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Desejamos  a todos 
os amigos, leitores, 

assinantes, 
anunciantes e 

colaboradores, um 
Feliz Natal de 2014 em 
que sejam cumpridos 

os seus desejos na 
medida do possível e 

com toda a alegria.

Natal de 2014
Presépio de Ana SobralO que as crianças pedem 

ao Pai Natal
O nosso jornal escolheu duas 

escolas do ensino básico do 
concelho nas quais os alunos 
escreveram cartas ao Pai Natal.

Ouvimos desejos muito ma-
terialistas a par de pedidos de 
um mundo melhor para todos, 
principalmente para os mais 
desfavorecidos.

Por exemplo o Tiago, com 
uma certa compreensão para 
a missão do Pai Natal, diz-lhe 
que espera “que não te canses 
e não te zangues com ninguém, 
embora eu pense que isso é 
quase impossível.” 

Mais sensível com a sua mãe, 
o Luís deseja “que a minha mãe 
ficasse boa o mais rapidamente 
possível, para poder voltar a 
andar sem ser em cadeira de 
rodas”.

Já a Dulce diz ao Pai Natal que 
“já deves ter reparado há mui-
tas pessoas que não têm abrigo, 
comida e nem frequentam a 
escola, essas crianças devem 
ser muito tristes”.

A Diana mostra ser uma me-
nina compreensiva pois “este 

Natal não queria muitas pren-
das pois já tenho tantas coisas 
em casa. Mas o que eu queria 
mesmo era um livro para eu ler.”

Já o Duarte quer a coisa “mais 
importante delas todas: amor, 
felicidade, união e que na noite 
de Natal toda a minha família 
estejamos todos a jantar na 
minha casa e que haja espírito 
de Natal.”

Em contrapartida o Dinis 
sabe “que me tenho andado 
às vezes a portar-me mal mas 
além disso, eu gostaria de ter 
um carro telecomandado, uma 
Playstation e um jogo novo: o 
quatro em linha.”

O Francisco gostava que o 
Pai Natal “desse ao mundo paz 
e amor, que acabasse com as 
lutas e desse um lar aos sem-
-abrigo”. E acrescenta: “quero 
que tires aos ricos a ganância”.

E o Pedro, pede umas coi-
sitas: “uma bicicleta nova e 
grande dava-me jeito, e novos 
livros para ler, mas se não puder 
ser, não faz mal.”

Centrais

Maratona oferece jantar 
no Natal para pessoas 
necessitadas

O restaurante Maratona vai 
abrir as suas portas na noite de 
Natal, a 24 de Dezembro, para 
servir pessoas necessitadas 
que estejam sozinhas.

O jantar será servido a 40 
pessoas (a lotação máxima do 
restaurante) e terá quatro pra-
tos, servidos à mesa, tal como 
se fosse uma refeição a pagar, 
num dia normal.

Esta iniciativa solidária já 
conta com 11 voluntários, de-
pois de José Eloy, proprietário 
do estabelecimento, ter lança-
do a ideia através do facebook.

“A nossa intenção é propor-
cionar às pessoas uma expe-
riência gastronómica, mas tam-

bém companhia nesta noite”, 
referiu José Eloy.

A organização tem contacta-
do com várias instituições de 
solidariedade social para fazer 
os convites para esta noite, 
os quais poderão também ser 
famílias monoparentais.

Para que qualquer pessoa 
possa contribuir para esta e 
outras iniciativas do género, 
o restaurante tem à venda 
postais da autoria de Carlos 
Quitério e está a ser servida 
uma segunda sobremesa, em 
que parte do valor reverte para 
a causa.

P.A.

Lista excluída ameaça 
impugnar eleições no 
Montepio

As eleições para o Montepio que hoje se realizam decorrem sob a ameaça 
de impugnação devido a uma alegada irregularidade motivada pela acu-
mulação de funções do presidente da Assembleia Geral, Carlos Aurélio 
Santos. Os opositores dizem que este não pode estar num órgão social da 
instituição e ser administrador de uma empresa que funciona no próprio 
Montepio, o que poderá conduzir à nulidade das eleições.

Contudo, o presidente do conselho de administração da associação 
mutualista, que também se recandidata, diz que essa irregularidade já 
não existe.

Em 2012 o Montepio teve prejuízos de 40 mil euros, valor que subiu para 
187 mil euros em 2013. 

Secretária de Estado 
nas Caldas contra a 
violência doméstica

A secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e 
da Igualdade, Teresa Morais, esteve nas Caldas da Rainha 
para inaugurar o Gabinete de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica. 

O gabinete encontra-se a funcionar nos Paços do Con-
celho, com uma técnica especializada e a colaboração de 
uma psicóloga e de uma jurista. 

O concelho caldense registou uma média de 1,7 queixas 
de violência domestica por mês nos últimos dois anos. A 
governante alertou que “uma queixa desvalorizada hoje 
pode significar uma mulher morta amanhã”.
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