ocultá-la às crianças.
Sem uma referência à transcendência,
como falar-lhes do avô que se fez cinza
ou foi enterrado no cemitério? Tenta-se
varrer a morte para debaixo do tapete.
Faz-se dela o último dos tabus.

Estas reflexões surgiram-me na
sexta-feira santa quando a “morte de
cruz” é celebrada como caminho de
Vida. E fizeram-me lembrar a afirmação
do Cardeal Ravasi a propósito do “Átrio
dos gentios”: há hoje um ateísmo onde
domina a indiferença: é igual que Deus
exista ou não, é marginal que haja ou
não uma moral transcendente”. Ao ex
pulsar Deus da família e da sociedade,
a Europa fez-se alfobre deste ateísmo
prático, fechado ao diálogo e sem
qualquer inquietação metafísica: ao
procurar silenciar a voz da morte que
fala do além, pretendeu aniquilar o

último reduto da sacralidade. Recordei,
ainda, aquela criança que, ao chegar da
catequese, disse: “a minha catequista
é mentirosa, disse que Cristo morreu e
ressuscitou. Ó mãe, tu já viste alguém
voltar a viver depois de estar morto?”
Como catequizar crianças que, em
bora batizadas, não têm o sentido do
sagrado e a quem os símbolos cristãos
pouco dizem? Ensinar-lhes a doutrina
não basta, é preciso iniciá-las numa vi
vência que lhes é estranha, sem a qual
a catequese é água que não penetra na
terra e cedo se evapora.

* in VI’.

O Manel e a Maria vivem juntos há tensão. Úlcera no estômago, varizes,
longos anos. Um dia, a Maria diz ao tuberculose...

Manel: — O senhor precisa de ter muita

— Ó Manel, e se nos casássemos? saúde para resistir a tantas doenças.

— Ó Maria, e quem é que nos quer
com esta idade? — Luís, porque não lavaste o peixe

* antes de o fritar?

— Vamos separar-nos, marido tu — Para que havia de fazê-lo se ele
ficas com um lado da casa e eu fico viveu sempre na água?

com outro...
— Está bem. Eu fico com o lado de —A minha mulher passa as noites a

dentro e tu ficas com o lado de fora. visitar os bares da cidade 1
* — Gosta de se divertir?

— Emprestas-me cem euros? — Não, anda à minha procura.

— Não posso. Só tenho setenta.
— Não faz mal. Ficas a dever-me o No ginásio:

resto. — Já reparou que não tem as duas
pernas direitas?

— Senhor doutor, tenho muitas — Claro. Tenho uma direita e uma

doenças: reumatismo, diabetes, hiper- esquerdal
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No dia 18 de Abril, reuniu a Comis
são da Fábrica da Igreja às 20h30m
no Centro Paroquial. O senhor abade
não esteve presente por ter sido ope
rado no dia 11, o assunto era. Obras
a realizar.

Está a entrar água pela parte de
trás da parede principal da frente da
capela. Massas podres, teto e parede
interior junto ao coro têm de levar
massas novas. Assim como novas ca
leiras para esgoto das águas. Muros no
Adro da capela em mau estado.

Estas obras já foram realizadas e o
,custo total foi de 3.830 euros.

Houve queixa de que chove den
tro da capela. Paredes interiores, da

Tiragem: agosto-setembroll3]
— 800 exemplares N°183

sacristia e da sala do outro lado, todas
em mau estado, assim como o teto da
capela por cima das escadas que dão
acesso ao coro. Paredes exteriores do
adro da capela em mau estado.

Fazer vedação das águas que cor
rem no telhado junto à torre porque,
quando são em grande quantidade
entram para dentro. Fazer uma revisão
do telhado do lado do sul colocando
onde for preciso novos barrotes dè
ripes e telha.

Anexos da Igreja
Estão a meter água na sala principal

e na outra a seguir do lado norte. Tal:
vez seja necessário fazer uma revisão.
total do telhado. Parede das traseiras
com rachadelas por onde pode ser
possível a entrada de humidade. Ar
mários sem resguardo de madeira no
fundo dos mesmos, o que dá origem
ahumidacle a tudo aquilo que lá seja
colocado.

[[© i© c©©
I António Rocha

No dia 15 de Julho, reuniu o Plenário do Conselho
Paroquial.

Começou com uma oração seguida da leitura da ata
da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.

Foi mais uma vez lembrado que as várias comissões
devem reunir periodicamente a ver se há matéria que
justifique a convocação do Plenário, caso não se justifique,
tudo será resolvido com o senhor abade. Algumas comis
sões têm cumprido este preceito, outras não.

Foi dito que as salas do Centro Paroquial estão a ne
cessitar de ser pintadas. Foi sugerido que fossem pintadas
figuras bíblicas nas paredes. Esta sugestão foi recusada

por se duvidar da qualidade das pinturas, que ficariam
para sempre. A Comissão permanente apresentou uma
sugestão da catequese: que seja celebrado o encerramento
do Ano da Fé em Novembro, sendo convidada a Paróquia
para uns encontros de preparação por orador a designar.

A Pastoral da Catequese e a da Família devem incen
tivar os pais das crianças da catequese a acompanhar os
filhos às Eucaristias por ser reconhecida essa lacuna.

o sr. Carlos Rocha, em nome da Fábrica da Igreja, deu
a conhecer algumas obras executadas ou a executar na
Igreja e nas capelas.

o senhor abade comunicou que tinha escolhido o sr.
Carlos Rocha para responsável do Centro.

Este Plenário terminou com um convívio.

Preço avulso:
0,50 euros

“Mensário de Fiães -

Director: José Campos

OC

1’.

Carlos Rocha

,ç c-,-’ d fl

- Sala a seguir aos quartos de ba
• nho doprimeiro andar a meter água,

RevÍsão rio telhdo aostocais onde possivelmente pela;janela, Colocação

chove. Na Capela mor em dois lados. de tábuas nas paredes das salas para

No coro junto aos arcos em pedra proteção das øaredes do encosto das:
Isolar-a placa da entrada exterior para cadeiras. _‘

.

a Capela do Santissimo Ha dentro da Esta relação de obras foi_apre
lgrea sinais de humidade nas paredes sentada na reunião do Plenario d
Pintura nas paredes interiores em ai Conselho ParoquiaLno dia 15 deiulhol
guns sitios danificadas de 2013
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NOTÍCIAS

Dois rios, dois grupos, uma SÓ FÉ!

• Ana Rita Queirós

Nos dias 27 e 28 de julho, cerca de
2300 jovens de todo o país reuniram-se
no “Rio in Douro’ uma iniciativa da Pas
tora! Juvenil do Porto, que pretendeu
proporcionar aos jovens portugueses,
que não tiveram a possibilidade de
viajar até ao Brasil, uma alternativa de
viver as Jornadas Mundiais da Juventu
de, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, com
a mesma intensidade e espírito de uma
jornada mundial da juventude.

Os Jovens Sem Fronteiras e a Ju
ventude Operária Católica de Fiães não
quiseram perder esta oportunidade
grandiosa, quer pelo entusiasmo, ani
mação e convívio entre os jovens, quer
pela oração e proximidade a Jesus.

Como já é habitual em todas as Jor
nadas Mundiais da Juventude, começa
mos a nossa caminhada rumo ao “Rio in
Douro” com muita chuva à mistura, que
não impediu que a alegria e o entusias
mo dos jovens se perdessem, e prova
disso foram os sorrisos, os cânticos, a
partilha e as danças que nos acompa
nharam durante todo o percurso.

O primeiro dia foi vivido de uma
forma intensa, com a alegria tão verda
deira e própria dos jovens. Destacámos
o almoço partilhado, o convívio com
outros jovens, vindos de todas as par
tes do país, assim como os workshops
motivantes e divertidos e o momento
do Sacramento da Reconciliação que
decorreu na praia e que nos encheu de
calma, paz e serenidade, aproximando-
-nos Daquele que nos levou até ali. Já
à noite, os concertos missionários da
Tunifica, uma tuna católica, e da Banda
Missio, formada pelo Padre Leonel,

levaram todos os presentes a tirar os
pés do chão, pois a vontade de espalhar
a mensagem d’Ele e de Lhe mostrar o
amor que sentimos por Ele era maior do
que o nosso cansaço. A noite terminou
em silêncio numa vigília de oração, na
qual nos tornamos verdadeiros pes
cadores de homens. Uma rede cobriu
todo o recinto e, de uma forma original,
lançamos a rede uns aos outros, acei
tando assim o convite de Deus para nos
tornarmos seus evangelizadores. Assim,
entre sorrisos, lágrimas e abraços ao
desconhecido, ao amigo e ao próximo
construiu-se uma vigília de oração onde
esteve presente a ligação em direto ao
Rio de Janeiro.

No Domingo, as Catequeses dadas
pelos bispos presentes e a celebração
da Eucaristia foram o culminar de um
inesquecível fim-de-semana. D. Pio

Alves presidiu à celebração e a fé que
pairava sobre os jovens tornou-se
evidente. No fina! da celebração de
envio, foi-nos entregue um cartão de
embarque, rumo à evangelização com
o código “lDeMT28,19’ que significa
“Ide e fazei discípulos entre todas as
nações.” O dia foi ainda marcado pela
esperança de que, em 2016, sejam
muitos jovens a participar nas Jornadas
Mundiais da Juventude, em Cracóvia,
na Polónia, terra natal do nosso eterno
e querido amigo Papa João Paulo II.

Terminamos, assim, com as pala
vras do Papa Francisco que nos pediu
que levemos a fé a todos, realçando a
importância de transmitir o Evangelho
sempre com alegria e dizendo: “Ide,
sem medo, para servir’ pois não há
nada como um jovem para evangelizar
outro jovem.

1’

Ficha técnicaRcovr
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NOTÍCIAS

Escuteiros em Acampamento Regional
• Isabel Fontes

De 4 a 09 de Agosto de
correu em Santiago de Su
barrifana, Penafiel, o XXVI
ACAREG (acampamento
regional), subordinado ao
tema “A Irmandade do Len
ço”, que reuniu escuteiros
oriundos dos quatro cantos
da Região do Porto (geo
graficamente corresponde
à diocese do Porto). Do
Agrupamento de Fiães parti
ciparam quatro Lobitos, oito
Exploradores, dez Pioneiros,
um candidato a Dirigente e
três Dirigentes.

O imaginário proposto
para esta atividade desen
volveu-se em torno da luta
do bem contra o mal. O mal

representado pelo “anel”
que tentava destruir os po
vos indo contra os seus va
lores e ideais. Estes povos
- Hobbits (Lobitos), Anões
(Exploradores), Homens
(Pioneiros) e os Elfos (Cami
nheiros) - foram chamados
para lutar contra as forças
deste “anel” que ameaçava
destruir a sociedade. Todos
juntos formaram a “Irman
dade do Lenço”, que cimen
tada no amor de Jesus e por
Ele, lutaram contra as forças
do mal, destruindo o anel.

Momentos marcantes
desta atividade, para além
das vividas particularmente
por cada secção, foram a ce
rimónia de abertura, a euca
ristia, o fogo de conselho e a

cerimónia de encerramento.
O acampamento regional

é uma atividade de campo
que gera a oportunidade dos
escuteiros aumentarem os
laços de união e fraternidade
entre si. Para os Escuteiros
de Fiães foi um espaço de di
vertimento, de jogo, de cres
cimento pessoal na medida
em que diariamente supera
ram novos desafios que lhes
eram propostos, de convívio
com escuteiros oriundos de
outros Agrupamentos, de
construção de novas amiza
des, no fundo, de viverem o
escutismo todos irmanados

no ideal comum proposto
por Baden-PowelI eà luz dos
valores do evangelho.

Terminada esta ativida
de regional o que é pedido
aos que nela participaram
é que transportem os ideais
desta “irmandade» para as
suas comunidades paro
quiais levando a que o bem
se sobreponha sempre ao
mal, não esquecendo que,
e como cantaram os Lobitos
durante estes dias, somos
“um mundo de irmãos/onde
só vale o Amor/se estiver nas
tuas mãos/faz o que manda
o Senhor”.

e,

‘-fr
DO’’ I

Ferre
FERREIRA AVELAR & IRMAÕ, L.

Apartado 141 rravessa Ulfilanis, n.’ 21 E-mali ferre@maiLtelepacpt
4509-90a FIÂES - Portugal Http wwwferre.pt
1elef. 227 474 050- Fax 227 474 059 Http www.professionbottier.com

12 aniversário de falecimento

/\rmndo Moreíra Linhares

fl Nodia4deSetembrode2ol2,
faleceu o sr. Armando Moreira Li
nhares, residente na Rua de Nossa
Senhora das Neves.

J Sua esposa, filhos, noras e
netos recordam-no com muita
saudade.

. agosto - setembro de 2013 3
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Notícias
do
G.M.F.

A convite da Associação Musical
“Banda Nova” de Fermentelos, o Coro
e Orquestra do G.M.F. participaram no
50 Encontro Internacional de Coros da
Pateira no dia 29 de Junho. O Grupo
“Espranjar” daquela associação e o
Coral de Grado, de Oviedo (Espanha)
completaram o elenco, tendo e even
to decorrido no Salão de espetáculos
daquela Associação Musical.

O G.M.F. surpreendeu o público
presente com uma atuação muito ova
cionada. No final, responsáveis autár
quicos de Fermentelos e responsáveis
da Associação anfitriã expressaram o
desejo de copiarem o modelo de Grupo
Musical de Fiães que se apresentou
com uma Orquestra exclusivamente por
músicos formados na Escola de Música
do G.M.F.

Como estamos no final de mais um
ano letivo, todos os alunos desta escola,
propostos a exame ao Conservatório
de Música do Porto, passaram com
distinção nas disciplinas de educação
musical, guitarra clássica, flauta trans-

versal e violoncelo.
No dia 6 de Julho, a escola de Música

do G.M.F. encerrou toda a sua atividade
escolar com um convívio entre profes
sores, alunos, amigos e Direção... As
aulas iniciam no 1° sábado de Outubro.

No próximo diaS de Outubro, pelas

No dia 1 de Agosto, na
Missa paroquial às 20 horas,
ManuelAnjos Gomes, de 89
anos e Celestina Emília Silva,
de 87 anos, celebraram 70
anos de vida em comum. O
Pároco salientou a raridade
de tal acontecimento e sau
dou com muita alegria os
aniversariantes.

Esteve presente toda a
família: filhos, noras, gen
ros, netos e bisnetos.

21h., haverá um Concerto Coral com
a participação dos seguintes coros:
Grupo Musical de Fiães, Grupo Coral
de Anadia e Coro Mixto “San Pedro”
de Cudiliero, das Astúrias (Espanha).
Este Concerto é comemorativo do Dia
Mundial da Música.

_______

-

• Alberto Gomes

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

Aos otes e Cees rna
Sv o 7 cs de csdos

Isabel Fontes
Advogada

Rua Central “Redondo”, 425 - RIC
Apartado 108 - 4509-908 Fiies VFR

Tel./fax 227442644 - Telem. 938405130
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1: Jorge Fernando Ferreira Pedro,

Rua da Modarca
2: Alberto da Silva Oliveira, Rua da

Columbófila
3: Samanta Joana da Silva Maia,

Rua de Soutelo
4: Ângelo Moreira da Mota, Rua

Central
5: Jorge Marques Magalhões, Rua

das Escolas
6: Maria Celeste Ferreira dos San

tos, Rua das Camélias
7: João Paulo Ribeiro de Sousa,

Rua Pe. Manuel Francisco de Sá
8: Gabrielfosé Valente Faria, Rua

Coelho e Castro
9: Maria Emília de Sousa Carneiro

Matos, Rua Maria Soares da Silva
10: Carlos Pereira da Silva, Rua das

Padei ras

PSD
1: António Valdemar Fontes de

Pinho Rodrigues, Rua de Vilar
2: Joaquim José Ferreiro dos San

tos, Rua Grupo Musical
3: Maria Isabel Ribeiro Fontes da

Silva, Rua Central do Redondo
4: ManueiJoaquim Cardoso Pinho,

Rua das Felgueiras
5: Alfredo Amadeu Cordasa Perei

ra, Rua de Penoucos
6: Teresa Maria Brito de Sousa

Avelar, Trav. do Adro Velho
7: Eduardo Francisco Coelho dos

Santos, Rua Central do Regadio
8: Joaquim Ferreiro dos Santos,

Rua Luís de Camões
9: Maria Zulmira da Silva Ribeiro

Coelho, Rua Estrada Real
10: Maria Celeste Soares Almeida e

Sousa, Rua Dr. Elísio de Castro

rada 1
3: Maria Virgínia da Costa e Sousa,

Calvário
4: Carlos Gomes da Silva Júnior,

Valos
5: Adelino dosSantosSousa, Chou

sa de Baixo
6: Filipa Diana Brás da Silva Soa

res, Cerejeira
7: ManuelAntónio da Silva Strecht

Monteiro, Pereirinha
8: Manuel Ferreiro Santos, Monte

Grande
9: Maria Inês Costa Santos Pinto

Amorim, Chousa de Cima
10: Nelson Alexandre Bastas Santos,

Valos

Realizam-se no próximo dia 29 mais umas eleições para a Junta de Freguesia. Três das listas concorrentes,
por coincidência, as mais votadas nos anos anteriores, entregaram-nos as listas dos concorrentes que as integram.
Apresentamos os primeiros 10 candidatos de cada lista e a rua em que residem para que possam ser mais facilmente
identificados. Sobretudo os menos conhecidos. Pensamos que outras listas se apresentaro.
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.
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1: Marco Aurélio Oliveira Jesus,
Ferradal

2: Iva Miguel Silva Gomes, Fer
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Batizados

Vicente da Silva Mota, filho de Rui
Gabriel Fontes Mota e de Dora Sofia
Bastos da Silva, Lobão, 5 de Julho.

Pedro Daniel Pinho Pinhel, filho
de Rui Pedro Teixeira Pinhel e de
Maria de Fátima Cardoso de Pinho,
Rua Feira dos Dez, 7 de Julho.

Leonardo Santos Oliveira, filho de
Gil Sousa Almeida Oliveira e de Joana
Rosa Gomes Santos, Rua 25 de Abril,
14 de Julho.

Maria Pais Santos, filha de José
Augusto Moreira dos Santos e de
Alexandra Isabel da Silva Pais, Rua
da Pereirinha, 14 de Julho.

Jaxson Bastos Castro, filho de Cé
sar Ferreira Castro e de Sófia Cata ri-
na Gomes Bastos, Suíça, 20 de Julho.

Matilde Gomes Leal, filha de
Pedro Nuno Faria Leal e de Nathali
Liliana da Silva Gomes, Rua das PaI
meiras, 27 de Julho.

Matilde Nogueira Ramos, filha de
Quintino Alexandre de Sousa Ramos
e de Sívia Bastos Nogueira Ramos,
Suíça, 28 de julho.

Inês Ribeiro Mota, filha de Carlos
Alberto Fernandes Mota e de Vera
Mónica Castro Ribeiro, Rua da Curti
nha, 28 de Julho.

Matilde Azevedo Araújo, filha de
Fernando da Silva Araújo e de Maria
dos Anjos Azevedo Neves, Rua Nova
do Regadio, 28 de Julho.

Beatriz Fernanda Sousa Maia,
filha de Nelson Manuel Cerdeirinha
Maia e de Joana Patrícia Pereira de
Sousa, Rua do Bolhão, 28 de Julho.

Primeiro aniversário
de falecimento de
• ,. .‘ .—

No dia 5 de Setembro de 2012,
faleceu o sr. António da Silva Olivei
ra, residente na Rua de Macieira e
durante muitos anos, membro da
Confraria do Santíssimo.

Sua esposa, filhos, genros, noras
e netos recordam-no com muita

saudade.

Casamentos

José Carlos Fontes Almeida Neves
Ferreira com Patrícia Fonseca Couto,
Paços de Brandão, 13 de Julho.

Daniel João Alves da Rocha com
Ana Catarina Castra e Couto, Rua
Feira dos Dez, 13 de Julho.

Armando José Rodrigues de Oli
veira Corragoso com Maria Inês
Costa Santos Pinto de Amorim, Av, Dr.
António Mota, 14 de Julho.

Armando Alves Ribeiro com Va
nessa Alexandra Couto Castanheiro,
Rua de Penoucos, 20 de Julho.

Óbitos

Laura Ferreira da Costa, 89 anos,
viúva, Rua Pinhal da Beira, 8 deJulho.

José Nunes de Amorim, 69 anos,
casado, Caldas de 5. Jorge, 8 deiulho.

ManuelAlves Cardoso Ribeiro, 70
anos, casado com Joaquina de Sousa
Santos Ribeiro, Rua Central do Redon
do, ildeiulho.

Laurinda da Silva Braz, 80 anos,
viúva, Rua da República, 15 de Julho.

Mariana dos Santos Cavadas, 87
anos, viúva, Rua Monte das Pedreiras,
16 de Julho.

Maria Alzira Leite Faria, 78 anos,
viúva, Rua Monte Santa Maria, 19
de Julho.

Fernando Rodrigues, 81 anos, ca
sado, Rua Trás dos Valos, 22 de Julho.

Leia,

assIne,

divulgue

ler jornais é saber mais
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NOTÍCIAS

Ensinar os mais novos a lidar
com o dinheiro
• Gracinda Sousa

Nos tempos que correm, em que
a crise parece uma onda revolta que
nos quer envolver a todos, nada como
relembrar algumas dicas para ensinar
os mais novos a lidar com o dinheiro,
pois como diz o ditado popular, “é de
pequenino que se torce o pepino”.

Quem fez estudos sobre esta maté
ria, aponta algumas regras importantes
a seguir na educação das crianças:

— Há que ensinar a criança a distin
guir as coisas que compramos, porque
queremos, das que compramos porque
temos necessidade.

— Fazer uma lista de compras para
levar para o supermercado e mostrá-la
à criança. Ensiná-la a ter controlo nas
compras por impulso.

— Quando vai às compras, leve-a
consigo, se possível, e mostre-lhe a
diferença entre o que considera caro e
o que lhe parece barato.

— Ensine-a a contar o troco e expfi
que-lhe como funcionam os descontos.

— Compre um mealheiro para ela
guardar “as suas economias”.

— Ensine-a a não desperdiçar o seu
dinheiro e a geri-lo.

— Explique-lhe como funcionam os
cartões de crédito.

— Se puder, a partir dos 6 anos, dê à
criança pequenas quantias de dinheiro,
de vez em quando. Há até quem pos
sa dar-lhe a mesada ou a semanada,
iniciando-a na gestão pessoal. Se gastar
o dinheiro que lhe foi dado de forma
não adequada, não lhe dê nova quan

tia de seguida, Fale-lhe dos gastos com
os quais não concorda e imponha-lhe
restrições quanto ao que for supérfluo.

— Ensine-a a estabelecer uma rela
ção entre o dinheiro que ganham os
pais e o limite do seu uso.

— Motive a criança para participar
no orçamento familiar, incentivando-
-a a dar sugestões sobre a maneira de
reduzir as despesas.

— Explique-lhe que a parte do orça
mento destinado ao que ela pretendia,
já foi gasto e que naquele momento não
chega para tal compra.

— Ensine-a a doar e motive-a para
que ela reserve parte do que tem para
isso.

— É importante resistir à tentação de
comprar presentes para os filhos com
frequência ou oferecer dinheiro em
troca de bom desempenho nos estudos
ou de realização de tarefas domésticas.

— Defina as ocasiões mais apropria
das para lhe dar presentes.

— Procure envolver os familiares,
designadamente os avós na educação
financeira da criança, dando conta
das razões de se imporem limites e
pedindo que colaborem com as regras
estabelecidas.

— Não ficar preocupado por não dar
tudo o que o seu filho pede. Ele terá,
a pouco e pouco, a noção da restrição,
sentirá a importância da responsabili
dade e a necessidade do esforço para
alcançar o que deseja.

— Ensine a criança a ser objectiva e
não tenha receio de discutir assuntos
económicos abertamente na sua famí
lia. Mostre à criança o que ela poderá
fazer com o dinheiro. Desse modo,
ela será menos impulsiva nos gastos,
utilizando o dinheiro naquilo que é
prioritário.

Agência BRAZ Há m de

João Paulo da Silva Braz Filho
AUTO-FÚNEBRE/SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Agora com os melhores preços do mercado

Tlf: 227 441 069 Tim.: 967 172 972
Rua de Soutelo, n° 110— 4505-309 FIÃES

Rua Domingos Oliveira Santos — CALDAS DE S. JORGE

L[itUt viagens e turismo
Sue Fites — Rua Zecu Afonso, a.’ 2— 4503-393 FIÃES

lei. 227645001 Faa 227646284
Carvalhos—Rua Feira Nova, n.’2—4415-221 FEDROSO

lei, 227831 640! 227832897 Fax 227842062 -

listo, Lamaa — RuaS, José, 715 Urb, Saigueirinhu — 4535-404 Santa
Maria de Lamas — Tel. 227440830 Fax 227440829

Avintes — Rua5 de Outubro, 2829-RC, Loja 2— 4430-806 Avinlea
rei. 227871 042 Fas 227871 041

E-maS: ieitur@leigrupo.com.pt — http:llwww.ieilur.com.pt

Passagens
Vistos
Excursões
Reservas de Hotéis
e Apartamentos
Turismo
Rent-a-Car
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• Vera Viera

Hoje em dia, infelizmen
te, para muitos, o domingo
deixou de ser dia de des
canso e oração para passar
a ser somente dia de
descanso. A Missa deu
lugar ao conforto da
cama ou ao convívio no
café mais próximo.

Estes comportamen
tos são desculpáveis
para quem trabalhou a
semana toda e se leva n
tou todos os dias às seis
ou sete da manhã.

Mas será que Deus
não merece um pouco
mais de respeito e con
sideração? Será que não
podemos abdicar de

í.)

ic7

estar mais duas ou três horas
na cama e ir assistir à Missa,
comungando e participando
na Eucaristia?

Jesus Cristo nunca se
esqueceu de nós e por nós

foi até ao limite da existência
humana: a morte. Será que
não podemos refletir um
pouco em tudo isto e ver
que a vida não tem qualquer

Na praia, um bebé não
pára de chorar. Alguém que
passa diz ao pai:

— Quando a minha filha
era pequena, a mãe cantava
e ela acalmava-se. Faça isso
e verá.

— Era precisamente isso
que a minha mulher estava
a fazer. Mas os vizinhos vie
ram-nos dizer que preferem
ouvir a criança chorar...

Um doente, sem nin
guém ver, escapa-se e é per
seguido por um enfermeiro.
Não conseguindo agarrá-lo,
o enfermeiro grita:

—Pára! Pára!
O doente responde:
Porque não paras tu?

Ninguém corre atrás de ti.

O patrão surpreende
um dos seus empregados
a beijar a sua secretária e
exclama:

— É para isto que vos
pago?

— Não, patrão, fazemos
isto gratuitamente.

sentido se não for vivida em
comunhão com Deus?

Mas todos estes valores
cristãos vão-se perdendo
cada vez mais. Se perguntar
mos a muita gente o que sig
nifica o domingo para eles,
apenas significa dia de des
canso, convívio e dedicação
à família e esquecem-se que
domingo é principalmente o
dia do Senhor.

— Como é possível que
andes para aí a dizer que sou
um idiota?

Desculpa. Não sabia
que era segredo...

Muito bem, Emília Ma
ria! Ainda és tão pequenina
e já andas a limpar o pó dos
móveis com tanto entusias
mo!

Não é com entusiasmo,
mamã. É com um trapo.

G
Um louco regressa da

pesca e diz ao guarda:
— Nunca tinha consegui

do uma pesca tão grande!
— Mas você traz um sapa

to velho!
—Sim mas tem o número

48!

Um maluco vê outro co
lega a correr à volta da sua
tenda, perseguido por um
leão. Grita-lhe:

— Mais depressa, que ele
apanha-te!

— Não te preocupes que
eu levo três voltas de avanço.

Domingo ©

--

Os bons trabalhadores têm sempre a ideia de
que ainda poderiam trabalhar mais. André Gide

• Quando o trabalho é prazer, a vida é uma
grande alegria. Quando o trabalho é dever, a vida
é escravidão. Máximo Gorki

• Faz tudo como se alguém te contemplasse.
Epicuro

Amar não é aquilo que queremos sentir, mas
aquilo que sentimos sem querer.

As injúrias são a razão dos que não têm razão.

Só o amor até à morte é amor. Kundera

Os país têm um grande dever de educar a
família no uso crítico dos meios de comunicação
social. João Paulo II

8 Renovar • agosto setembro de 2013
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Houve uma preparação de duas semanasfeita pelo Pároco e pelas
catequistas. De salientar que, de há uns anos a esta parte se tem
notado uma melhoria acentuada no comportamento das crianças nos
ensaios. Fruto dum óptimo trabalho das catequistas.

página 4-5

Eleições Autárquicas

31. Encontro de Pastoral Litúrgica em Fátima onvívio pouco vulgar
páginaJ

Epresidente da Câmara inaugurou ampliação das
Inaugurada a Casa Sacerdotal da Diocese página sj Piscinas e Escola Fixa de Trânsito página 8

página 3

página 67 lAumentam os Católicos no mundo página 8
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0 Diogo Amorim

A Escola de Música de do G. M.
F. encerrou mais um ano lectivo
com uma bonita festa. Um novo fi
gurino foi adoptado, organizando
uma audição - concerto, que decor
reu no passado dia 11 de Julho à noi
te no auditório do Centro Paroqui
al, resultando num excelente espec
táculo musical.

Os melhores alunos da classe
brindaram o numeroso público pre
sente com actuações dignas de au
tênticos artistas.

Obras interpretadas a solo por
alunos de violino, violoncelo, gui
tarra clássica, flauta, trompete, pia
no e percussão deliciaram a assis
tência, demonstrando que o ensino
da música é levado muito a sério na
Escola de Música de Fiães, superi
ormente orientada pelo Maestro
Mário Claro, apoiado por um cor
po docente de elevado nível, com o
atestam os elevados resultados ob
tidos pelos alunos de Fiães propos
tos a exame ao Conservatório de
Música do Porto, entidade com
quem a Escola mantém uni proto
colo de ensino desde há três épocas.

O público presente pôde tam
bém deliciar-se com a actuação do
Coro Infantil de Fiães que, embora
reduzido a 22 pequenos cantores
com idades compreendidas entre os
5 e os 12 anos, denota uma evolu
ção qualitativa digna de registo, re
sultado do excelente trabalho de
senvolvido pela maestrina Liliana
Rocha desde a fundação deste coro
em 2001.

Actuou ainda o Coro infantil da
associação Musical de Pedroso, di-

rigido pela maestrina Clotilde Sá,
agrupamento que gentilmente ace
deu ao convite da escola.

Uma nota de ralce para Júlio
Conceição, solista em oboé, inter
pretando Camille Saint - Saens e
para o trio constituído pela profes

sora de violoncelo Raquel Andrade
que, a solo no seu violoncelo, acom
panhada pela violoncelista Ana
Luisa Marques, baixo contínuo e
pela professora de piano Helena
Poltoranina, interpretaram obras de
Bach e Bocherinni.
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Alguns jovens muito activos até ao casa
mento afrouxam a sua participação após o ca- f
sarnento. O que, às vezes, é compreensível. J
Não aconteceu assim com o Bruno, que ve- f ‘

mos num dia de Páscoa, vestido de acólito
juntamente com a esposa, para me acompa- Ji
nharem na bênção das casas.

Até começar a namorar com a Aurea, eu não conhecia o Bruno.
1 Pouco a pouco, foi-se integrando e agora o Bruno é cantor nos Parti
tura sem Pauta, o Bruno é cantor na Missa das 10, o Bruno acolita na
Missa das 17 horas de sábado, o Bruno é tesoureiro do Grupo de
Assistência e Promoção Social.

O Bruno é muito bem disposto. Quando entra na sacristia, é urna
alegria para os acólitos que lá estão. E para mim também. José Campos

1í
Membro da

.ndço d.
a. n.pir.çlo Cr11

da greja de Fiâes
D,ecto,José de Atmeda Campos; Chefe de Redacção:lEmdioSousa
RedcçãoAr1Ó€o Vaftfemar, Isabel Fciites e Vera Vecra
Sede:PSa[u,17,4505.383 FesVFR- TeLeFax 227 441 015. P7.2deRegisto do título: 122455

Fotocomposição e lmessão:.scolaTipoá11ca das issões- Vila de Cucujães
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31° Encontro de Pastoral
Litúrgica em Fátima
1 Amália Pinho

De 25 a 29 de Julho decorreu em Fátima o 31. Encontro de
Pastoral Litúrgica. O tema do Encontro era: “A Eucaristia vida
da Igreja”. Era dedicado aos leitores, acólitos, Ministros ex
traordinário da Comunhão, Animadores das Celebrações
domiriicais na ausência de Presbítero e pessoas dedicadas ao
canto e música litúrgica. A Diocese do Porto era a que tinha
maior número de participantes, O Ministério do Canto e da
Música foi orientado pelo Padre e Dr. António Azevedo Soa
res e outros nomes da Música Sacra portuguesa. Nele parti
ciparam o Rui Fernando, a Fabiana Magalhães, a Isabel Mar
garida e eu própria.

Eis alguma das ideias fortes que ouvimos e partilhamos
com os leitores do “Renovar”, especialmente com os que, em
Fiães se dedicam à Música Litúrgica.

— O Grupo Coral, além de cuidar da execução que 11-te é
própria, deve estabelecer a relação com a Assembleia, ou seja,
ensaiar a Assembleia.

— Há que ter em conta a clareza na pronúncia, na decla
mação, no canto e na melodia.

- Durante os ensaios em que participámos rio pequeno
coro, fomos alertados com grande insistência para não “mar
telarmos” nas sílabas dos recitativos e nas finais. Para tal. As
soluções apresentadas foram o apoio nas sílabas tónicas como
se estas fossem pontos de ligação e as últimas sílabas sempre
mais suaves.

— É necessário que os salmistas sejam claros e saibam co
locar a voz. Para se cantar bem, é preciso ler e meditar o Sal
mo antes de cantar. Se o salmista não canta o que meditou,
não consegue dar sentido ao Salmo.

— A música litúrgica, além de arte, deve ser fruto de uma
experiência de Fé vivida.

— Deve haver um convite constante à participação dos fi
éis. A participação dos fiéis é essencial.

Foi uma experiência de grande enriquecimento a nível
geral. Era bom que, no próximo ano, este fosse vivido por
mais membros da paróquia.

Viagens e Turismo, Lda.[jIl_j; Alvará n.° 485
-

Fiées — Rua Zeca Afonso, n. 2— 4505-393 RÂES
TeL22764500I Fa227646284 * Passagens

fljjui: Carvalhos — Rua da Feira Nova, a.’ 2—4415-221 FIÃES * Vistos
Tel. 227 831 640 Pau 227 842 082

‘ Excursões
Lamas — RuaS. José, 715 lJrb. Salgueirinho— 4535-404 Santa * Reservas de Hotéis

Marra de Lamas — Tel. 227440 830 Fax 227 440 829
Acintes - RuaS de Outubro, 2829-RC, La 2- 4430-806 Avirilss Apartamentos

Tel. 227871 042 Faz 227871 041 Turismo
E-mali: Ioitur@lei.com.pt — http:f/www.leitur.com.p1

* Rent-a-Car

Movimento paroquial
JULHO/05

BAPTIZADOS

dia 2 — Rui Silva Ribeiro, fi
lho de José Alberto Mondes Ri
beiro e de Mafalda Sofia Coelho
Silva, Rua do Pinheiro.

— Tiago Silva Ribeiro, filho de
José Alberto Mondes Ribeiro e
de Mafalda Sofia Coelho Silva,
Rua do Pinheiro.

dia 3 — Sofia Pinto da Costa,
filha de Luís Miguel Silva Cos
ta e de Marta Cristina da Costa
Pinto, Lourosa.

— Afonso José Pereira Couto,
filho de José Emanuel Oliveira
Couto e de Alcinda Maria de
Fontes Aires Pereira, Vendas
Novas.

- Ana Catarina Pereira da Cos
ta, filha de Paulo Amadeu Pe
reira da Costa e de Catarina de
Pinho Fontes, Rua Zeca Afonso.

dia 17 — Afonso Baptista
Vieira, filho de Rui Nelson
Ferreira Sousa Vieira e de Paula
Margarida Baptista Oliveira,
Rua Pe. Manuel Francisco de Sá.

dia 31 — Diogo Gonçalves
Lopes, filho de Fernando Agos
tinho Lopes e de Maria Manuela
Pereira Gonçalves, Suiça.

— Alexandra da Silva Sousa, fi
lha de Rolando Jorge Alves de
Sousa e de Cana Maria da Cos
ta e Silva, Rua do Regato.

— Lia Oliveira Marques, filha
de Rui Américo Mota Marques
e de Idalina Pereira Oliveira
Marques, Suiça.

— Jéssica Canedo Pereira, filha
de Carlos Augusto Pereira
Canedo e de Susana Pereira
Canedo, Rua da Fronteira.

— Silvano Gautier Lopes, filha
de Carlos Alvarino da Silva
Lopes e de Maria Cecília
Cabanelas Gautier, Moselos.

— Francisco Fontes Cabanelas
Gautier, filho de Joaquim José
Cabanelas Gautier e de Elvira
Antónia Ferreira Belinha Fontes,
Rua dos Padeiros.

— LaTa Patrícia Guedes da Sil
va, filha de Paulo Sérgio da Sil

va Pinho e de Sandra Raquel
Guedes Paulo, Trav. do Regadio.

- Ana Catarina Neves Coelho,
filha de Domingos António da
Silva Coelho e de Ana Maria Sá
Neves, Rua Central do Redon
do.

CASAMENTOS
dia 9 — Luís Filipe da Graça

Valente com Susana Faria Gomes
da Silva, Rua das Palmeira.

dia 16 — Sérgio Paulo Gomes
de Oliveira com Cláudia Marina
Araújo dos Santos, Rua de
Gualtar.

— Manuel António Gomes de
Oliveira com Rute Catarina
Moreira Soares, Rua do Monte
Grande.

— José Miguel Gomes Milheiro
com Mónica Liliana de Almeida
Pereira, Rua Prof. Elisio Oliveira
eSá.

dia 23 — Manuel Pedro de Je
sus Lourenço com Cláudia Cristina
Soares de Oliveira, Alemanha,

— Sérgio Fernando Tavares
Alves com Juliana Oliveira e Sil
va, Rua de Vilar.

dia 30 — Hélder Francisco
Baplista dos Santas com Paula Ale
xandra Henriques Oliveira, Trav.
dos Passais.

— Vítor José dos Reis Moreira
com Ana Felisbela Correia Petiz,
Lourosa.

dia 31 José Mário da Costa
dos Santos com Liliana Raquel
Ferreiro de Sousa, Rua de Vilar.

ÓBITOS
dia 1 — Madalena de Jesus, vi

úva, 82 anos, Rua Principal.
- João da Silva Amorim, casa

do, 40 anos, Rua Joaquim Neves
Nunes.

— Helena Soares de Almeida,
viúva, 96 anos, Rua Ulfilanis.

dia 17— Mário Pereira da Sil
va, Maria Emilia Ferreira da Fon
seca, 66 anos, França.

• A Isabel Fontes
Advogada

Rua Central “Redondo’t,425 - RJC
Apartado 108 - 4509-908 Fiães VFR

-

‘ Tel./fax 227442644-Telem. 938405130

-_______

Rua Central dos Valos, no 695
Fiães - Teim. 916 830 383

Transporte gratuito
para as aulas de Código e Condução
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O José Campos

No dia 3 de Julho, após
uma caminhada de seis
anos de catequese, 100 cri
anças fizeram, na Igreja
Matiz de Fiães, a sua Pro
fissão de Fé em Jesus Cris
to, perante os seus pais,
cãtequistas e muitos ele
mentos da comunidade pa
roquial.

O itinerário catequético
inclui as seguintes celebra
ções: Primeira Comunhão,
aos oito anos; Festa da Pa
lavra, aos dez; Profissão de
Fé, aos doze; Festa da Vida,
aos 14; Festa do Envio, aos
16 e Crisma, por volta dos
dezassete, dezoito anos.

Teoricamente, todas es
tas celebrações têm a mes
ma importância. De facto,
as que têm niais impacto na
Comunidade são a Primei
ra Comunhão, a Profissão
de Fé e a recepção do Cris
ma. O que, aliás coincide
com o que é assinalado na
Cédula da Vida Cristã, edi
tada pela Conferência Epis
copal Portuguesa, que mui
tos católicos já possuem e
que todos deviam possuir.
De facto, na Cédula da Vida
Cristã apenas são assinala
das as datas do Baptismo,
do Crisma, da Primeira Co
munhão, da Profissão de Fé
e do Matrimónio.

Foi, pois, o dia 3, um dia
de festa, não só para a fa
mília, mas também para
toda a comunidade paro-

: -

1 ZJ*Ø ifLi:

— quial.
• Houve uma preparação

de duas semanas feita pelo
Pároco e pelas catequistas.
De salientar que, de há uns
anos a esta parte se tem no
tado uma melhoria acentu
ada no comportamento das
crianças nos ensaios. Fruto
dum óptimo trabalho das
catequistas.

Na celebração, houve
três momentos marcantes:

1: A Profissão de Fé,
através da qual, todas elas,
de velas na mão acesas,
confirmaram e renovaram
livremente, o compromisso
que alguém, outrora, assu
mira, por elas.

/
.

1v-.’

ir

,1

LOJA IFANN

Valos - 4535 Fiães
Telefone 227 656 200

•

. ...
Rua Padre

_____

FT’, Sa, 36

. Ij L ia-—-- 4505-369
• . . •

.,...: -
•. • •

Fiaes

- E L O JA R 1 A
227452209
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2: A Comunhão, que
pela primeira vez recebe
ram nas mãos, sinal de que,
a partir de agora, a a Igreja
já não as considera crianças,
mas adolescentes a cami
nho da idade adulta. O Pá
roco incentivou-as a parti
ciparem mais em outras ac
tividades com cantarem no
Grupo coral infanto juvenil,
serem escuteiras, ou parti
ciparem no curso para
acólitos que se vai realizar
no próximo ano. Até agora,

apenas o Alex, que se vê a
comungar e a Patrícia que
está a fazer uma leitura, são
cantores do Grupo coral.

3:0 compromisso assu
mido por um pai e uma
mãe, em nome de todos os
outros pais e mães de con
tinuarem a ajudar os seus
filhos a crescer na Fé. Com
promisso selado com um
beijo entre pais e filhos.

A celebração terminou
com a consagração a Nossa
Senhora.

Inaugurada a Casa Sacerdotal da Diocese
• José Campos

O dia 29 de Julho foi um
dia grande para a Diocese
do Porto. De manhã, o se
nhor Bispo deu posse ao
Conselho Presbiteral para
um novo triénio. De tarde,
às 15 horas foi inaugurada
a tão arisiada Casa Sacerdo
tal da Diocese do Porto, que
fica implantada nos terrenos
pertencentes à Casa da Tor
re da Marca, propriedade da
Diocese, onde tem vindo a
funcionar o Centro de Cul
tura Católica.

As obras do edifício, de
que publicamos uma ima
gem parcelar extraida da V.

P., form iniciadas em Mar
ço de 2003. Foram concluí-
das em tempo recorde. Se há
alguém que, neste momen
to, deve ser mencionado, é o
senhor Bispo do Porto Dom
Armindo Lopes Coelho. Or
denado a 1 de Agosto de
1954,0 senhor Bispo sempre
tem mostrado um carinho
muito especial e bem neces
sário pelos sacerdotes desde
o tempo em que foi Prefeito,
Professor de Dogmática e
Reitor no Seminário da Sé,
Vigário Geral da Diocese,
Presidente da Fraternidade
Sacerdotal e, sobretudo, des
de que tomou posse como
Bispo do Porto a 29 de Julho

de 1997, fazia precisamente
oito anos nesse dia.

Esta obra e, sem dúvida,
a mais emblemática do seu
múnus de Bispo.

Todos sabem que a re
forma do Clero que se de
dicou a tempo inteiro à
vida de Pároco, sem ter
outras actividades, como
por exemplo a de Profes
sor, é ridícula. Se ficar
encarnado e tiver de pagar
a quem cuide dele, não tem
dinheiro, a não ser que te
nha juntado. O senhor Pa
dre Inácio, meu antecessor,
se quis fazer uma casita
para passar os restos da sua
vida, teve de vender os ter
renos que tinha herdado da
sua família. E nem todos
herdaram terrenos para
vender. A tentação é
amealhar. Má tentação
para um Padre.

Não sei se muitos sacer
dotes irão usufruir desta
casa. Como disse o senhor
Bispo na manhã do dia 29, é
sempre doloroso para um

Padre, como para qualquer
pessoa, abandonar a casa em
que estamos habituados vi
ver e a família de sangue a
quem nos sentimos unidos.
Mas, o óptimo é inimigo do
bom, e hoje as casas para
idosos, padres ou não, são
mesmo necessárias. Se nem
sempre os filhos podem cui
dar dos pais, não vamos pe
dir aos nossos sobrinhos que
cuidem de nós. O Padre não
se ordenou para enriquecer
a família, mas também não
deve ser pesado à família,
que não tem culpa de ele ter
seguido esta maneira de ser
vir a Cristo. Esta casa é um
dos sinais de que a Diocese
não esquece os seus Padres.

A terminar este aponta
mento, gostava de salientar
que a Paróquia de Fiães foi
muito generosa na contri
buição que deu para esta
obra, sobretudo uma pessoa
anónima, que por ser anóni
ma, só Deus, ela e eu sabe
mos quem é. Que Deus lhe
pague.

Vitorino
OURIVESARJA

Rua 25 deAbril, 128
4505-240 Fiães • Tel. 22-7450890

1 SALÃO DE EXPOSIÇÃO 1
(S(‘) Azulejos, mosaicos, louças!

1 sanitárias, pavimentos,

Alberto da Silva Oliveira, Lda cimento cola, etc.

1 - Sede Fies
Rua da Columbófila, 52

Apart. 19 - 4509-908 FIÂES VFR
Telef. 227 445 383

Telem. 917504469- Fax 227 453 986

Loja 2- Espinho
Rua 43, n° 496

4500-801 ESPINHO
TeI/fax 227 323 073

FABRICO DE EMBALAGENS DE PAPEL
E CARTÃO CAIXAS DE CARTÃO

CANELADO-MJCRO-LITOGRAFADO

Telef. 227 441 082
Faz 227 452 356

Apartado 52 - Rua Fonte de Bulas, 90
Valos - 4505 Files
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Por FIÃES -________

1: Bernardino
Henriques Ribei.
ro, reformado, rua 1
Luís de Camões.

2: José Henri-
,,

ques Ribeiro, re-.
formado, rua doL. ‘ -

Regato.
3: Domingos Moreira da Mota,

proprietário, rua Ribeira Brava.
4: Celestino Mota Marques, comer

ciante, rua Aquilino Ribeiro.
5: Custódio Pinho Santiago, refor

mado, rua das Palmei-as.
6: Rufino Oliveira Aniorim, empre

gado de escntório, rua Zeca Afonso.
7: António Assunção Tavares, re

formado, rua de Soutelo.

8: João Paulo Ribeiro Sousa, advo
gado, rua Padre Manuel Francisco de
Sá.

9: Rui Duarte Sousa Ribeiro, em
presário, rua de Gavinhos.

10: Quintino Silva Pereira, fiel de
armazém, rua José Régio.

Ps
1: Luís Filipe

de Sousa Cálix,
professor, rua Dr.
Mário de Castro.

2: Maria dos
Anjos Pinho Sil
va Fontes, assis
tente de Direcção, rua Principal do
Souto.

3: Carlos Alberto Santos Carneiro,

industrial, rua de Penoucos.
4: Samanta Joana Silva Maia,

advogada, rua de Soutelo.
5: Elísio Pereira da Silva, técnico

de contas, rua Principal do Graiidal.
6: Fernando Ramos de Sousa, téc

nico de farmácia, rua Dr. Mário de Cas
ti-o.

7: Vitor Hugo Cruz Amorini Car
neiro, técnico de calçado, rua Central
da Chousa.

8: Fernando Manuel Almeida Pe
reira, funcionário dos Cl]’, rua Prof.
Elisio Sá.

9: José Alberto Mendes Ribeiro,
advogado, rua do Pinheiro.

10: Adelino Santos Sousa, profes
sor, Lobão

.7 iia isz

.1
Particular / SegUro

Anáflss Clínicas
Clínica Garal

El€ctrocardiogramas
EnfErmagem

Segunda a Sexta-feira,
7h30 às ?2h00

Sábado. 8h30 à5 17h00
(m 1ntrrupõs)

Realizam-se no dia 9 de Outubro mais umas eleições autárquicas. Por Fiães concorrem uma lista
de independentes, o PS, PSD, CDS e CDU. Dada a falta de espaço e ao contrário das últimas eleições, não
apresentamos entrevistas com os candidatos das diversas listas. Apresentamos os primeiros 10 candidatos
de cada lista, com as suas profissões e rua em que residem para que possam mais facilmente ser identifica
dos. Sobretudo, os menos conhecidos. E que ganhem os melhores.

\,.-‘ )

v

-

[

‘ .LI...L.J JcNrHCEt1p-
serviços médicos, Ida. .: . ...

I Alcoologia 1
O Avaliação de Danos

Corporais

I Cardiologia 1
O Cirurgia Geral

[ Clínica Geral 1
O Dermatologia

I Fisioterapia

O Glnecologia/Obst€trfrja

tir z1z)::n,
• Ccis nli!: i t

o Sinistros

o Acidentes de Trabalho

o AcidEntes Pessoais

fu /.‘M:
r: ii:.z.:ú :u

e Análies Clínicas

o Audiometrias

o Ecografias

e Electrocardiogramas

e Espirometrias
‘ £ .O1vII’J: t;—

(LM1. d. lÇ’B(k)

Higiene e Segurança
no Trabalho

O Medicina Desportiva

.

-

F 1 Á E E (Frsnte ao Café Mónaco)

ax: 227 446 287

O Medicina no Trabalho]

O Neurologia

1 O Nutrição 1
O Oncologia

lO Ortopedia 1
O Pediatria

Pneumologia 1

AvEnida Or. António Mota. 87
TEI. 227 446 285 / 227 446 286

O Psiquiatria
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PPD/PSD
1: António

Valdemar Fontes
Pinho Ribeiro,
professor, rua de
Vilar.

2: Manuel Jo
aquim Cardoso
de Pinho, serralheiro, rua das Fel
gueiras.

3: Joaquim Jorge Oliveira Assun
ção, Técnico de Informática, rua Prin
cipal, 466.

4: José Manuel Ribeiro de Barros,
comerciante, rua Dr. Mário de Castro.

5: Maria Isabel Ribeiro Fontes da
Silva, advogada, rua Central do Re
dondo.

6: Bernardino Soares da Silva,
cortador de calçado, rua da Corga.

7: Valdemar Amorim Fernandes,
pintor da construção civil, rua Central
do Regadio.

8: Carlos Joaquim Bastos Silva, em
presário, rua da Idanha.

9: Rui André dos Reis Francisco,
Engenheiro electrotécnico, rua Princi
pal, 667.

10: Manuel Alcides da Silva Pei
xoto, comerciante, rua Rio Uíma.

CDS/PP
1: José Mi

guel de Amorim
Ribeiro, solici
tador, Av. Dr.
António Mota.

2: Vitorino
Pinto Figueire-.
do, empregado de balcão, rua da Pre
sa.

3: Sansão da Silva Santos, auxiliar
de laboratório, rua do Redondo.

4: António Xavier Coutinho Coe
lho Castro, comércio externo, Av. Dr.
António Mota.

5: Cristina Maria Costa Santos
Amorim, professora, rua Principal, 804.

6: Luís Miguel Ferreira da Silva,

cortador de calçado, rua dos Passais.
7: Sérgio Fernando Oliveira Dias,

motorista, Lobão.
8: Henry Wilson Ribeiro da Silva,

empresário, rua da Corga.
9: Amadeu Pereira da Silva, solda-

dor, rua de Vilar.
10: Pedro Miguel Melo Moreira,

distribuidor, rua Padre Abel.

CDU
1: António

Ferreixa Resen
de, industrial,
Caidas de S. Jor
ge.

2: António
Gomes Oliveira,

sapateiro, rua Feira dos Dez.
3: Filipe da Silva Oliveira, rua da

Caneitra.
4: Sidónio Ferreira Mota, vigilan

te, rua 25 de Abril.
5: Maria Glória Mota F. Meio, de

sempregada, rua João de Deus.
6: Domingos Hilário da Silva, car

pinteiro, rua N. 5. da Conceição.
7: Elísio da Silva Pereira, carpintei

ro, Caldas de 5. Jorge.
8: José Alves Ferreira, carteiro CTL

rua Maria Soares Silva.
9: Ângelo Bastos Cardoso, comer

ciante, rua do Bolhão.
10: Hernâni Pereira da Costa, in

dustrial, rua Joaquim Neves Nunes.

7”,,
IEFP

CENTRO DE EMPREGO DE S JOÃO DA MADEIRA

BALCÃO DE ATENDIMENTO DÁS

•:=.

• Eva Ramos

Convívio pouco vulgar

No dia 17 de
Julho, a Comis
são Sócio-caritati
va do Conselho
Paroquial organi
zou, pela primei
ra vez, um conví
vio! espectáculo
com os toxicode
pendentes e mar
ginalizados no
Centro Paro
quial.

Este convívio teve como objectivo fazer sentir o Ser Humano que cada
um é, aproximando-os da sociedade que os marginaliza. Esta tarde fqi:p.e
enchida por um lanche gentilmente oferecido pela Assistencia Social1.J5s
Jovens sem Fronteiras e pelo Restaurante Cruzeiro.

Não faltou a animação do Teatro de Rua da AMICAF e do cantor Pedro
PIAF.

O Sr. Padre Campos desde o início abraçou esta ideia e esteve presente
em todo o encontro, assim como cerca de 30 elementos dos diversos grupos.

Consideramos este primeiro convívio bastante positivo pela presença sig
nificativa dos nosso convidados, que também participaram na organização.

Esperamos, pois, continuar com esta iniciativa.

Funcionamento: t

As íe
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ri Emídio Sousa

No dia 23 de Julho, o Presidente
da Câmara, Alfredo Henriques, pro
cedeu à inauguração da ampliação
das piscinas de Fiães, de um pavilhão
para a secção de ginástica do Clube
Desportivo de Fiães e da Escola Fixa
de Trânsito. Para mais tarde, focou a
inauguração do espaço do Monte das
Pedreiras, cujos trabalhos, embora
avançados, ainda não se encontram
concluídos,

A ampliação das Piscinas consis
tiu na execução de um novo tanque
para crianças e correspondentes bal
neários e vai aumentar significativa-
mente a qualidade da oferta do equi
pamento. Junto à Piscinas, foi ainda
executado um pequeno pavilhão
gimnodesportivo que irá albergar a
secção de ginástica do Clube Des
portivo de Fiães, que há largos anos
“andava com a casa às costas” e vê
agora o seu problema resolvido.

O espaço ficou ainda dotado de
um pequeno parque de estaciona
mento nas traseiras, que irá servir os
utentes. Após a inauguração deste

espaço, foi ainda possível visitar as
obras de requalificação do Monte das
Pedreiras, que se encontram bastan
te avançadas, O espaço vai ficar com
apetrechado com um bar e esplanada
(quase concluídos), sanitários, jardim
infantil e espaço ajardinado de lazer.
A magnífica paisagem que o local ofe
rece e uma boa oferta de serviços do

1

futuro bar certamente irão transfor
mar a zona no local mais procurado
de Fiães.

Posteriormente, procedeu-se à
inauguração da Escola de Educação
Rodoviária de Santa Maria da Feira,
em Soutelo, mais propriamente na
rua Ulfilanis. Esta escola tem como
objectivo promover a educação das
crianças e jovens com utentes da es
trada. As actividades e projectos da
Escola serão essencialmente o desen
volvimento de programas educativos
em articulação com as escolas do en
sino básico, projectos de prevenção
em articulação com os agentes de se
gurança, actividades para famílias e
comunidade em geral, cursos e ac
ções de formação e estudos e traba
lhos de investigação.

No final, a comitiva de convida
dos procedeu ainda a uma visita à
zona industrial de Fiães, onde são
evidentes as novas fábricas, e à zona
desportiva, onde o novo campo de
treinos e o arranjo do espaço envol
vente, permitirão muito melhores
condições de trabalho aos muitos jo
vens que lá praticam desporto.

bfi L7II2@

O Anuário Católico 2005, publicado pela Santa Sé e relativo ao ano
2003, informa que se registou um aumento do número de católicos no
mundo, sobretudo nos continentes africano e asiático. Na Europa, não
se registaram diferenças nos dados comparativos entre 2002 e 2003. O
número de baptizados passou de 1.0 71 milhões, no ano de 2002, para
1.086 milhões em 2003.

Na Africa, o aumento foi de 4,5%, na Asia 2,2%, na Oceânia 2,3%,
na América 1,2%. Na Europa, o número foi o mesmo.

Sobre a distribuição geográfica dos baptizados, o Anuário informa
que a América tem 49,8% dos católicos e a Europa 25,8%. Nos restantes
continente habitam menos católicos: 13,2%, na Africa, 10,4% na Asia e
0,8% na Oceânia. Sacerdotes existem 405.450, dos quais 268.041 são mem
bros do clero diocesano e 137.409 pertencem a Institutos religiosos (mais
392 que no ano passado); ordenações sacerdotais foram 9.317 em 2003
contra 9.247 no ano anterior.

8 + AGOSTO-SETEMBRO DE 2005



Comisso Nacna do

Exmo. Senhor
Diretor do
Jornal “O Renovar”
Rua Santa Luzia, 17
4505-383 Fiães VFR

Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência: 1.9
Proc. nY 3581AL-2013

Assunto: Participação da CDL) de Santa Maria da Feira contra o Jornal O Renovar portratamento jornalístico discriminatório

Tendo sido apresentada nesta Comissão a participação em referência, junto remeto a- V.
Exa. cópia da mesma para se pronunciar, querendo, no prazo de 48 horas, sobre os factos
nela constantes, solicitando, ainda, o envio das edições dessa publicação no período de 25
de junho a 27 de setembro de 2013.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário da Comissão

Paulo Madeira

Anexo: o n1ercionao

A’,. D. Cailos 1, n° 128-7° - 1249-065 LISBOA Telefone: 21392300 Fax: 213953543 o-mau: cne@cne.pt
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Q4E ENT / 07606 0412 13
Comissão Nacional de Eleições

De: Manuel Rabaça <manuelrabaca@gmail.com>
Enviado: domingo, 22 de Setembro de 2013 16:24
Para: info@erc.pt; correio.dciap@pgr.pt; Comissão Nacional de Eleições;

jornaldepaiva@sapo.pt; radiomontemuro@iolpt; agenda@sic.pt; agenda@tvi.pt;
agenda.informacao@rtp.pt; vitor.pereira@cm-cinfaes.pt

Assunto: Queixa contra a violação dos principios constitucionais da universalidade e da
igualdade pelo Jornal de Cinfães

Anexos: Jornal de Cinfães.pdf

Exmos Senhores,

Na minha qualidade de mandatário de um movimento independente de cidadãos que se apresenta a sufrágio
eleitoral no próximo dia 29 de setembro à freguesia de Espadanedo, concelho de Cinfães e distrito de Viseu,
e de forma solidária com todos os restantes movimentos de cidadãos eleitores de mais três freguesias do
mesmo concelho, venho pelo presente dar conta da violação dos principios constitucionais da universalidade
e da igualdade por parte de um órgão de comunicação social escrito local.
Este órgão de comunicação social, que tem a sua tiragem mensal, na sua ultima edição de 21 de setembro,
faz manchete e grande abordagem ao processo eleitoral que se aproxima do concelho de Cinfães, com
noticia alrgada nas suas páginas 2 e 3 do periódico, onde são enunciados os candidatos a todos os órgãos
autárquicos das diferentes forças partidárias para a câmara municipal, assembleia municipal e assembleias
de freguesia.
De forma deliberada ou num jornalismo sem rigor e qualidade, não é feita qualquer mensão aos movimentos
de cidadãos independentes que concorrem a quatro desses freguesias, pelo que considero uma violação
grave dos principios constitucionais atrás enunciados.
Neste sentido, entendo que este tipo de informação manipulada está deliberatóriamente a prejudicar as
pessoas e os projetos que pretendem e querem dar o melhor pelas suas terras, mas que apenas têm como
desvantagem o facto de não estarem conotadas ou ligadas a forças políticas e às máquinas partidárias.
O órgão de comunicação em questão é o “Jornal de Cinfães”, na sua edição n.° 78, ano 4 de 21 de setembro
de 2013.
Mais exigimos que seja reposta toda a verdade com uma nova edição lançada no mercado até ao próximo
dia 24 de setembro, uma vez que o ato eleitoral se realiza no dia 29 de setembro.
Caso esta situação não seja reposta, e do ato eleitoral se venha a verificar que a mesma trouxe prejuizo e
discriminação para os envolvidos, serão prosseguidos os procedimentos legais que nos assistem.

Com os melhores cumprimentos

Manuel Rabaça

NOTA: Em anexo pdf da página onde são cometidas as ilegalidades

1
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Poc.3fAL-1o13

VN Gala, 2013-12-04

Exmos. Srs.
CNE- Comissão Nacional de Eleições
A/C Secretário da Comissão
Paulo Madeira
Av. D. Carlos 1, 128-7°
1249-065 Lisboa

V/ Refa 1.12
Proc. no 387/AL 2013

Assunto: Paitlcipaçio de GCE contia o Jornal de Cinflies por tratamento

Jornàíístlcó dlècdnlnitóiiõ

Exmo. Senhor,

Os nossos melhores cumprimentos.

No âmbito da VI solicitação vimos, pela presente informar que serão remetidos via crr
as edições em papel do Jornal de Cinfães das datas requeridas.

Sobre o assunto em epígrafe informamos que:

1) O Jornal de Cinfães tem uma periodicidade mensal;

2) O jornal era produzido por uma colaboradora que recolhia as

notícias, enviando-as para Gala (onde o jornal era analisado pela

chefia e posteriormente paginado). No dia 20, dia de fecho da edição

do mês de Setembro, foram detetadas várias falhas na composição do

material referente às eleições autárquicas, no concelho em análise,

razão pela qual todo o trabalho teve que ser reformulado a partir de

Gaia, para que o jornal conseguisse sair dentro do timfng previsto e

com a credibilidade exigida;

Sede: Rua Particular às Árvores, 248 Lj• 4400-239 VN Gaia•
Telef.. 22 3749190 • Fax 22 37491 99• E-mau: opaiense(maiI.teIepac.pt



JORNAL DE
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3) Lamentavelmente não foram referenciadas as candidaturas

independentes, o que se deveu apenas a limitações próprias de um órgão

de comunicação regional, nomeadamente em termos de número

de colaboradores, escassos, como se depreende pela realidade dos órgãos

de comunicação locais.

4) Como podem constatar pela carta em anexo, o Jorna’ de Cintães

suspendeu de imediato a colaboração com Joana Filipa Moreira Machado,

a colaboradora que deu origem a todo este incidente e que colocou em

úõbotn&(ne dõ õrnal.

5) Assim que se apercebeu do lapso e lamentando o ocorrido, o Jornal de Cinfães

fêz urna retificação sobre esta matéria na sua edição de 21 de Oütubro, que

anexamos, uma vez que antes era completamente impossível (pela sua

periodicidade mensal) realizar.

6) Nunca houve má fé na nossa atuação e muito menos atuamos de forma

deliberada nUm jõrnalimo sem rigor e qualidade, cõmó nos acusa o candidato

Manuel Rabaça. Mais se refere que nunca pretendemos, em momento algum

prêjüdícar quàlquèr dàs candldaturás què së ésÉntãram sufrágIo éléitoral

no concelho de Cinfães.

7) Isso se pode analisar através da nossa isenção ao longo de toda a campanha

eleitoral, como podem constatar através dos jornais que remetemos.

Sede: Rua Particular às Árvores, 248 Lj. 4400-239 VN Gala•
Telef.. 22 3749190 • Fax 223749199. E-maU: oqaiensemaiiteiepac.Dt
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8) Nunca as referidas candidaturas independentes informaram o jornal da sua

existência, através dos meios que conhecem, como telefone, fax ou e-mali. De

referir que o Dr. Manuel Rabaça, autor da queixa, foi assessor de imprensa da

Câmara de Cinfães, razão pela qual conhece sobejamente os meios de contacto

do jornal, podendo pois ter-nos informado da sua candidatura. Por outro lado,

o Dr. Manuel Rabaça é ou foi, dirigente de uma Associação de Solidariedade em

Espadanedo, Cinfães, que comunica regularmente as suas atividades ao jornal.

Conscientes de que o lapso ocorrido não foi feito de forma propositada e de que dele

já demos conta na edição seguinte, solicitamos a V. Exas. o arquivamento deste caso.

Certos de que se fará justiça.

C m os melhores cumprimentos

Filipe Bastos
Director-geral

Anexo: Jornal de Julho, Agosto, Setembro e Outubro 2013;
Pág.2 da edição de 21/10/2013 com a retificação; cart.

Sede: Rua Particular às Árvores, 248 Li. 4400-239 VN Gaia
Teief.. 22 3749190 • Fax 22 3749199. E-mali: opaiensemail.teiepac.t
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Comunicação e Eventos, Unipessoal, Lda.

Registada c/ AR

Cara Joana

Exma. Sra.
Joana Filipa Moreira Machado

Olival - Pedorido
4550-541 Castelo de Paiva

VN Gaia, 2013-09-24

-

1

Filipe Bastos

Diretor geral

Quando há tempos lhe demos a possibilidade de produzir os conteúdos para o Jornal de

Paiva/Cinfães, uma vez que se tinha formado em Comunicação Social e trabalha num

Supermercado, foi no pressuposto, aliás como prometeu, que estaria entusiasmada por poder

exercer uma profissão para a qual tinha estudado.

Nessa conversa, falei-lhe no profissionalismo que era necessário, da entrega, da concentração

como devia executar o seu trabalho.

Nesta edição (como em todas as anteriores...), a chefe de redacção chamou-lhe vanadíssimas

vezes à atenção, para a forma como devia abordar e dar espaço a todos os candidatos às

Câmaras e como devia ter atenção para mencionar todos os candidatos a todas as juntas dos

concelhos que tratamos.

Verificamos, infelizmente já no último dia (dia de fecho, sexta, 20) que o assunto eleições foi

tratado sem o mínimo de atenção e profissionalismo, uma vez que para além de faltar uma

série enormíssíma de nomes de candidatos, os que vinham, estavam completamente trocados!

Tivemos, pois, à última hora, que reformular todo o jornal e colocr duas jornalistas em Caia a

tentar em Cinfâes e em Paiva saber quem eram os candidatos, etc, uma vez que já háo

tínhamos tempo real para ir ao tribunal verificar as listas, o que a Joana, obviamente, devia ter

feito.

Com a sua incompetência, ternos nesta altura uma queixa na CNE, porque, pese embora o

nosso forcing de última hora, longe da realidade local, esquecemo-nos, mesmo assim, de referir

os nomes de candidatos independentes a juntas de Cinfães.

O seu comportamento lesa obviamente o jornal. Fere a sua credibilidade.

Nesse sentido, 4uspendemos a partir de hoje a sua colaboração com o jornal, solicitando-lhe

que fale com a!Anabela Carvalho para acerto de pormenores inerentes à sua ligação.

Rua Particular às Árvores, 248 LJ 4400-239 VN Gaia

Teief. 22 3749190/92 Fax 223749199 E mali: ogaiensemail.teIepac.pt
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LISTAS NOEPENDENTES
Em Ferreiros de Tendais venceu a candidatura independente Cidadãos por Ferreiros de Tendais. Concorreram

ainda, sem sucesso, listas independentes às freguesias de Cinfães, Espadanedà e à União de Freguesias de
Alhões, Oustelo, Gralheira e Ramires, cujos nomes são Cinfãesein Primeiro, Movimento independente por
Espadanedo e União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheirá e Ramires Independentes. Por desco
nhecimento destas candidaturas não as referimos na última edição. Aqui fica a retificação.

RESCÁLDO :

Partido Socialista
jjanhou com maioria

artido Socialista confirmou a maioria em Cinfães, mas desta vez com um novo rosto. Armando Mourisco é o novo

‘pm forte na câmara e toma possa no próximo dia 24, às 18h, no Salão Nobre.

RES
CARtA MAROUES

n voltou a vestir-se
d Alcançando a

ria apsoluta, Armando
risco é dmnovo homem

forte do concelho. Com uma
votação de 57,7t%, o que
correspondeu a 7.038
e ‘o Partido Socialista

a ser a força vence- neste concelho, reinei
na maioria absoluta.

‘equipa de Armando

tVibrisco é assim composta
quatro vereadores

hstas que lhe garan
)1xi’?Faioría absoluta e esta

bilidde para governar o
Mpfpio.
Com três mandatos, a
jo PSD/CDS-PP

36,52% dos
oue significa que

1, rRcY0t0 de 4.454 dos

— PEV foi a outra
qrppolitica que concorreu
uniclpic de Cinfães,

nuel Pinheiro, candidato da Coligação
.1SDÍCDS afirmou que: Não vou fcar como
ffêsdor, pois candidatel-me a presidente da

se os dnfanermea entendessem que
hI.da a confiança ficada, assim dou o lugar a

para que eserçani a função. Vi os resul
ioa com um olhar demoaáfco e foi assim que
eãrei. 1-louve pouca transparência no jogo

mas as regras são estas. Ganhou
malflrou e vai governar, desejo que a go.

iâo seja o melhor possivel, tenho dúvidas,
ifjmc desejar que tudo corra bem.

agradecer a 4.500 dnfarrenses que som
em mim e que numa próxima possam

ditar no nosso projeto

tos.
Enfermeiro de profissão
Armando Mourisco tem uma
vasta experiência na vida
potitice, tendo sido presi
dente da Junta de
Fregueaia de Souseto e pre
sidente da Assembleia de
Freguesia de mesma.
De acordo com a lista apre
sentada Serafim Rodrigues,
Maria da Graça Reis e

Pedro Miguel Sembtano são
os nomes eleitos para
vereadores.
Quanto à Coligação
PSD/CDS-PP liderada por
Manuel Pinheiro, conseguiu
eleger, além do próprio
Evaristo Cardoso e Maria
João Tavares.
A CDII apresentou Avetino
Gonçatves como cabeça de
lista à Câmara Municipal de

Cinfães, não tendo conse
guido ser eleito para a
vereação, devido ao núme
ro de votos alcançado.
Retatlvsmente às juntas de
freguesia de Cinfães o
Partido Socialista conseguiu
congregar em seu torno a
quase totalidade das presi
dãncias de junta tocais.
De referir, no entanto, que
nas Juntas de Freguesia do
concelho de Cinfâes houve
quatro listas independentes
que concorreram a quatro
das luntas
Entretanto na repetição das

autárquicas na Assembleia
de Freguesia de Travanca,
o PS venceu por cinco votos
em relação ao segundo
classificado, a cotigação
PSD/CDS-PP.
O Partido Socialista con
quistou 301 votos (4 man
datos) e a coligação de
direita 294 votos (3 manda
tos). Recorde-se que no
passado dia 29 de setembro
o PSD/CDS-PP tinha con
seguido 291 contra 276
votos para os socialistas.

Armando Mourisco celebrou a vitrina

mas não conseguiu eleger
nenhum vereador. Com 289
votos, o PCPIPEV obteve
uma votação de 2,37%.
Votaram em Cinfães
66.69% dos eleitores inscri
tos, dos quais 187 votou
foram em branco (1,53% ) e
227 votos foram nulos
(1,86%).
No concetho houve 12.195
votantes, dos 18.287 insoi

MANUEL PINHEIRO E A COLIGAÇÃO

FS contisuu a ser a força majoritária no rancalho
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Comissão Nacional de Eleições

De: Cidadãos por Coimbra <cidadaos.coimbra@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 27 de Setembro de 2013 19:27
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Reclamação Diário de Coimbra
Anexos: req_cpc.pdf

Exmos. Senhores

Procedemos ao envio em anexo de reclamação e aguardamos a V. tomada de posição.

Com os melhores cumprimentos.

Isabel Campante

Cidadãos Por Coimbra
Rua Ferreira Borges, n.° 84
3000-000 Coimbra

http://cidadaosporcoimbra.com

https ://www. facebook.com/CidadaosPorCoimbra
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URGENTE

À Comissão Nacional de Eleições

Exm° Senhor Presidente

O grupo de cidadãos eleitores com a denominação Cidadãos Por

Coimbra e a sigla CPC candidato à Câmara Municipal de Coimbra, à

Assembleia Municipal de Coimbra e às Assembleias de Freguesia de

Santo António dos Olivais, União das Freguesias de Santa Clara e

Castelo Viegas, União das Freguesias de Eiras e S. Paulo de Frades,

Almalaguês, União das Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de

Frades, Trouxemil e Torre de Vilela e União das Freguesias de Coimbra

para as Eleições Autárquicas 2013, vem expor e requerer o seguinte:

1 — No dia de hoje, 27 de Setembro de 2013, o Diário de Coimbra, na sua

edição em papel, publicou notícias de todas as candidaturas, com

excepção da candidatura Cidadãos Por Coimbra, ora requerente.

2 — Para além disso, no local destinado a agenda das candidaturas, de

forma ostensiva e deliberada, é divulgada uma iniciativa da ora

requerente / reclamante, mas com indicação de que se trata de “MCP”,

que nada tem a ver obviamente com a denominação ou sigla do

movimento e é por isso gerador de grave confusão e perturbação.

3 — Ora, tais condutas são discriminatórias e violadoras dos mais

elementares direitos constitucionais, nomeadamente do princípio da

igualdade, do direito de informar e o direito dos cidadãos a serem

informados;

4 — bem como violadoras do disposto, para além do mais, nos art.°s

40° e 41° da LEOAL.

1



5 — Para além de prejudicarem, como é óbvio, a cndidatura

requerente.

6 — Na verdade, o Diário de Coimbra é possivelmente o jornal da região

mais lido.

7 — Pelo que, requer-se que sejam tomadas todas as diligências, previstas

na Lei, face a tais factos.

Coimbra, 27 de Setembro de 2013.

O Cabeça de Lista para a Câmara Municipal de Coimbra

Ii
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Comissão Nacional de Eleições

De: João Luís Campos <jkampos@diariocoimbra.pt>
Enviado: segunda-feira, 23 de Dezembro de 2013 17:37
Para: Comissão Nacional de Eleições
Assunto: Proc. n° 439/AL 2013

Comissão Nacional de Eleições

Proc. n° 439/AL 2013

VIRer: 1.12

Assunto: Participação do GCE “Cidadãos por Coimbra” contra o jornal Diário de

Coimbra (edição de 27 de Setembro de 2013) por tratamento jornalístico

discriminatório.

Diário de Coimbra Lda, empresa proprietária do jornal Diário de Coimbra, tendo sido notificada

para o efeito vem, no processo à margem identificado, dizer o seguinte:

O Diário de Coimbra sempre pautou a sua actuação, em todas as campanhas eleitorais para quaisquer órgãos, como

também na campanha em análise, pelo mais estrito cumprimento de todas as regras que se lhe impõem,

designadamente, de não discriminação.

Ao longo da campanha em análise o Diário de Coimbra foi publicando sempre espaços idêntícos para todas as

candidaturas, mesmo para aquelas que, como o Movimento de Cidadãos Por Coimbra, não tinham vereadores

eleitos.

No último dia de campanha, dia 27/09/2013, o jornal viu-se confrontado com a obrigatoriedade de inserir nessa

edição uma correcção ao abrigo do direito de resposta, que necessariamente teria de ter lugar no jornal, tendo-se

visto forçado a, imprevistamente, reajustar o espaço que tinha disponível.

Desse reajustamento, depararam-se os seus técnicos com a impossibilidade prática de inserir, como estava previsto,

um destaque à candidatura em causa.

De resto, a cobertura da campanha eleitoral deve ser vista como um todo e do todo resulta um igualitário

tratamento de todas as candidaturas.

Não provocou, de qualquer modo, quaisquer prejuízos à queixosa.

João Luís Campos
Director-Adjunto

João Luís Campos
Director-Adjunto
Telef. 239499966
Telem.91 758 5650
Fax. 239499912
www.diariocoimbra.pt
wwwfacebook.cornJdariocoimbra
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Esta e outras páginas anexas contêm infosnaçào do Diário de Coimbra, a qual é confidencial ou privilegiada, destinada à empresa ou parlicular supra-mencionada. As opiniões expressas
provêm do seu autor e não reflectem necessariamente as opiniões do Diário de Coimbra. Caso não seja o destinatário correcto, esteja consciente de que qualquer divulgação, cópia,
distribuição ou uso do conteúdo desta informação é proibida por foi e, por favor notitique de imediato os nossos escritórios através dotei (÷35 1) 239 499 900. Obrigado.

This and any attached pagas contam infomnation from Diário de Coimbra, witich is contidential or privileged and directed for fite individual orentity named above. The opinions expressed in
titio email are titose of fite aulhor and do sol necessarily reflect lhe opinions of Diário de Coimbra. lf you are not lhe intended recipieni, be aware that any disciosure, copying, distribution or
une of the contents ei this information is prühibãed, and se, please notify our oflices immediately by telephone at (÷351) 239 499 900. Thank you.
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