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POMBAL

Município convidado pela secretaria de Estado da Modernização Administrativa

Pombal no Simplex Autárquico

Hoje na Região
ARQUIVO

Simplificar os procedimentos na administração local
e central é um dos objectivos do programa ‘Simplex
Autárquico’, para o qual a
câmara de Pombal foi convidada a participar, em
conjunto com nove
autarquias
O município de Pombal
foi convidado pela Secretaria de Estado da Modernização Administrativa para
participar na elaboração do
projecto do Programa ‘Simplex Autárquico’, em conjunto com mais nove autarquias.
Segundo faz saber a câmara pombalense numa nota
informativa, a sua contribuição para o programa passa por um conjunto de medidas que visam a simplifi-

Algumas das medidas do programa vão ser implementadas na autarquia pombalense

cação de procedimentos
municipais, intermunici-

pais e intersectoriais (administração local e administra-

‘Corrida mais Louca
da Cidade’ apresentada
nas Caldas da Rainha

ção central), que serão
objecto de avaliação e poste-

riormente divulgados. A
autarquia disponibilizou-se
ainda para implementar nos
seus serviços algumas das
medidas propostas por
outros municípios e pela
AMA – Agência de Modernização Administrativa.
Neste âmbito, a AMA incluiu o município de Pombal
na fase de integração do
Cartão do Cidadão com os
serviços municipais.
De referir que o Programa
SIMPLEX cumpre um dos
objectivos prioritários do
Governo, que passa pela
simplificação da legislação e
dos procedimentos ligados à
área administrativa, num
esforço especialmente orientado para a resolução dos
impactos mais negativos
que a burocracia representa
para empresas e cidadãos.

'Golden Navigators' quer implementar estilo português em França

Filho de emigrantes de Pombal cria marca de roupa em Paris
Chama-se Pascoal Marques, é filho de emigrantes
oriundos de Pombal, e foi em
Paris que concretizou o seu
sonho: criar uma marca de
roupa de luxo, inspirada nos
navegadores portugueses.
Nasceu, assim, a 'Golden
Navigators', com vista a conquistar o mercado francês e
português do pronto-a-vestir
topo de gama.

Com 29 anos, Pascoal Marques inspirou-se no espírito
dos navegadores portugueses
e criou uma linha de camisas
para homem, composta por
modelos desportivos e de
ocasião, que pretendem traduzir o "espírito de aventura
e de empreendedor".
A estes valores, explica na
sua página na Internet, "junta-se com a maior naturalida-

de a elegância como arte de
viver". Segundo Pascoal Marques, a marca oferece uma
"dupla singularidade": por
um lado, porque se trata da
primeira marca de roupa
baseada no espírito dos navegadores portugueses e inspirada no universo do mar e da
vela, por outro, por se tratar
de roupa topo de gama, centrada num universo de valores da cultura portuguesa.
A marca da "dupla vela"
lançou a âncora no passado
mês de Março, com a comercialização da primeira colecção, de Primavera/Verão 08.
Desde então, Pascoal Marques tem vindo a registar
uma maior fidelização dos

seus clientes. A produção das
suas colecções é feita entre
Portugal e França. Pascoal
Marques desenha as suas próprias camisas com a ajuda de
modelistas, escolhendo os
fios de algodão em fio duplo,
português, enviando depois
os modelos para serem confeccionados em Guimarães.
Neste momento, a colecção de Pascoal Marques encontra-se à venda apenas na
Internet, em www.lojadigital.goldennavigators.com,
onde o estilista lançou seis
modelos de camisas, num
total de 600 peças. Depois da
versão francesa, lançada o
ano passado, a loja digital da
Golden Navigators em ver-

são portuguesa foi lançada
em Janeiro deste ano, onde os
clientes poderão descobrir e
comprar as duas colecções
criadas.
De referir que Pascoal Marques deu início ao seu projecto corria o ano de 2001. Quatro anos mais tarde, registava
a marca 'Golden Navigators'
e, um ano mais tarde', criava
a empresa Pascoal Marques
SARL, à qual pertence a marca. Um dos seus sonhos passa
por abrir uma loja na Avenida da Liberdade, junto ao
Marquês de Pombal, não só
por se tratar de uma questão
emocional, mas pela existência de lojas de roupa internacionais de luxo.

Sábado

Artis Ensemble sobe ao palco em Pombal
A companhia de dança
Artis Ensemble apresenta
no Teatro-Cine de Pombal,
no próximo sábado, um
espectáculo intitulado ‘Mo(vi)Mento’, com coreografia

de Helena Lourenço.
A Artis Ensemble é uma
companhia de dança contemporânea constituída por
uma equipa de profissionais
jovens que pretendem che-

gar a todos os tipos de público. Esta companhia tem
uma componente educacional com uma escola de dança para formação profisssional.

Alunos de Pombal marcham pela saúde do concelho
Os alunos de Pombal vão
marchar pela saúde do concelho, no próximo dia 15. A iniciativa, que se realiza pela primeira,

terá lugar pelas 10h00, com concentração junto à Rotunda dos
Bombeiros.
Esta é uma organização do

Agrupamento de Escolas Conde Castelo Melhor, destinada a
alunos e elementos da comunidade educativa.

Realiza-se hoje, pelas 10h00,
na Galeria Osíris, no edifício
da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, a apresentação
da ‘Corrida mais Louca da
Cidade’, que volta às ruas da
cidade em finais de Maio.
Recorde-se que o carro do
Cenfim - Centro Formação
para a Indústria Metalomecânica -, e Claudino Moreira,
com a sua original bicicleta,
venceram, em 2007, a primeira ‘Corrida Mais Louca’ da
Cidade das Caldas da Rainha.
Cerca de 15 equipas e outros
tantos participantes individuais apresentaram-se na
linha de partida e surpreenderam o público com a originalidade dos seus veículos. Houve
também quem participasse
pela simples diversão da iniciativa e fez o percurso de bicicleta ou até empurrando o
carrinho de bebé. Além da
componente criativa, a Corrida mais Louca da Cidade compreende uma prova de conhecimento sobre a cidade.
‘Memórias da Paixão’
para ver em Pombal
‘Memórias da Paixão’ é o
nome de uma exposição
que se encontra patente,
até ao próximo dia 14, no
Arquivo Municipal de
Pombal. Trata-se de uma
mostra alusiva à quadra
Pascal, representando vários momentos da Paixão
de Cristo.
Abertas inscrições
para Encontro
de Literatura InfantoJuvenil em Pombal
Encontram-se abertas as
inscrições para o VI
Encontro de Literatura
Infanto-Juvenil de Pombal, que terá lugar nos dias
9 e 10 de Maio.
‘Um Carreirinho de Letrinhas ao Encontro da Palavra’ é o nome do evento,
promovido pela Biblioteca
Municipal de Pombal,
com vista a promover a
reflexão sobre a temática
da literatura infanto-juvenil e consciencializar as
pessoas para as diferentes
variáveis no contexto da
leitura e para os diferentes
instrumentos de intervenção.

