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Os suspeitos foram abordados 
num carro, no decorrer de uma 
ação de fiscalização, tendo os 
militares realizado buscas numa 
casa e numa oficina improvisada, 
que culminaram na recuperação 
de diverso material alegadamen-
te furtado, bem como na apre-
ensão de um documento único 
automóvel de um veículo, furta-

do na localidade de Salgados - 
Mafra. Foi ainda apreendido um 
carro que terá sido utilizado na 
prática do furto.

No seguimento das diligên-
cias desenvolvidas pelo posto 
da GNR do Cadaval e pelo Nú-
cleo de Investigação Criminal de 
Alenquer entre os dias 11 e 13 
de outubro, foi possível apurar 

que os suspeitos dedicavam-se 
à venda de sucata nos últimos 
meses.  

O material apreendido foi res-
tituído aos legítimos proprietá-
rios.

Os suspeitos foram constitu-
ídos arguidos e o processo foi 
remetido ao Tribunal Judicial de 
Torres Vedras.

Francisco Gomes

Dois homens identificados 
por furto numa casa

O material apreendido foi restituído aos proprietários

Dois homens, de 33 e 45 anos, foram identificados pela GNR por furto no 
interior de uma residência, no Cadaval.

O Ministério Público (MP) 
das Caldas da Rainha apre-
sentou a primeiro interrogatório 
judicial, no dia 1 de outubro, um 
homem de 54 anos, indiciado 
da prática do crime de porno-
grafia de menores agravado.

Segundo o MP, “encontra-
se fortemente indiciado que o 
arguido partilhou com tercei-
ros, por via informática, vários 
ficheiros multimédia retratando 
o abuso sexual de crianças e 
pornografia de menores”.

No dia 30 de setembro o ar-
guido tinha em seu poder 4186 
ficheiros disponíveis para par-
tilhar, através de rede peer-to-

peer, contendo pornografia de 
menores.

O juiz de instrução crimi-
nal determinou que o homem 
aguardasse o decorrer do pro-
cesso sujeito à obrigação de 
apresentação, uma vez por se-
mana, numa esquadra policial.

A investigação é dirigida 
pela 1ª Secção das Caldas da 
Rainha do Departamento de 
Investigação e Ação Penal da 
Comarca de Leiria, com a cola-
boração da Polícia Judiciária – 
Departamento de Investigação 
Criminal de Leiria.

Francisco Gomes

Homem indiciado 
por pornografia 
de menores aguarda 
em liberdade

Arguido terá partilhado ficheiros multimédia com
pornografia de menores

Pu
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A Secção de Prevenção Cri-
minal e Policiamento Comunitá-
rio do Destacamento Territorial 
de Caldas da Rainha da GNR 
realizou ações de sensibilização 
sobre "Segurança na Internet" di-
rigida a cerca de 50 escuteiros.

Os escuteiros participaram 
na atividade “Jota Joti 2021”, re-
alizada no Centro Escutista do 
Oeste, em Salir do Porto, no dia 
16 de outubro, tendo as ações 
sido divididas por faixas etárias, 
para que a temática fosse desen-
volvida e adequada às idades 

dos presentes.
Foram desenvolvidas de for-

ma próxima e casual, sendo pri-
vilegiado o diálogo e a troca de 
ideias e experiências entre os 
participantes, com o objetivo de 
os dotar de maior consciência 
dos problemas resultantes de 
uma má utilização da internet e 
das redes sociais, bem como da 
necessidade de adoção de com-
portamentos seguros “online”.

Francisco Gomes

GNR sensibiliza escuteiros sobre segurança na internet

Ação no Centro Escutista do Oeste, em Salir do Porto
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O primeiro assalto efetuado 
ao princípio da noite da passada 
quinta-feira ficou registado em 
vídeo. A dupla - uma rapariga de 
18 anos e um rapaz de 20 anos 
– entra no Meu Super, na Foz do 
Arelho, perto das 19h30, e coage 
a funcionária do supermercado 
que estava na caixa para entre-
gar o dinheiro.

É a rapariga que empunha 
uma carabina transformada, en-
quanto o rapaz observa os mo-
vimentos da empregada, que vai 
buscar um saco para colocar o 
dinheiro – 290 euros. 

A dupla está com um capuz na 
cabeça e uma meia de vidro na 
cara para encobrir o rosto e tam-
bém usa máscara de proteção 
da Covid-19.

Entretanto entra um cliente, 
que só se apercebe dos assal-
tantes quando lhe é dito para 
permanecer sem reação no in-
terior. 

De imediato a dupla recebe 
o saco com o dinheiro e ainda 
tenta que seja esvaziada outra 
caixa, mas a funcionária diz que 
não há mais notas.

Em menos de 50 segundos 
fica consumado o assalto, sem 
que no exterior, onde existem 
casas e um café, havendo até 
pessoas na rua, alguém desse 
por isso, e os jovens fogem para 
um carro nas imediações.

Três horas depois voltam a 
atacar. Desta vez o alvo é o res-
taurante Sushi Fish, em Casais 
do Baleal. Só que correu mal.

Armados com a carabina, uma 
pistola que se veio a verificar ser 
de plástico e uma faca, os jovens 
ameaçaram o proprietário, fun-
cionários e os cerca de dez clien-
tes do restaurante, chegando 
mesmo a rapariga a disparar um 
tiro de intimidação para o teto, 
para mostrar que não estavam 
para brincadeiras, exigindo o di-

nheiro que tinham.
Os assaltantes não contavam 

era com a reação imediata de 
um grupo de seis clientes, que 
imobilizou a jovem, retirando-lhe 
a arma, enquanto o proprietário 
ajudava a segurar no comparsa. 
A GNR foi chamada para proce-
der à detenção. 

No carro foi encontrado o 
montante roubado horas antes 
do supermercado.

O caso transitou para a al-
çada da Polícia Judiciária e os 
dois jovens foram presentes no 
sábado a primeiro interrogatório 
judicial no tribunal das Caldas da 
Rainha.

Receberam como medida 
de coação a obrigatoriedade de 
apresentações semanais em es-
quadra policial na área de resi-
dência. A dupla vai assim aguar-
dar em liberdade o desenvolvi-
mento da investigação no âmbito 
do processo judicial.

Dupla fez roubo 
em supermercado 
e foi apanhada 
a assaltar restaurante
Dois jovens foram imo-
bilizados por clientes 
quando tentavam as-
saltar um restaurante 
em Casais do Baleal, 
no concelho de Peni-
che, na noite de pas-
sada quinta-feira, de-
pois de terem levado 
290 euros de um su-
permercado na Foz do 
Arelho, sob ameaça de 
arma de fogo. Presen-
tes a tribunal, foram 
deixados em liberdade 
com apresentações se-
manais às autoridades 
policiais, enquanto de-
corre o processo judi-
cial.

Carabina, faca e pistola semelhante a uma verdadeira utilizadas 
pelos assaltantesFrancisco Gomes
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Em relação aos casos ativos 
na Região Oeste, a soma não 
se torna possível uma vez que 
o concelho de Alenquer não di-
vulga e Alcobaça, Arruda dos 
Vinhos e Sobral de Monte Agra-
ço não atualizaram, mas no to-
tal dos restantes oito concelhos 
houve mais 46 casos ativos.

Em Torres Vedras havia 127 
(mais 6), em Alcobaça 68 (não 
atualizou), Caldas da Rainha 112 
(mais 55), Lourinhã 22 (mais 10), 
Peniche 9 (menos 3), Cadaval 8 
(manteve), Bombarral 7 (menos 
20), Nazaré 4 (menos 2), Óbidos 
4 (manteve), Arruda dos Vinhos 2 
(não atualizou) e Sobral de Mon-
te Agraço 0 (não atualizou).

Não pertencendo à região 

Oeste, mas por ser um conce-
lho que faz fronteira com o de 
Caldas da Rainha, eis os dados 
referentes a Rio Maior: 54 (man-
teve) óbitos e 80 (mais 30) casos 
ativos. No total já houve 2901 
(mais 66) infetados e 2767 (mais 
36) recuperaram. Havia 43 (mais 
2) pessoas em vigilância ativa.

Total de casos confi rmados: 
Torres Vedras – 7276 (mais 74); 
Alenquer – 4898 (mais 2); Alco-
baça – 3826 (não atualizou); Cal-
das da Rainha – 3235 (mais 55); 
Peniche – 2415 (mais 7), Louri-
nhã – 1852 (mais 27); Arruda dos 
Vinhos – 1420 (não atualizou); 
Sobral de Monte Agraço – 1196 
(não atualizou); Nazaré – 1146 
(mais 4); Óbidos – 773 (mais 3); 

Bombarral – 763 (mais 7); Cada-
val – 735 (mais 17).

Total de casos recuperados: 
Torres Vedras – 6971 (mais 66); 
Alcobaça – 3676 (não atualizou); 
Caldas da Rainha – 2979 (man-
teve); Peniche – 2355 (mais 10); 
Lourinhã – 1791 (mais 17); Arru-
da dos Vinhos – 1357 (não atu-
alizou); Sobral de Monte Agraço 
– 1173 (não atualizou); Nazaré 
– 1120 (mais 6); Óbidos – 720 
(mais 3); Bombarral – 733 (mais 
27); Cadaval – 710 (mais 17). 
Alenquer não divulgou.

Ao nível das freguesias, no 
concelho de Peniche existiam 
6 (menos 1) casos na cidade, 
2 (menos 2) na Serra d’El Rei 
e 1 (manteve) em Atouguia da 

Baleia. Em quarentena/sob vi-
gilância estavam 90 (menos 29) 
pessoas.

A distribuição de casos ativos 
pelas freguesias da Nazaré re-
gistava 4 casos (mais 3) em Va-
lado dos Frades.

Na Lourinhã havia 41 (menos 
3) pessoas em isolamento e 81 
(mais 35) em vigilância passiva.

Em Torres Vedras fazia-se 
da seguinte forma: União das 
Freguesias de Maxial e Monte 
Redondo: 30 (menos 6); Santa 
Maria, São Pedro e Matacães: 
30 (mais 8); União das Fregue-
sias de Carvoeira e Carmões: 23 
(mais 5); Turcifal: 15 (menos 13); 
São Pedro da Cadeira: 8 (mais 8); 
União das Freguesias de A-dos-

Cunhados e Maceira: 2 (menos 
3); Ramalhal: 5 (mais 1); Vento-
sa: 5 (mais 2); Freiria:4 (mais 2); 
União das Freguesias de Dois 
Portos e Runa: 3 (mais 3); União 
das Freguesias de Campelos e 
Outeiro da Cabeça: 1 (manteve); 
Silveira: 1 (mais 1)

Existiam 156 (menos 141) 
contactos sob vigilância ativa 
das autoridades de saúde.

Surto em lar
Um surto de Covid-19 locali-

zado no Lar da Associação Des-
portiva, Recreativa e Cultural de 
Monte Redondo, na União das 
Freguesias de Maxial e Monte 
Redondo, registava 26 casos ati-
vos e um óbito.

Mais duas mortes 
e 46 casos ativos no Oeste

O total de falecimentos associados à Covid-19 na região Oeste era de 770 (mais 2) até à passada terça-feira. Torres Vedras 
registava 178 óbitos (mais 2) e era o concelho com mais mortes. Caldas da Rainha era o segundo município com mais faleci-
mentos, sendo 144 (manteve), seguindo-se Alcobaça 82 (não atualizou), Alenquer 81 (manteve), Arruda dos Vinhos 61 (não atu-
alizou), Peniche 51 (manteve), Óbidos 49 (manteve), Lourinhã 39 (manteve), Bombarral 23 (manteve), Sobral de Monte Agraço 
23 (não atualizou), Nazaré 22 (manteve) e Cadaval 17 (manteve).

Francisco Gomes 
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A Comissão Cívica de Pro-
tecção das Linhas de Água e 
Ambiente, com sede nas Cal-
das da Rainha, enviou uma 
carta ao ministro do ambiente 
onde manifesta preocupação 
relativamente aos furos de 
captação de água para a rede 
pública.

Recordando que fez an-
teriormente duas exposições 
sem que tenha obtido qual-
quer resposta, em dezembro 
de 2020 e julho deste ano, a 
comissão receia que os furos 
de captação de água para a 
rede pública possam vir a ser 
futuramente prejudicados, por 
vários motivos, designada-

mente, “com a falta de água ou 
envenenamento da mesma e o 
excesso de corte de pinheiros 
e eucaliptos nas zonas de Ser-
ra do Bouro, Campo e Salir do 
Porto”.

Uma preocupação acres-
cida, derivado a “muitas ex-
plorações terem feito vários 
furos de captação de água no 
subsolo para a rega das cultu-
ras e o excessivo consumo de 
milhões de litros por dia, po-
dendo provocar a falta de água 
para abastecimento às popula-
ções”.

É pedido que com caráter 
urgente sejam tomadas as me-
didas adequadas.

O Serviço de Obstetrícia 
do Centro Hospitalar do Oeste 
(CHO) retomou na semana pas-
sada as sessões presenciais do 
curso de preparação para o parto 
e parentalidade, suspensas des-
de abril de 2020 no âmbito das 
medidas de combate à pandemia 
de Covid-19.

O curso é gratuito e dirigido a 
grávidas a partir das 28 semanas 
de gestação, seguidas nas con-
sultas de obstetrícia do CHO, e 
que decidam ter o filho na mater-

nidade do CHO, localizada em 
Caldas da Rainha.

As sessões do curso são mi-
nistradas por uma equipa de 
enfermagem recentemente refor-
çada.  A retoma das sessões de 
grupo cumpre todas as recomen-
dações emitidas pelo Grupo de 
Coordenação Local do Programa 
de Prevenção e Controlo da Infe-
ção e das Resistências aos Anti-
microbianos.

As inscrições para frequência 
do curso podem ser efetuadas a 

partir das 20 semanas de gesta-
ção.

 Através da disponibilização 
deste curso desde 2016, o CHO 
tem contribuído para um maior 
esclarecimento e preparação 
para o nascimento, ajudando a 
desenvolver e a criar competên-
cias aos futuros pais para que se 
sintam mais seguros, autónomos 
e confiantes para ultrapassar al-
guns desconfortos, medos e re-
ceios ao longo da gravidez, parto 
e puerpério.

Realiza-se no dia 23 de ou-
tubro um workshop com saída 
de campo sobre aves, répteis e 
anfíbios do Paul de Tornada. 

A atividade decorre na Re-
serva Natural Local do Paul de 
Tornada e terá como formado-
res Helder Cardoso - ornitó-
logo e guia na empresa Birds 
& Nature, e Bárbara Monteiro 
- bióloga da Sobral Monteiro 
Consulting.

Dirigido ao público em ge-
ral, este workshop constitui 
também uma ação de curta 
duração de três horas para os 
docentes de todos os grupos 
disciplinares.

A inscrição é gratuita e a 
acreditação de professores e 
educadores custa cinco euros.

Mais informações através 
do telemóvel 935373571.

Furos para consumo 
de água preocupam 
comissão

Workshop 
no Paul de Tornada 

Hospital retoma 
curso de preparação 
para futuras mamãs

Sessão presencial do curso

Decorre até 12 de novembro 
o prazo para apresentação das 
candidaturas para atribuição de 
75 bolsas de estudo, no valor uni-
tário de 800 euros, relativas ao 

ano letivo 2021/2022, destinadas 
a alunos oriundos de agregados 
familiares carenciados que pre-
tendam prosseguir estudos em 
estabelecimentos de ensino su-

perior sediados fora do concelho 
das Caldas da Rainha.

Os candidatos podem obter 
informações no Serviço de Ação 
Social da Câmara.

Atribuição de 75 bolsas de estudo
O Centro de Cultura Espí-

rita de Caldas da Rainha leva 
a efeito no próximo dia 22, pe-
las 21h, uma palestra espírita 
subordinada ao tema “Afinal, 
a vida continua...”, com José 

Lucas. 
Não existe limitação de en-

tradas, sendo necessário o uso 
de máscara.

Esta associação fica no Bair-
ro das Morenas.

Palestra espírita
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74 alunos frequentaram o cur-
so de escanção - 37 na primeira 
edição (2019-2020) e outros 37 
na segunda edição (2020-2021). 
Deste total, quinze alunos com-
pletaram na íntegra o curso (300 
horas) e por isso são os primei-
ros escanções do Oeste forma-
dos, certifi cados e diplomados 
pela escola.

Daniel Pinto, diretor da EHTO, 
destacou o interesse manifesta-
do pelos alunos numa área que 
tem “uma expressão grande na 
região Oeste, terra de vinhedos”.

O presidente da Comissão 
Vitivinícola Regional de Lisboa, 
Francisco Rico, evidenciou que 
os novos escanções “podem fa-
zer a diferença na valorização 

dos vinhos em Portugal” e onde 
irão trabalhar, seja no turismo, 
enoturismo, garrafeiras ou res-
tauração.

“Fazem falta pessoas quali-
fi cadas e é preciso alguém vo-
cacionado e certifi cado para dar 
a cara por este setor”, disse, 
esperando que os alunos sejam 
“embaixadores dos vinhos de 
Portugal”.

Manuel Miranda, represen-
tante da Associação de Escan-
ções de Portugal, vincou que os 
conhecimentos de um escanção 
vão mais além dos vinhos, abar-
cando tudo o que os envolvem, 
nomeadamente a gastronomia, o 
turismo e a história.

Elisabete Mendes, represen-

EHTO certificou os primeiros 
quinze escanções formados no Oeste
Os primeiros quinze escanções (profi ssionais es-
pecializados em vinhos) certifi cados pela Escola 
de Hotelaria e Turismo do Oeste (EHTO) recebe-
ram na passada segunda-feira o seu certifi cado, 
numa sessão em que aos outros 59 formandos 
que frequentaram módulos das duas edições já 
realizadas do curso de escanção foram atribuí-
dos diplomas.

Francisco Gomes

Cerimónia de entrega de certifi cados e diplomas 

tante do Turismo de Portugal, 
revelou que está a ser preparado 
um curso avançado de escan-
ções, a iniciar para já em duas 
das doze escolas da rede, espe-
rando que “brevemente a EHTO 
possa vir a ter este curso”. Visará 
os vinhos internacionais, o story-
telling (os vinhos que contam his-
tórias) e a harmonização com a 
alimentação .

A responsável elogiou a esco-
la do Oeste por ter já realizado 
dois cursos de escanção, o que 

no seu entender é demonstrativo 
“de que há pessoas interessadas 
nesta formação”.

Na cerimónia esteve presen-
te José Cardoso, em represen-
tação do presidente da Câmara 
das Caldas da Rainha, Vitor Mar-
ques, que manifestou “adorar a 
atividade de escanção” e deu os 
parabéns à EHTO “pelo trabalho 
que muito tem dignifi cado o mu-
nicípio”.

A direção da EHTO reuniu 
também na segunda-feira com 

os novos vinte alunos da tercei-
ra edição do curso de escanção, 
para planeamento e organização 
do arranque das aulas, que vão 
iniciar no dia 3 de novembro, ha-
vendo ainda inscrições a decor-
rer. 

O curso tem uma estrutura 
modular fl exível, pelo que os 
alunos podem inscrever-se em 
alguns módulos e não necessa-
riamente na totalidade do curso 
de 300 horas.

Fernanda Francisco 
está a convocar uma ma-
nifestação no Largo da 
Rainha, na cidade das 
Caldas da Rainha, no dia 
23 de outubro, das 11h às 
13h, para protestar con-
tra a subida do preço dos 
combustíveis.

“É importante que to-
dos nos possamos juntar, 
porque devemos mos-
trar a nossa indignação”, 
sustenta, fazendo notar 
que “no preço da gasolina 
pagamos 95 cêntimos de 
impostos e 71 cêntimos 
para as petrolíferas e ga-
sóleo 79 cêntimos de im-
posto e 71 cêntimos para 
as petrolíferas”.

“Portugal é o sexto país 
da Europa com o gasóleo 
mais caro e o sétimo com 

a gasolina mais cara. Os 
combustíveis irão conti-
nuar a subir e irão refl etir-
se nos bens essenciais, 
tais como alimentação, 
deslocações, transportes, 
medicamentos, tudo irá 
ter um aumento de pre-
ço”, relata. 

Para Fernanda Fran-
cisco, quem não tenha 
carro também deveria 
estar presente nesta ma-
nifestação.

Em dezembro de 2018 
Fernanda Francisco tam-
bém esteve na promoção 
da manifestação “Coletes 
amarelos”, que reivindica-
va a redução do preço dos 
combustíveis, aumento 
de reformas, apoio fi nan-
ceiro para famílias cujo 
rendimento não cobre as 

despesas mensais, apoio 
fi nanceiro aos defi cientes, 
redução do IVA e IRS, en-
tre outras situações. Con-
tudo, na altura apenas 
sete pessoas apareceram 
no Largo da Rainha, o que 
deixou “entristecida”.

“Acho que as pessoas 
são muito acomodadas. 
Querem que aconteça, 
mas não agem. Tinha 
bastantes expetativas de 
ter umas cem pessoas. 
Colocámos cartazes nas 
cidades e divulgámos nas 
redes sociais. Afi nal leva-
me a acreditar que estão 
contentes”, desabafou 
Fernanda Francisco. 

Francisco Gomes

Manifestação contra o preço 
dos combustíveis

Protesto contra a subida do preço dos combustíveis

Pu
b.
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Com a duração aproximada 
de 50 minutos, este filme foi um 
dos destaques da apresentação 
da nova grelha da RTP2, no pas-
sado dia 30, na Cordoaria Nacio-
nal em Lisboa. 

O realizador e a sua equipa 
filmaram os interiores de ficção 
no grande auditório do Centro 
Cultural e de Congressos das 
Caldas da Rainha durante cerca 
de uma semana, tendo este es-
paço funcionado como estúdio 
de cinema. 

O elenco integra diversos 
atores conhecidos do público 
caldense, tais como Fábio Cos-
ta, que interpreta o protagonista 
Francisco Lyon de Castro, Victor 
Santos, Nuno Machado e Marta 
Taveira. A equipa técnica e artís-
tica é composta por José Carlos 
Faria como diretor de arte, Sofia 
Bandeira Duarte como responsá-
vel pelo guarda-roupa e Rodrigo 
Menezes nos cabelos. António 
Falcão e Marisa Suzano formam 
o departamento de imagem. 
Guadalupe Carvalho é a assis-
tente de realização, Ruca Costa 
o operador de som e Miguel Mo-

lares o maquinista de dolly. 
Na figuração especial também 

aparecem várias caras conheci-
das do panorama caldense, tais 
como Henrique Fialho, Jaime 
Costa, Daniel Pinto, Manuel 
Bandeira Duarte, Nuno Bandeira 
Duarte, José de Bettencourt, Nilo 
Traesel, Maristela Traesel, Ma-
nuel Gil, Francisco Manso, Jo-
sefine Winkler, Isabel Candeias 
e Gabriel Conceição. A voz da 
narração é a de Paulo Pires. 

“Francisco Lyon de Castro - 
maior que a Censura” é um docu-
mentário que retrata uma perso-
nalidade fascinante do século XX 
português, cuja vida foi dedicada 
à liberdade de expressão e à de-
mocratização da leitura. Através 
do combate à censura do Estado 
Novo e da edição de obras literá-
rias a baixo custo, como é o caso 
dos designados “livros de bolso”, 
Lyon de Castro foi figura de re-
ferência na publicação de textos 
proibidos, tendo privado com 
intelectuais importantes da sua 
época, como Jorge Amado. 

A sua biografia está marcada 
por momentos de grande luta e 

sofrimento, mas também de re-
sistência, como os diversos anos 
de prisão política, ou as contrarie-
dades financeiras resultantes da 
repressão e perseguição cons-
tantemente instauradas contra a 
sua atividade profissional. Serviu 
de inspiração para Fernando Na-
mora na escrita do romance “Os 
Clandestinos”. 

Intercalando ficção com teste-
munhos individuais, o filme conta 
com o enquadramento histórico e 
político da vida de Lyon de Cas-
tro, desde os anos de 1920 até 
1974, efetuado pelo historiador 
João Madeira, especialista em 
História de Portugal no Século 
XX. Apresenta também depoi-
mentos de Tito Lyon de Castro, 
Nuno Lyon de Castro, Eduardo 
Lyon de Castro, Rita Rato, José 
Jorge Letria e Catarina Vaz Pin-
to. Este é um trabalho revestido 
do maior interesse, pois através 
da vida de Francisco Lyon de 
Castro, é revelado o clima polí-
tico que se vivia em Portugal no 
período da ditadura. 

Realizador caldense 
com documentário 
sobre a censura na RTP2

O canal de televisão RTP2 vai estrear no dia 22 de outubro, pelas 20h35, o 
mais recente documentário escrito e realizado pelo caldense Miguel Costa, 
intitulado “Lyon de Castro - maior que a censura”. 

Documentário “Francisco Lyon de Castro - maior que a Censura”

Francisco Gomes

Após dois anos encerrado o 
Centro Social e Recreativo da 
Foz do Arelho abre portas na 
próxima sexta-feira com um es-
petáculo inserido na itinerância 
do Quarteto João Guimarães, 
de lançamento do novo álbum 
designado UM. 

O novo álbum de João Gui-
marães foi editado em fevereiro 
de 2020, no Porto, aos músicos 
que habitualmente compõem o 
quarteto: João Guimarães no 
saxofone, Eduardo Cardinho no 
Vibrafone, Francisco Brito no 
contrabaixo e Marcos Cavaleiro 
na bateria. Juntaram-se como 
convidados Hermon Mehari no 
trompete, Travis Reuter na gui-
tarra e Oscar Graça no piano. 

O grupo de João Guimarães 
está presente em Portugal des-
de 2017, tendo sido apresen-
tado em Coimbra, no Quebra - 
Costas, em Lisboa no Hot Club 
de Portugal, na Porta – Jazz no 
Porto e no Museu Bernardino 
Machado no Dia Internacional 
do Jazz 2019.

João Guimarães, o líder do 

grupo, músico, compositor e 
saxofonista é membro da Or-
questra de Jazz de Matosinhos, 
do trio Hitchpop e fez parte da 
banda portuense Insert Coin, do 
Miguel Ângelo Quarteto, entre 
outros. Depois do seu primeiro 
trabalho como líder Zero, para 
octeto, e o Festival de Jazz de 
Guimarães em 2013, lança em 
2020 o disco UM.

A tournée de lançamento 
deste novo álbum iniciou em 
abril no Hot Club de Portugal 
e continuou por Portugal fora. 
Para retomar o trabalho, numa 
nova digressão, em 2021 foi 
solicitado apoio ao programa 
“Garantir Cultura” do Ministério 
da Cultura, com o objetivo de 
levar a música ao público e aos 
espaços culturais menos cen-
tralizados, cultivando a apetên-
cia por este estilo através da 
música ao vivo.

Este evento conta com o 
envolvimento da Fora da Caixa 
Produções em articulação com 
Sandra Rodrigues.

Jazz na Foz do Arelho

A Biblioteca Municipal das 
Caldas da Rainha acolhe a rea-
lização do Clube de Leitura em 
formato presencial, organizado 
pelas leitoras Marta Ambrósio e 
Elisa Santos, no dia 30 de outu-
bro, pelas 15h00.

O Clube de Leitura passará 
a reunir-se mensalmente, como 
era habitual antes da crise pan-
démica. A ideia é levar um livro 
que recomenda, para gerar a 
interação.

Clube de Leitura 
presencial

Pu
b.

O Espaço AbraçAr-te, na 
Rua Principal, nº 56, em Mata 
de Porto Mouro, Santa Catari-
na, nas Caldas da Rainha, abre 
portas com o espetáculo Raiz, 
numa criação de Daniel Seabra 
e Mafalda Gonçalves, e música 
de Miguel De.

O evento tem lugar no dia 22 
de outubro, pelas 21h, sendo 
seguido de uma conversa com 
os artistas.

No dia 23, a partir das 17h30 
haverá poesia, exposição e mú-
sica ao vivo, seguindo-se pelas 
19h o espetáculo Raiz.

Reservas pelo telemóvel 
926801927.

O novo espaço é descrito 
como “um lugar onde a arte e 
os afetos se estabelecem como 
meios de transformação pesso-
al e das relações interpesso-
ais”.

Espaço AbraçAr-te 
abre portas
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A coordenação da CDU 
das Caldas da Rainha an-
tevê “uma maior difi culda-
de na obtenção de consen-
sos” e consequentemente, 
“um entrave à concretiza-

ção de políticas benéfi cas” 
para o concelho perante 
os resultados das últimas 
eleições, em que o partido 
fi cou sem representação 
na Assembleia Municipal.

Considerando que dava 
“um importante contribu-
to”, a CDU assegura que 
“mesmo sem representa-
ção nos órgãos autárqui-
cos, o nosso trabalho não 

será menos exigente”. “A 
luta por melhores condi-
ções de vida e pelo desen-
volvimento que o concelho 
e a sua população tanto 
merecem continuará a ser 

a tónica da nossa dinâmi-
ca”, manifesta.

Os comunistas afi rmam 
que estão a trabalhar por 
uma melhor divulgação e 
afi rmação do seu projeto.

A CDU garante que 
“não abdicará de intervir 
no escrutínio político do 
atual executivo municipal 
eleito”. 

CDU antevê dificuldades em consensos

Segundo o presidente da Câ-
mara das Caldas, Vitor Marques, 
“existem pontos de convergên-
cia nos programas eleitorais das 
duas forças políticas, como por 
exemplo a construção de um novo 
hospital do Oeste nas Caldas, a 
construção de um novo balneário 
termal, a criação de um Plano de 
Incentivo ao Investimento com 
vista a promover o desenvolvi-
mento económico sustentável, a 
criação de um centro de experi-
mentação agrícola, valorização 
da rede de museus e ampliação 
do Museu da Cerâmica”.

O VM e o PS defendem ain-
da a implementação de um pla-
no estratégico de requalifi cação 
dos mercados e feiras, incluindo 
o estudo e o lançamento das 
bases de uma solução para a 
requalifi cação integral da Praça 
da Fruta”. 

O fomento da mobilidade 
sustentável, nomeadamente a 
defesa e promoção da linha fer-
roviária do Oeste e sua moder-
nização ao longo de toda a via, 
bem como a requalifi cação da 
estação, é outro projeto que têm 
em comum. 

Entendem ainda que existem 
pontos de convergência nos pro-
gramas eleitorais no que concer-
ne ao desenvolvimento de uma 
estratégia para a criação de um 
parque empresarial, requalifi can-
do a atual Zona Industrial e o de-
senvolvimento do Centro Empre-

sarial de Caldas da Rainha. 
O PS compromete-se a viabi-

lizar, quer na câmara quer na as-
sembleia municipal, os orçamen-
to da autarquia e dos serviços 
municipalizados, as prestações 
de contas e o relatório e contas 
dos serviços municipalizados”. 

Os socialistas irão também 
aprovar os “projetos e ações es-
tratégicos do VM que constituam 
compromissos sufragados do 
seu programa eleitoral e relativa-
mente aos quais o PS não tenha 
reservas de fundo”. 

O movimento de Vitor Mar-
ques compromete-se a “diligen-
ciar na Câmara e na Assembleia 
Municipal pela aprovação e exe-
cução das medidas constantes 
do PS e inaugurar as iniciativas 
constantes com presença e inter-
venção do vereador eleito pelo 
PS”. Responsabiliza-se ainda a 
“ouvir e dialogar com o PS nas 
matérias relevantes para o con-
celho”. 

Em declarações à imprensa, 
Vitor Marques disse que o “fac-
to de não ter maioria absoluta foi 
uma das razões para fazer o me-
morando de entendimento”. No 
entanto, garante que mesmo que 
tivesse maioria a postura “seria 
de trocar impressões com o PS e 
todos os outros partidos antes de 
apresentar as propostas”. 

Segundo o vereador Luís Pa-
tacho, este acordo para o PS sig-
nifi ca que fará parte da “solução 

Memorando de entendimento 
entre Vamos Mudar e PS 
abre novo ciclo na Câmara
O Vamos Mudar (VM) - movimento de cidadãos 
independentes e o Partido Socialista (PS) de Cal-
das da Rainha assinaram na passada segunda-
feira, no Parque D. Carlos I, um memorando de 
entendimento para o mandato autárquico 2021-
2025 para “uma boa gestão do município”.
Os signatários acordam “colaborar de forma ati-
va no sentido do bom funcionamento dos órgãos 
municipais, cooperando na prossecução dos 
seus objetivos e compromissos eleitorais”. O PS 
compromete-se, através deste acordo, entre ou-
tros entendimentos, a viabilizar os orçamentos 
da Câmara e dos Serviços Municipalizados.

Acordo entre Vamos Mudar e PS

Marlene Sousa

de todas as iniciativas que estão 
constantes neste memorando 
de entendimento” relativamente 
às quais têm “pontos de conver-
gência política”, garantindo ainda 
que à margem do memorando 
de entendimento o PS “fará uma 

oposição construtiva”. 
O memorando de entendi-

mento foi assinado por Vítor Mar-
ques, António Curado, primeiro 
candidato da lista à Assembleia 
Municipal pelo VM, Sara Velez, 
presidente da concelhia do PS 

das Caldas, Luís Patacho, ve-
reador eleito pelo PS, e Jaime 
Neto, primeiro candidato pela 
lista à Assembleia Municipal das 
Caldas pelo PS.   

A Câmara divulgou a distri-
buição dos pelouros pelos três 
vereadores eleitos pelo Vamos 
Mudar. Ao presidente cabe, a 
gestão/administração fi nancei-
ra, aprovisionamento, patrimó-
nio, execuções fi scais, recursos 
humanos, contratação pública, 
fundos comunitários, prote-
ção civil, saúde e termalismo, 
turismo e eventos, desporto, 
governança, freguesias e pla-
neamento estratégico e orde-
namento do território. 

Ao vereador Joaquim Beato, 
o presidente da autarquia dele-
gou o urbanismo, reabilitação 
urbana, mobilidade/trânsito, 

economia e inovação, ambien-
te e espaços verdes, higiene 
urbana, orçamento participativo 
freguesias, contraordenações, 
mercados e feiras, despachos 
de publicidade, transportes, 
máquinas de diversão e ativida-
de ruidosa temporária. 

A vereadora Conceição Hen-
riques tem os pelouros da edu-
cação, cultura, modernização 
administrativa, desenvolvimen-
to humano, juventude, novas 
tecnologias, gestão documental 
e comunicação do município.  

Embora haja sempre um ve-
reador responsável, Sara Olivei-
ra é adjunta do presidente com 

os pelouros da saúde e área 
da ação social. António Vidigal, 
como secretário, tem as áreas 
do desporto e ambiente. José 
Cardoso, também secretário, 
vai trabalhar em proximidade 
com as juntas de freguesia e 
vai colaborar com Vitor Mar-
ques nas áreas dos mercados 
e eventos. 

Fábio Santos, que faz parte 
do VM, terá uma prestação de 
serviços com a autarquia para 
trabalhar as áreas da comuni-
cação, marketing e juventude. 

Distribuição dos pelouros 
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Em resposta a perguntas do 
PSD na Assembleia da Repú-
blica, o gabinete da ministra da 
saúde remeteu ao gabinete do 
secretário de estado adjunto e 
dos assuntos parlamentares um 
ofício onde anuncia que a con-
clusão da intervenção na remo-
delação e ampliação da urgência 
do Hospital das Caldas da Rai-
nha “está prevista para 30 de no-
vembro”.

“A empreitada sofreu ao longo 
do tempo vários atrasos, decor-
rentes da necessidade de reali-
zação de trabalhos complemen-
tares, bem como do suprimento 
de erros e omissões do projeto 
inicial, detetados ao longo da 
respetiva execução”, refere o ga-
binete da ministra.

Em março de 2020 a empreita-
da foi suspensa devido à pande-
mia. Estava então a iniciar-se a 
quarta e última fase da obra, que 
iria ocorrer no interior do serviço 
de urgência e implicava a utiliza-
ção do espaço que foi adstrito 
à recém-criada área dedicada a 
doentes respiratórios do serviço 
de urgência (ADR-SU). “A sus-
pensão era inevitável para evitar 
constrangimentos graves no nor-
mal funcionamento do serviço de 
urgência, um dos mais afetados 
pela situação pandémica, bem 
como houve a preocupação de 
proteger os profissionais do em-
preiteiro do risco de contágio”, 
relata.

A obra foi retomada em abril 
deste ano, tendo vindo nova-
mente a ser suspensa em agos-
to, devido ao “surgimento de um 
problema técnico, que poderia 
colocar em causa o normal fun-
cionamento do bloco operatório”.

Finalmente o problema foi re-
solvido e a obra está em curso, 
assegura o gabinete da ministra, 
que sublinha que “o serviço de 
urgência, apesar dos naturais 
constrangimentos provocados 
pela obra e sua suspensão, con-
tinuou sempre a funcionar e a 
prestar os cuidados necessários 
à população, não obstante a ve-
rificação de períodos de maior 
afluência de doentes”.

De acordo com o gabinete da 
ministra, a empreitada de remo-

delação e ampliação do serviço 
de urgência visa a “expansão e 
remodelação interna do atual 
espaço, estando prevista a cria-
ção de uma segunda sala de 
observação”. Para além disso, 
contempla ainda a “ampliação da 
urgência pediátrica, fase já con-
cluída desde o início de 2020”.

Em relação à ADR-SU, em 
funcionamento desde o início da 
pandemia num espaço adaptado 
para o efeito na urgência geral, 
conta com um novo local desde 
a segunda semana de setembro 
deste ano, que resultou de um in-
vestimento de 760.915,44 euros, 
sendo 680.923,08 euros refe-
rentes à instalação da estrutura 
e 79.992,36 euros destinados 
à aquisição de equipamentos. 
Para além de “libertar espaço no 
serviço de urgência, irá permitir 
melhores condições de trabalho 
e de segurança para os utentes 
e profissionais de saúde”. Em 
fase subsequente à pandemia 
“constituirá uma área relevante 
para suprir carências de espaço 
em outras especialidades e va-
lências”.

Entretanto, foi anunciado que 
está a ser elaborado um projeto 
de remodelação da área mater-
no-infantil, que integra a obstetrí-
cia e a neonatologia, visando a 
melhoria das condições estrutu-
rais. 

No que concerne ao projeto 
de criação do hospital de dia de 
diabetes, o mesmo está em fase 
de revisão técnica, pretendendo 
o CHO fazer uma adequação dos 
encargos, já que o projeto origi-
nal “comporta custos excessivos” 
para os trabalhos em causa.

Novo hospital
O plano diretor do CHO foi ad-

judicado a 24 de junho, tendo um 
prazo estimado de execução de 
seis meses. “Este é um processo 
especialmente complexo, visto 
que integra a análise e elabora-
ção de propostas para as três 
unidades hospitalares que cons-
tituem o CHO”, indica o gabine-
te da ministra, revelando que as 
linhas mestras passam por um 
plano de requalificação, moderni-

Ampliação da urgência 
do Hospital das Caldas 
é concluída no final de novembro
A empreitada de remodelação e ampliação do 
serviço de urgência médico-cirúrgica da unidade 
das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do 
Oeste (CHO) deverá estará concluída no final de 
novembro, segundo revelou a ministra da saúde, 
adiantando que foram “ultrapassados os cons-
trangimentos” que fizeram atrasar as obras.

O gabinete da ministra da saúde fez uma descrição de diversas medidas no hospital das Caldas

zação e integração de novas va-
lências nas atuais infraestruturas 
e na perspetiva de “construção 
de uma nova unidade hospitalar 
a médio prazo”.

A eventual ampliação do hos-
pital das Caldas da Rainha, ten-
do em conta as necessidades da 
população, está a ser ponderada 
no âmbito do plano diretor do 
CHO.

Encontra-se em curso a “ela-
boração de um estudo que visa 
definir o perfil assistencial, a 
dimensão e localização de um 
novo hospital para o Oeste, e 
na perspetiva de que este se 
constitua num único polo, seja 
diferenciado, moderno, funcio-
nal, tecnologicamente avançado 
e com capacidade para atrair e 
reter recursos escassos”.

O CHO solicitou à tutela o re-
forço do capital estatutário atual, 
na ordem dos 7.000.000 euros, 
para 24.000.000 euros, aguar-
dando aprovação nesse sentido. 
Também pediu à Administração 
Central do Sistema de Saúde 
a reavaliação da classificação 
no processo de clustering para 
efeitos de benchmarking e finan-
ciamento, por considerar “desa-
justada a integração no grupo B”, 
tendo aquele instituto informado 
que se encontra a “efetuar estu-
do de revisão da classificação da 
generalidade das unidades hos-
pitalares”.

Médicos 
para medicina 

intensiva
Tendo em consta a inexis-

tência da valência de medicina 
intensiva no CHO, o secretário 

de estado adjunto e da saúde 
anunciou em abril deste ano a in-
tenção de criação deste serviço, 
cujo projeto, segundo o gabinete 
da ministra, “deve incluir um pla-
no formativo e uma dotação de 
recursos humanos”.

Neste contexto foi necessário 
proceder à criação de vagas para 
formação específica em medicina 
intensiva. Um despacho do se-
cretário de estado veio viabilizar 
a contratação de 47 postos de 
trabalho para a área de medicina 
intensiva pelos vários hospitais 
do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), sendo que dois destes se 
destinam ao CHO. Foi aberto um 
concurso para o recrutamento.

O CHO não detém capacida-
de formativa nesta área, pelos 
que os dois médicos irão realizar 
a sua formação em instituições 
do SNS, regressando ao CHO 
após a respetiva conclusão.

“A capacidade formativa é limi-
tada, tendo em conta que exige o 
cumprimento de requisitos exi-
gentes, pelo que não é possível 
abrir num único ano a totalidade 
das vagas necessárias. Por este 
motivo não foi aberto um maior 
número de vagas. No imediato, o 
CHO já dispõe de um médico do 
respetivo mapa de pessoal com 
formação em medicina intensiva 
e que irá integrar o futuro serviço, 
pelo que não será apenas com a 
abertura das vagas que se pre-
encherá o quadro médico a criar. 
O CHO irá promover, através de 
protocolos com hospitais com 
capacidade formativa e a Ordem 
dos Médicos, a formação de mais 
profissionais médicos em medici-
na intensiva que viabilizem o fun-
cionamento do serviço”, descre-
ve o gabinete da ministra.

Ainda em relação aos recur-
sos humanos, é relatado que têm 
vindo a ser atribuídos incentivos, 
quer à mobilidade, quer à contra-
tação para serviços e estabele-
cimentos de saúde do SNS, em 
zonas geográficas classificadas 
como carenciadas, contribuindo 
assim para a equidade no aces-
so a cuidados de saúde.

A definição destas zonas as-
senta em diversos fatores, de-
signadamente a percentagem 
do produto interno bruto per ca-
pita da região em que se situa a 
unidade de saúde, o número de 
trabalhadores médicos face à 
densidade populacional da área 
abrangida pela unidade de saú-
de e sua comparação com outras 
unidades do mesmo grupo, os 
níveis de desempenho assisten-
cial, de produtividade e de aces-
so, a distância geográfica rela-
tivamente a outras unidades de 
saúde e a capacidade formativa 
dos serviços e estabelecimentos 
de saúde.

As zonas geográficas caren-
ciadas são definidas anualmen-
te, sendo o CHO constantemente 
apontado como zona carenciada 
e contemplado com vagas para 
atribuição de incentivo. Nesse 
sentido foram atribuídos dez 
postos de trabalho com direito a 
incentivo de natureza pecuniária. 
Encontram-se já onze médicos 
no CHO a receber incentivos 
atribuídos em anos anteriores. 
O CHO disponibiliza ainda alo-
jamento para médicos em várias 
circunstâncias, numa perspetiva 
de facilitação da fixação.

Francisco Gomes
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Tal como edições anteriores, 
Óbidos tornou-se um verdadeiro 
centro cultural, proporcionando 
aos visitantes diversas atividades 
divididas em capítulos (Autores, 
Folia, Educa, Ilustra, Mais, BD 
e Boémia) relacionadas com “O 
Outro”, tema esse “consequên-
cia do que vivemos no dia a dia”, 
afirmou o presidente da Câmara 
Municipal de Óbidos, Humber-
to Marques, na inauguração do 
evento, que decorreu na tenda 
dos editores, localizada na Praça 
de Santa Maria. 

Tendo como pano de fundo os 
livros e um auditório com progra-
mação permanente, o autarca de 
Óbidos, que estava em final do 
seu mandato, manifestou satisfa-
ção por o FOLIO ter regressado, 
após um ano de paragem, devi-
do à pandemia, “tempo que nos 
distanciou fisicamente, fez com 
que sentíssemos a vontade e o 
desejo de estarmos próximos 
uns dos outros”.

“Quis o destino que fosse o 
FOLIO o primeiro evento, desde 
o início da pandemia, que nos 
unisse à volta do que é o mais 
importante nas nossas vidas: a 
literatura”, sublinhou o edil, que 
aproveitou a ocasião para de-
sejar boa sorte aos novos ele-
mentos autárquicos, que “estou 
seguro que estão à altura para 
continuar esta viagem acrescen-
tando mais carruagens a esta 
locomotiva, que já impressiona 
muita gente”. 

Ainda a propósito da escolha 
do tema do evento, que foi esco-
lhido para a edição de 2020 que 
teve de ser cancelada, Humber-
to Marques considerou ser “um 
tema que procura ser o palco do 
encontro, da apresentação de 
livros e da discussão de temas 
contemporâneos”.

Após cinco edições, o autarca 
considerou que “o festival criou 
disrupções transfronteiriças, 
conseguiu internacionalizar a li-
teratura e outras artes performa-
tivas”. 

Também recordou que esta 
“aventura”, iniciada há seis anos, 

foi levada a bom porto com “os 
dois loucos”, o anterior presiden-
te, Telmo Faria, e com José Pi-
nho, tendo o curador do FOLIO 
Mais sido o “verdadeiro timonei-
ro” do evento. Além de ter aberto 
livrarias em Óbidos, quando ou-
tras estavam a fechar, e de ter 
“inundado a vila de literatura”, o 
editor da Ler Devagar foi “sempre 
uma vitamina para a equipa que 
me acompanhava e que achava 
que tinha de levar para a frente 
esta estratégia”, afirmou. 

José Pinho agradeceu ao 
autarca Humberto Marques e à 
Câmara Municipal de Óbidos por 
ter acolhido “esta ideia louca”. 
“As pessoas do Município e da 
Óbidos Criativa envolveram-se 
de tal maneira na realização do 
FOLIO, no Latitudes e noutras 
coisas, o que faz com que tudo 
funcione. Isso dá um grande des-
canso a quem tem de promover 
e dirigir um evento desta natu-
reza”, destacou o editor da Ler 
Devagar. Realçou ainda o facto 
de, este ano, haver editores que 
quiseram ter uma “participação 
muito maior”. Já Francisco Ma-
delino, presidente da Fundação 
Inatel, entidade que promove os 
concertos de músicos portugue-
ses, disse que “se há coisa hu-
mana mais mágica é a palavra. 
O livro sagrado começa a dizer 
que o princípio é o verbo. Óbidos 
está na festa da palavra”. Antó-
nio Monteiro, presidente da Fun-
dação Millenium BCP, também 
considerou fundamental enten-
der “o Outro” e disse que a esco-
lha deste tema foi premonitória. 
“Sempre me impressionou a for-
ma como se promoveu o festival 
em Óbidos. Este apoio enobrece 
a Fundação”, afirmou. 

Após o ato inaugural a comiti-
va visitou algumas das dez expo-
sições, que abriram nesse mes-
mo dia: Flexágono, Jean Mourin 
Lisboa 1941, Um dia na vida, 
Diário das Nuvens, Para além 
das fronteiras, Cadáver Esquisi-
to, Viagem a Casa, ABC Urbano, 
Visto com os pés, escrito com o 
olhar e Pátio das Memórias.

FOLIO considerado “um ponto 
obrigatório no roteiro 
dos escritores” 
O FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbi-
dos regressou na passada quinta-feira às ruas 
da vila, numa edição dedicada a “O Outro”. O 
evento, que termina no próximo domingo e que 
conta com 175 autores e escritores presentes em 
161 atividades, entre as quais 16 mesas de autor 
e debates, 23 concertos e 12 exposições, foi “o 
primeiro evento, desde o início da pandemia, que 
nos uniu à volta do que é o mais importante nas 
nossas vidas: a literatura”.

PIM poderá 
ser itinerante  

O primeiro fim de semana do 
festival também ficou marcado 
pela inauguração do “PIM – VI 
Mostra de Ilustração para Imagi-
nar o Mundo”, que está integrada 
na programação do FOLIO Ilus-
tra e que este ano assinala os 
50 anos da Galeria Ogiva, bem 
como homenageia o seu funda-
dor, o escultor José Aurélio.

A mostra, que reúne nesta 
edição mais de 40 ilustradores, 
está centrada na obra do escul-
tor, que referiu que “apraz-me 
ver esta casa cheia novamente 
e estar representado nesta expo-
sição, e lembrar os amigos que 
me ajudaram com esta obra, que 
já partiram e estão à minha es-
pera”. 

Já o vereador da Câmara Mu-
nicipal, José Pereira, disse que 
“temos aqui uma exposição de 
excelência, tal como o PIM nos 
habituou”. A curadora do FOLIO 
Ilustra, Mafalda Milhões, referiu 
que a intenção da exposição é 
“criar lugares de leitura, um ter-
ritório para apreciarem”.

José Pinho defendeu que “a 
exposição merecia ter itinerân-
cia, quer em Portugal, quer fora”, 
lançando “uma provocação” na 
presença do secretário de Esta-
do do Cinema, Audiovisual e Me-
dia, Nuno Artur Silva.

O PIM também foi palco da 
entrega do Prémio Nacional de 
Ilustração, que nesta 25.ª edição 

contou como vencedor o ilustra-
dor André Carrilho com o livro “A 
menina com os olhos ocupados”, 
publicado pela Bertrand.

“Este livro é o resultado de um 
auto de fé da minha mulher, da 
minha mãe e dos meus filhos, 
que me diziam: ‘Vai trabalhar 
para acabar o livro’”, contou o 
ilustrador, adiantando que “o pré-
mio veio validar o esforço que a 
minha família fez”.

Nesta edição, o júri também 
atribuiu menções especiais a Ni-
colau, pelas ilustrações da obra 
“1.º Direito”, de Ricardo Hen-
riques, publicada pela editora 
Pato Lógico, e a Eduarda Lima, 
pelas ilustrações do seu livro “O 
protesto”, publicado pela Orfeu 
Negro.

O prémio de ilustração, atribu-
ído pela Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas, 
foi também entregue aos vence-
dores da edição 2019, tendo o 
primeiro prémio cabido a Bernar-
do Carvalho, pela obra “Hei Big 
Bang (Ninguém disse que era fá-
cil)”, editado pela Almedina.

Joana Estrela foi distinguida 
com uma menção especial pelas 
ilustrações da obra “Aqui é um 
bom lugar”, de Ana Pessoa, pu-
blicado pela Editora Tangerina. 
E ainda na edição de 2019 foi 
igualmente atribuída uma men-
ção a Susana Diniz e Pedro Se-
meano, pelas ilustrações de “Eu 
sou o lobo. O rei da floresta por-
tuguesa”, de Ricardo Rodrigues, 
editado pela Pato Lógico.

O secretário de Estado do Ci-
nema, Audiovisual e Media en-

tregou o galardão e saudou o re-
gresso do FOLIO “ao vivo e a co-
res”, e “a vitalidade da ilustração 
portuguesa”. Disse igualmente 
que “o festival desde a primeira 
edição sinalizou logo uma marca 
forte, não só pelo evento em si, 
mas pelo facto de haver um con-
junto de livrarias que durante o 
ano estão abertas em sítios não 
convencionais”, acrescentando 
que “o FOLIO é como uma mar-
ca cultural diferenciadora, que se 
tornou um ponto obrigatório no 
roteiro, não só dos escritores na-
cionais, mas de muitos escritores 
internacionais”.

Nuno Artur Silva frisou que o 
tema “O Outro” é “extraordina-
riamente pertinente e atual em 
todas as suas dimensões”, com 
“todos os desdobramentos que 
o tema permite e que têm a ver 
com as grandes questões que 
estão a ser discutidas na atua-
lidade”. Relativamente ao repto 
para que a mostra passe a ser 
mostrada, em itinerância, em vá-
rios pontos do país, Nuno Artur 
Silva declarou que fará “todos 
os esforços para que isso seja 
possível” e para que em futuras 
edições “haja uma circulação da 
exposição” por outras galerias do 
país.

Antes da inauguração, ele-
mentos da Banda Filarmónica de 
Óbidos interpretaram a música 
“Try Out” desde a porta da vila 
até à porta da Galeria Ogiva, na 
Rua Direita, tal como sucedeu 51 
anos antes, quando foi inaugura-
da.

Mariana Martinho
1. Inauguração 
do festival com 
José Pinho, Humberto 
Marques, Francisco 
Madelino e António 
Monteiro

2. Vencedores 
dos prémios 
e menções honrosas 
de ilustração
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O auditório municipal da 
Casa da Música, que estava lo-
tado, testemunhou a cerimónia 
de instalação dos novos órgãos 
autárquicos - Assembleia e Câ-
mara Municipal - para o período 
2021/2025, e onde o novo presi-
dente agradeceu o apoio dado 
“desde a primeira hora e de te-
rem acreditado em mim para lide-
rar um projeto que não é só meu, 
mas que será seguramente um 
projeto de todos”. “Este é tam-
bém o momento em que assumo 
perante todos os obidenses uma 
grande responsabilidade”, frisou 
Filipe Daniel, adiantando que 
“tentarei nunca desiludir e exer-
cer com o sentido de missão o 
desígnio que me foi confiado”. 

Antes de falar dos objetivos 
para os próximo quatro anos, o 
novo presidente fez questão de 
destacar o “legado cívico e políti-
co” que o concelho e ele próprio 
recebeu do anterior presidente. 
“Mais do que as obras, mais até 
do que a exigência, o rigor e a 
transparência exemplares com 
que geriu os dinheiros públicos, 
Humberto Marques deixa ao con-
celho um modelo de pedagogia 
democrática e cívica”, enalteceu 
o autarca. 

Este mandato, que “assumir-
se-á como a renovação de um 

período dentro do ciclo de gover-
nação PSD”, estará focado “na 
inovação, no desenvolvimento e 
no progresso”. 

Além de “dar continuidade a 
todas as agendas que têm afir-
mado Óbidos”, Filipe Daniel irá 
apostar em acelerar o cresci-
mento económico, assente na 
qualidade e na sustentabilidade.

“Não basta crescer. É preciso 
crescer com qualidade para ter 
um concelho com diversidade e 
com projetos, que tragam quali-
dade indiscutível”, apontou Filipe 
Daniel, adiantando que vai apos-
tar na sustentabilidade ambiental, 
com base num modelo de desen-
volvimento assente na economia 
circular aplicada a todas as áre-
as de ação. Por último, apostar 
na inovação, sendo “preciso ser 
inovador em comunidade”.

No que diz respeito à Lagoa 
de Óbidos, o autarca afirmou que 
estará “disponível para fazer par-
te da solução”, e que será ainda 
“intransigente quanto à moderni-
zação da Linha do Oeste”. Por 
outro lado, afirmou que “precisa-
mos de continuar a reinventar a 
intervenção social e a aumentar 
a nossa rede de apoios sociais”. 
“Precisamos de mais saúde pú-
blica e nesse sentido tudo farei 
para que o novo Hospital do 

Filipe Daniel tomou posse 
como novo presidente da Câmara
O engenheiro agrónomo Filipe Daniel tomou pos-
se no passado domingo como novo presidente 
da Câmara Municipal de Óbidos, assumindo-se 
como uma “renovação de um período dentro do 
ciclo de governação PSD”, estando acompanha-
do por “uma equipa de vereadores experientes, 
que conhecem a realidade e que estão disponí-
veis para continuar a ajudar a construir o futuro 
do concelho”.

Equipa que vai liderar os destinos do concelho nos próximos quatro anosMariana Martinho

Oeste seja uma realidade”, su-
blinhou.

Pretende implementar um 
novo modelo de gestão territorial, 
realizar um contrato urbanístico 
que clarifique e facilite a vida dos 
empresários e cidadãos, apostar 
na descentralização, usar tecno-
logias ao serviço da população e 
agilizar procedimentos e tempo 
de resposta pelo município. “Es-
tas são apenas algumas metas 
que contarei desenvolver neste 
mandato que hoje se inicia”, ex-
plicou o autarca, mostrando-se 
convicto de que com ajuda de 
todos, “Óbidos poderá ser ainda 
um concelho melhor”. 

Fernando Jorge 
é presidente da 

Assembleia Municipal

A sessão contou ainda com a 
tomada de posse dos membros 
eleitos para a Assembleia Mu-
nicipal, incluindo os presidentes 
de juntas de freguesias do con-
celho, bem como os membros do 
executivo municipal para o novo 
mandato. Além do presidente da 
Câmara Municipal, Filipe Daniel, 
tomaram posse os vereadores 
José Pereira, Margarida Reis e 
Telmo Félix, que estiveram em 

funções nos últimos quatro anos. 
Pelo PS, Paulo Gonçalves man-
tém-se como vereador, posição 
também assumida por Ana Sou-
sa e Vítor Rodrigues. 

De seguida, procedeu-se à 
primeira reunião da Assembleia 
Municipal, com o propósito de 
eleger a mesa deste órgão deli-
berativo, tendo sido apresenta-
das a sufrágio duas listas candi-
datas: lista A, composta por Fer-
nando Jorge (PSD), Ivone Cris-
tino (PSD) e Olga Prada (PSD), 
e lista B, constituída por Pedro 
Freitas (PS), Anabela Corado 
(PS) e Fernando Ângelo (PS).

A eleição registou 15 votos na 
lista A, 10 votos na lista B e dois 
em branco, tendo Fernando Jor-
ge assumido novamente a con-
dução dos trabalhos da mesa da 
Assembleia Municipal. “Ser eleito 
de novo para servir este conce-
lho como presidente da Assem-
bleia Municipal é uma grande 
honra e asseguro que tudo farei 
para honrar a confiança”, frisou 
Fernando Jorge, garantindo que 
pretende que o órgão deliberati-
vo “continue a ser um exemplo 
de democracia, isenção, tolerân-
cia e solidariedade reforçada”. 

À semelhança do mandato 
anterior, o responsável pretende 
continuar a realizar sessões da 

assembleia de forma descentra-
lizada por todas as freguesias 
do concelho, apostar na realiza-
ção de um momento anual de 
participação ativa de cidadania 
por parte dos jovens do ensino 
secundário, alargar a criação 
de comissões ou grupos de tra-
balho de acompanhamento dos 
principais atos e investimentos 
para o concelho, fomentar a re-
alização de momentos de debate 
de temas ou assuntos de grande 
interesse para Óbidos, e colocar 
cada vez mais as novas tecno-
logias ao serviço da Assembleia 
Municipal. 

Foram também convidados a 
intervir os líderes das forças po-
líticas da Assembleia Municipal, 
como a deputada da CDU, Silvia 
Correia, que referiu que “o parti-
do espera que o novo mandato 
não destoe daquele que termi-
nou e que faça algo mais con-
creto para resolver os problemas 
da população”. Também Manuel 
Marques, do Chega, sublinhou 
que irá “contribuir para o bem de 
Óbidos”, e Pedro Freitas, do PS, 
frisou que será “uma oposição 
em busca dos interesses da po-
pulação obidense”.

Iniciou-se na passada segun-
da-feira o ciclo de tertúlias dia-
lógicas no auditório da Escola 
Básica e Secundária Josefa de 
Óbidos, no âmbito do Folio – 
Festival Literário de Óbidos, no-
meadamente do Folio Educa. 

Esta iniciativa, que dá opor-
tunidade de discutir entre apai-
xonados pela educação várias 
temáticas subjacentes à mesma, 
teve início com uma tertúlia de-
dicada à obra “Conhecimentos 
Vs. Competências: Uma Dicoto-
mia Disparatada em Educação”, 
da autoria de João costa e João 
Couvaneiro. 

O livro desmistifica questões 
relacionadas com a problemática 

do ensino baseado exclusiva-
mente na transmissão de conhe-
cimentos e do ensino assente no 
desenvolvimento por competên-
cias, chegando à conclusão que 
ambos se encontram interligados 
e interdependentes. Analisa ain-
da assuntos como a inclusão e a 
cidadania. 

Num ambiente informal e de 
descontração desenvolveu-se um 
diálogo profícuo entre os autores 
e o público, onde se extrapolou 
a obra e se analisaram assuntos 
ligados ao sistema educativo de 
forma global.

A sessão decorreu com a pre-
sença dos autores, sob a mode-
ração do diretor do Agrupamento 

Tertúlias dialógicas no Agrupamento 
de Escolas Josefa de Óbidos

Mariana Martinho

de Escolas Josefa de Óbidos, 
José Santos. 

No âmbito da iniciativa irão ser 
realizadas outras conversas para 
um público diversificado e inte-
ressado nas temáticas inerentes 
à educação, como hoje, dia 20 
de outubro, com Sérgio Félix, 

sobre o livro “Manifesto para 
uma escola (quase) perfeita”, da 
Oficina do Livro, no dia 21, com 
Pedro Patacho, “Pensar a Edu-
cação – Escola, justiça social e 
participação”,  da Porto Editora, 
e no dia 22, com Miguel Olivei-
ra, Marina Rodrigues e Sandrine 

Milhano, sobre o livro “Diálogos 
sobre educação de infância: Cru-
zar olhares entre a formação e o 
chão de escola”, edição da Asso-
ciação de Profissionais de Edu-
cação de Infância.

 

Oradores da tertúlia
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Helena Marcão apresentou 
o seu livro de poemas “Meu 
Mar – Peniche e as suas gen-
tes”, no Clube Recreativo Peni-
chense, no passado dia 16.

Natural de Peniche, concre-
tamente do Bairro do Visconde, 
descendente de gerações de 
pescadores, em jovem rumou 
a Lisboa para se formar em 
enfermagem, tendo mais tarde 
fixado residência no Alentejo, 
onde constituiu família e ainda 
reside. 

Contudo, a memória das 
suas origens e da Peniche da 
sua infância são a sua maior 
fonte de inspiração quando se 
trata de escrever poesia, hábito 
desde a adolescência. Não é, 
pois, de estranhar a admiração 

que foi colhendo, de penichen-
ses e não só, quando começou 
a partilhar os seus poemas nas 
redes sociais.

Desde cedo sentiu o poder 
do mar sobre a terra e sobre 
os homens, sentindo por ele 
uma enorme paixão e respeito. 
A sua vivência estreita com os 
pescadores e as suas famílias 
gravou na sua memória de me-
nina as vidas simples, duras e 
reais sobre as quais escreve.

Faltava, no entanto, o livro, 
que viu a luz do dia em maio e 
que depois de alguns adiamen-
tos face à situação pandémica 
vivida apresentou finalmente 
na sua terra natal.

Francisco Gomes
Henrique Bertino, reeleito pre-

sidente da Câmara Municipal de 
Peniche no dia 26 de setembro, 
foi empossado com o novo exe-
cutivo municipal composto por 
Afonso Clara, ambos eleitos pelo 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por 
Peniche, Filipe Sales e Cristina 
Leitão, eleitos pelo PSD, Ângelo 
Marques e Ana Batalha eleitos 
pelo PS, e Clara Abrantes eleita 
pela CDU.

Na Assembleia Municipal 
tomaram posse Hugo Martins 
(Grupo de Cidadãos Eleitores 
Por Peniche), Francisco Salva-
dor (PSD), Anabela Correia Dias 
(PS), Francisco Lourenço (Grupo 
de Cidadãos Eleitores Por Peni-
che), Nuno Madeira (PSD), Vítor 
Agostinho (CDU), Henrique Es-
trelinha (PS), Susana Esperança 
(Grupo de Cidadãos Eleitores 
Por Peniche), Ana Fialho (PSD), 
Carlos Chagas (PS), Jorge Bata-
lha (Grupo de Cidadãos Eleito-
res Por Peniche), Luís Almeida 
(PSD), José Rocha (CDU), Na-
tália Rocha (PS), Ana Lima (PS), 
Carlos Domingos (PS), Dina 
Aparício (Chega) e Margarida 
Martins (PSD).

Foram ainda empossados 
António Salvador, presidente da 
Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia (PSD), Pedro Barata, 
presidente da Junta de Fregue-
sia de Ferrel (PS), Teresa Lopes, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Peniche (Grupo de Cidadãos 
Eleitores Por Peniche), e Jorge 
Amador, presidente da Junta 
de Freguesia da Serra d’El-Rei 
(CDU).

Após a tomada de posse Jo-
aquim Farto (PS) foi eleito presi-

dente da Assembleia Municipal. 
Compõem ainda a mesa da As-
sembleia: Inês Lourenço (Grupo 
de Cidadãos Eleitores Por Peni-
che), na qualidade de 1.º secre-
tário, e Mário Mamede (Grupo de 
Cidadãos Eleitores Por Peniche), 
na qualidade de 2.º secretário.

Com quatro forças diferentes 
eleitas para a Câmara Municipal, 
Henrique Bertino e Ângelo Mar-
ques após as eleições estabele-
ceram contactos no sentido faze-
rem uma coligação que permita 
uma governação estável para o 
desenvolvimento do concelho.

No âmbito de um acordo de 
governação entre o Grupo de Ci-
dadãos Eleitores por Peniche e 
o PS de Peniche para este man-
dato autárquico, os vereadores 
socialistas vão receber pelouros 
a tempo inteiro.

Segundo Ângelo Marques, 
presidente da comissão políti-
ca do PS, candidato e vereador 
eleito por esta força partidária, 
“aceitámos a proposta do sr. pre-
sidente de Câmara Municipal, 
animados de um espírito cívico 
de serviço ao bem comum, no 
respeito por valores de lealdade, 
de ética e de solidariedade para 
com as instituições e para com 
as pessoas”.

“Neste tempo de grande difi-
culdade e exigência, mas tam-
bém de oportunidades para o 
concelho de Peniche, o PS assu-
me as suas responsabilidades e 
garantimos a todos os habitantes 
do concelho que não nos pou-
paremos a esforços para ir ao 
encontro dos seus anseios e das 
suas preocupações”, transmitiu.

Garantiu que “vamos traba-

lhar afincadamente com elevado 
sentido de responsabilidade e 
de determinação no sentido de 
valorizar as potencialidades do 
nosso concelho e que devem ser 
traduzidas em bem-estar social e 
económico para as nossas popu-
lações”.

“Somos vereadores eleitos 
nas listas PS, mas estamos con-
victos que aqueles que nos ele-
geram como aqueles que vota-
ram noutras forças políticas exi-
gem que o nosso compromisso 
vá muito para além das lógicas 
partidárias ou da lógica de me-
dição de egos, e esse desígnio 
maior é o desenvolvimento de 
Peniche e a melhoria da qualida-
de de vida dos seus habitantes”, 
referiu Ângelo Marques.

Para Henrique Bertino, pre-
sidente e candidato eleito pelo 
Grupo de Cidadãos Eleitores 
Por Peniche, afirmou que “é fun-
damental para trabalharmos em 
prol das nossas gentes haver um 
executivo municipal com maio-
ria”. 

“Não podíamos continuar 
mais quatro anos no registo do 
último mandato. Mais importante 
que os partidos são as pessoas 
e os projetos que queremos re-
alizar. O Ângelo veio a eleições 
com projetos em concreto e de-
monstrou vontade de trabalhar-
mos para o desenvolvimento do 
concelho de Peniche. Vamos 
trabalhar com dedicação e en-
tusiasmo para tornarmos Peni-
che um concelho em que todos 
queiram viver, trabalhar e visitar”, 
manifestou Henrique Bertino.

A Autoridade Marítima Na-
cional participou no dia 8 de 
outubro numa atividade peda-
gógica com os alunos da Es-
cola Básica da Prageira, em 
Peniche, com o objetivo de dar 
a conhecer algumas profissões 
marítimas, nomeadamente as 
dos agentes da Polícia Maríti-
ma e os faroleiros.

Nesta atividade, que se re-
alizou na praia da Cova de Al-
farroba e foi organizada pela 
“Mútua dos Pescadores” em 
parceria com o projeto “Mar de 
Experiências”, foi apresenta-
do o livro “Profissões do Mar”, 
que reúne histórias sobre dez 

personagens com profissões li-
gadas ao mar onde se incluem 
um polícia marítimo e um faro-
leiro, entre outras profissões.

O elemento do Comando-
local da Polícia Marítima de 
Peniche e o faroleiro de servi-
ço no Farol do Cabo Carvoeiro 
tiveram a oportunidade de dar 
a conhecer as suas profissões, 
bem como as suas ações diá-
rias que visam salvaguardar a 
vida humana, garantir a segu-
rança dos navios e a proteção 
do ambiente marinho.

Francisco Gomes

Presidente da Câmara 
dá pelouros ao PS 
para garantir governação

Decorreu na passada sexta-feira a cerimónia de tomada de posse dos no-
vos órgãos municipais em Peniche. Um acordo entre o presidente da Câ-
mara e o PS foi a forma encontrada para garantir uma governação estável, 
por existirem quatro forças diferentes eleitas para a autarquia.

Henrique Bertino e Ângelo Marques fizeram um acordo

Helena Marcão 
apresenta livro 
de poemas

Sessão de autógrafos (foto Carlos Tiago)

Profissões marítimas 
dadas a conhecer 
às crianças

Iniciativa com um agente da Polícia Marítima e um faroleiro
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O evento, que esgotou o CCC, 
antecipou alguns dos looks e pe-
ças que marcam a nova estação 
Outono-Inverno. A ideia foi surpre-
ender, inspirar e motivar.

A noite de moda marcou o re-
gresso do maior desfile realizado 
nas Caldas da Rainha, que no ano 
passado foi adiado devido à pan-
demia.

O Caldas Fashion já garantiu 
um lugar de destaque nas Caldas 
da Rainha. Elegância, bom gosto 
e qualidade são os ingredientes 
chave deste evento.

A organização é do Jornal das 
Caldas e Rádio Mais Oeste em 
parceria com a ACCCRO – Asso-
ciação Empresarial das Caldas da 
Rainha e Oeste, CCC e Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha.

O intuito é também promover a 
região e só com vários parceiros é 
que o desfile de moda se concre-
tizou, demonstrando que existem 
localmente profissionais criativos, 
produtos e marcas de qualidade. 

António Salvador, administra-
dor do Grupo Medioeste, desta-
cou o grande sucesso de todas as 
edições do Caldas Fashion. “Tem 
sido um trajeto de apoio à ativida-
de económica e ao comércio lo-
cal”, salientou, apelando ao púbico 
para “fazer compras nas lojas das 
Caldas da Rainha”. 

O desfile decorreu ao som da 
Orquestra Bjazz, que deu um to-
que de classe ao CCC, destacan-
do o glamour e a elegância do co-
mércio das Caldas. 

O charme esteve em palco com 
a atuação da RiSa Dance School, 
que presenteou os presentes com 
atuações de dança cha cha e rum-
ba e ainda paso doble.

José Ramalho (ator, encenador 
e diretor técnico do CCC) e Cata-
rina Isaac Carvalho (jornalista na 
RTP) foram os apresentadores do 
desfile.

O evento tem tido sempre uma 
vertente solidária e este ano vão 
ser entregues 1.144,06 euros a 
favor do Olha-Te, que tem como 
missão apoiar gratuitamente do-
entes oncológicos e familiares di-
retos.  

Os modelos desfilaram as me-
lhores propostas para o outono e 
inverno das lojas de pronto a vestir 
mais prestigiadas das Caldas. Foi 
apresentado vestuário de criança, 
adulto (homem e senhora), linge-
rie e acessórios de moda.

A passagem de modelos ter-
minou com a cantora caldense 

Rebeca, que vestindo a “pele” de 
‘Cláudia Sofia’, emocionou com 
uma balada, acompanhada pelo 
seu filho Rubin, à guitarra.

A estilista caldense Edite Norte 
foi a responsável pelos vestidos 
de Rebeca, de Catarina Isaac Car-
valho e de Marlene Sousa. 

A direção artística esteve a car-
go de Carlos Coutinho, Ana Sara-
mago Cabeleireiros e João Matias, 
modelo e responsável pela Bound 
Management – agência multidisci-
plinar portuguesa (Fashion Studio 
Agency). 

A decoração da passarela foi da 
autoria de Hélia Silva, responsável 
pela Florista Hélia Arte Floral. Fer-
nanda Faria, da Florista Begónia, 
também participou com a oferta 
dos ramos a alguns convidados. 

Sónia Lopes (1º), Rita Évora 
(2º) e Américo (3º) foram os ven-
cedores do sorteio de rifas que re-
verteu a favor do Olha-Te.

A Escola Rafael Bordalo Pinhei-
ro com os alunos do curso Técnico 
de Audiovisual e o seu professor 
Paulo Vasques fizeram a cobertu-
ra audiovisual do evento. As alu-
nas do curso de Técnico de Turis-
mo e a coordenadora do curso a 
professora, Luísa Dias, fizeram a 
receção ao público. 

Alunas do curso Animador So-
ciocultural da Escola Técnica Em-
presarial do Oeste animaram as 
crianças que desfilaram.

O evento teve transmissão em 
direto nas plataformas de strea-
ming do Jornal das Caldas e da 
Rádio Mais Oeste, estando agora 
o vídeo disponível no Facebook. 
Foi igualmente transmitido em di-
reto em 94.2 FM. 

Esta é uma iniciativa que mostra 
o melhor do comércio local, com-
provando que esta cidade está na 
moda e vale a pena comprar nas 
lojas caldenses.

O “Caldas Fashion” teve a sua 
primeira edição no dia 13 de junho 
de 2014 na esplanada exterior do 
hotel Sana Silver Coast, nas Cal-
das da Rainha, onde foram apre-
sentadas as tendências e as cores 
para o verão desse ano.

Em 2016 a segunda edição do 
desfile de moda “Caldas Fashion” 
deu um toque de classe ao Parque 
D. Carlos I, em frente ao museu 
José Malhoa, com centenas de 
pessoas a assistir.

“Espelho D’Água”, foi como se 
designou a 3ª edição do desfile 
que decorreu no dia 4 de outubro 
de 2018 no exterior do CCC.

“Inspira-te”, foi como se designou a 4ª edição do 
desfile de moda Caldas Fashion, que decorreu no 
passado sábado no grande auditório do Centro 
Cultural e Congressos de Caldas da Rainha, com o 
objetivo de promover o comércio da cidade.

Marlene Sousa

Caldas Fashion 2021 inspirou  os melhores looks da moda 
do comércio caldense
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Caldas Fashion 2021 inspirou  os melhores looks da moda 
do comércio caldense
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1. A noite de moda marcou 
o regresso do maior desfile 
realizado nas Caldas da Rainha

2. Marlene Sousa, jornalista do 
JORNAL DAS CALDAS, e António 
Salvador, do grupo Medioeste

3. O evento tem tido sempre 
uma vertente solidária e este 
ano apoiou o Olha-Te

4. O desfile decorreu ao som 
da Orquestra Bjazz

5. Elementos do grupo RiSa 
Dance School

6. O espetáculo foi apresentado 
por José Ramalho e Catarina 
Isaac Carvalho

7. A cantora Rebeca acompanhada 
pelo filho encerrou o desfile
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WeMendes 
O primeiro espetáculo da 
noite apresentado foi da 
nova loja We Mendes, nas 
Caldas da Rainha, que 
juntou uma performance 
relacionada com as áreas 
de produção e confeção 
de moda, maquilhagem e 
lifestyle.
Uma marca criada em par-
ceria entre as três irmãs 
(Cheila, Susana e Sónia 
Mendes), que desenvolve 
projetos de styling .

Túnica 
A loja Túnica 
abriu o desfile de 
moda infantil.
Uma marca cria-
da em 1970, com 
três lojas no cen-
tro da cidade das 
Caldas da Rai-
nha especializa-
das em artigos 
de bebé e  roupa 
infantil dos 0 aos 
16 anos.

Lanidor Kids
O responsável pela La-
nidor Senhora trouxe a 
Lanidor Kids novamente 
para as Caldas, por ser 
uma marca conhecida.
A nova coleção direcio-
nada para bebés e crian-
ças com idades compre-
endidas entre os 0 e os 12 
anos transmite conforto 
para o regresso às aulas 
e também para ocasiões 
festivas. 

Neck & Neck
Uma loja que veste be-
bés e crianças dos 0 aos 
12 anos.
Com uma grande varie-
dade de roupa para to-
dos os dias, cerimónias, 
praia ou dormir. 
Uma marca com mais de 
200 lojas em 10 países 
diferentes e representa-
da em Caldas da Rainha, 
na Rua Heróis da Grande 
Guerra.
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Maggnífica
A beleza cabe em todos 
os tamanhos e o “Cal-
das Fashion” provou no-
vamente isso, com uma 
apresentação de moda, 
especializada em tama-
nhos grandes. 
A Maggnífica apresentou 
a nova coleção outono/
inverno com diversas pro-
postas de moda casual, 
cerimónia e vários tipos 
de acessórios.

Atractiva
Desde 2017 na Rua 
Leonel Sotto Mayor, 
em Caldas da Rainha, 
a loja Atractiva Moda 
XL é especializada em 
tamanhos grandes e 
aconselhamento de 
imagem.
Um projeto fruto de 
um sonho  e da ne-
cessidade de encon-
trar resposta para as 
clientes plus size.

Opticália
Localizada no coração da ci-
dade, a Opticália é uma loja 
onde se encontram as últi-
mas tendências de óculos 
de sol, armações e lentes de 
contacto.
Desde 2014 nas Caldas da 
Rainha, trabalha com mar-
cas exclusivas, entre outras 
mais prestigiadas interna-
cionalmente. É possível 
ainda agendar consultas de 
oftalmologia, optometria e 
contactologia. 

Surfoz
Desde maio de 1993, a 
Surfoz é uma loja que 
combina o melhor do 
desporto e da moda. 
O proprietário, Orlan-
do Rodrigues, impul-
sionou a prática do 
surf e do bodyboard, 
na cidade das Caldas 
da Rainha, e transmi-
tiu essas competên-
cias aliadas à moda 
desportiva à sua loja. 
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Jonas
Uma loja de eleição 
multimarcas nas Cal-
das da Rainha, que 
conjuga a tradição e o 
conforto ao vestir jo-
vens e senhoras para 
várias ocasiões, man-
tendo sempre a ele-
gância.
A Jonas apresentou a 
sua mais recente co-
leção, conciliando um 
visual mais retro com 
apontamentos atuais.

Bourbon
A loja Bourbon cen-
tra a sua atividade na 
venda de vestuário 
feminino, calçado e 
acessórios das me-
lhores marcas inter-
nacionais. 
Situada na Rua Almi-
rante Cândido Reis, 
em Caldas da Rainha.  
Cor, glamour e so-
fisticação marcaram 
o desfile no “Caldas 
Fashion”.

Stefanel
Representada em 
Caldas da Rainha 
desde 1993 a marca 
italiana alia o design 
único à sofisticação.
Conforto, elegância 
e estilo foram o to-
que especial que a 
Stefanel deu à pas-
serelle do “Caldas 
Fashion”.
A loja situa-se na 
Rua Heróis da Gran-
de Guerra. 

Ecco
Traz o que Itália tem 
de melhor às Caldas 
da Rainha desde 2013, 
com o intuito de levar a 
mulher moderna e prá-
tica, à moda elegante e 
versátil.
Os tons de outono e 
apontamento mais co-
loridos trouxeram o 
glamour e a elegância 
ao Centro Cultural e 
Congressos de Caldas 
da Rainha no passado 
sábado.
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Under Blue
Uma marca portuguesa, 
de Penafiel, representada 
em Caldas da Rainha. 
Especializada em vestu-
ário masculino e acessó-
rios.
A marca está de olhos pos-
tos no homem moderno, de 
espírito jovem, dinâmico e 
contemporâneo, que sabe 
o que quer e tem poder de 
decisão sobre quem é.
A loja situa-se no centro 
comercial La Vie.

Bra4all
Uma marca criada fruto de 
um sonho, com a missão de 
auxiliar todas as mulheres 
na escolha do sutiã certo.  
A proprietária, Rita Batis-
ta, especializada em Lon-
dres na área de Bra Fitting, 
importou o “conceito” de 
aconselhamento especiali-
zado para Portugal. 
Abriu a primeira loja em 
2016 e desde o ano passa-
do está nas Caldas da Rai-
nha.

Lanidor
A loja Lanidor é a maior 
marca portuguesa de 
pronto-a-vestir. 
Há 30 anos nas Caldas 
da Rainha, foi a primei-
ra Lanidor franchisada 
no país. 
Uma marca que prima 
pelo design e qualida-
de com roupa feminina 
e acessórios para to-
das as ocasiões. 
Situada na Rua Heróis 
da Grande Guerra.

Zelu
É atualmente a loja com 
mais anos de existência a 
vestir noivas em Portugal, 
e está nas Caldas da Rai-
nha. 
Branco ou de cor, rodado, 
direito ou curto, clássico, 
romântico ou inovador, 
muitas são as ofertas alian-
do a tradição à inovação.
No “Caldas Fashion” foi 
apresentado um vestido da 
criadora caldense Susana 
Agostinho.
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As fotos publicadas neste suplemento são da autoria de:

1. Momento 
do sorteio 
na noite do 
espetáculo 
“Caldas 
Fashion” com 
apresentadores 
e crianças

2. A vencedora 
do 1º prémio, 
Sónia Lopes, 
com o cabaz 
oferecido pela 
Mercearia Pena

Aos nossos apoios. Obrigado!

Sorteio de rifas reverteu a favor do Olha-Te

1 2

Decorreu no Caldas 
Fashion o sorteio da 
venda de rifas que rever-
teu a favor do Olha-Te. 
O 1º prémio, cabaz com 
produtos regionais da 
Mercearia Pena (112 
anos), foi entregue a Só-
nia Lopes. 
O 2º prémio, sessão de 
pédicure de Flávia Je-
sus Estética, foi para 
Rita Évora. 
Américo Bernardino ga-
nhou o 3º prémio, uma 
sessão de depilação a 
laser, na laser & beauty.
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Na cerimónia de tomada de 
posse dos novos órgãos da au-
tarquia - deputados e vereação, 
Ricardo Fernandes começou por 
agradecer “aos bombarralenses, 
que deram o seu voto de confian-
ça para continuarmos a cuidar do 
Bombarral”. “Houve reconheci-
mento que, apesar de todas as 
dificuldades, esta seria a equipa 
mais preparada para abraçar os 
desafios que se colocarão nos 
próximos quatro anos”, apontou 
o autarca reeleito nas últimas au-
tárquicas, que tem como objeti-
vo “conduzir este município para 
padrões condizentes com a sua 
história de sucesso”.

Ricardo Fernandes também 
recordou que “apesar de todas 
as vicissitudes inimagináveis e 
totalmente comprometedoras 
de sucesso nos domínios a que 
nos propusemos há quatro anos, 
conseguiram-se performances e 
desempenhos verdadeiramente 
notáveis”, dando como exemplo 
diversas obras. Tudo isso, se-
gundo o autarca, “fruto de muito 
querer, de achar que nada é im-
possível com empenho, trabalho 
e muita vontade de fazer”. 

Falou igualmente da vontade 
de tornar o território “um conce-
lho atrativo para quem cá vive”. 
Também ter notoriedade externa, 

colocar o concelho bem visível, 
a renovação da frota municipal, 
substituição da cobertura do 
pavilhão desportivo municipal, 
introdução de painéis solares 
fotovoltaicos, incrementar a re-
abilitação urbana do concelho e 
desenvolver um programa estra-
tégico para a reabilitação urbana 
da vila, com ações calendariza-
das para um arco temporal de 15 
anos, são metas a atingir. 

Para o autarca, “o Bombar-
ral hoje está melhor do que há 
quatro anos e seguramente que 
daqui a outros quatro estará me-
lhor”. Nesse sentido “continua-
remos o nosso trabalho em prol 
de um Bombarral cada vez mais 
bem preparado para enfrentar o 
futuro, e por isso vamos construir 
a Loja do Cidadão, com todas as 
valências, novos estaleiros mu-
nicipais, reorganizar os serviços 
municipais, apostar na digitali-
zação e desmaterialização de 
processos, melhorar a articula-
ção com as juntas de freguesia, 
tornando-as “verdadeiras exten-
sões da autarquia”, continuar 
com o incremento do apoio ao 
movimento associativo, reforçar 
o apoio social em diversas va-
lências, e por fim, aproveitar as 
oportunidades que surgirão no 
âmbito do Plano de Recupera-

PS assume presidência da Câmara 
e PSD lidera Assembleia Municipal
O socialista Ricardo Fernandes tomou posse na 
passada sexta-feira de mais um mandato como 
presidente da Câmara Municipal do Bombarral, 
durante a cerimónia de instalação dos órgãos 
municipais para 2021-2025. Na sessão, no Teatro 
Eduardo Brazão, foi eleito o presidente da As-
sembleia Municipal, que passou a ser Élio Leal, 
do PSD.
Mariana Martinho (texto) / José António (fotos)

1. Membros da Câmara 
Municipal

2. Mesa da Assembleia 
Municipal

ção e Resiliência.
Com a tomada de posse do 

novo executivo a vereação é 
agora composta por Ricardo 
Fernandes (PS), presidente da 
autarquia, Nuno Vicente (PS), 
Selma Santos (PSD), Carlos 
João Fonseca (PSD), Nuno Mota 
(PSD), Bruno Santos (PS), e Fá-
tima Coelho (PS). 

O presidente cessante da 
Assembleia Municipal, Jorge 
Gabriel Martins, procedeu à ins-
talação dos novos eleitos para 
a Assembleia Municipal, onde a 
eleita pelo PS, Margarida Mar-
ques, na qualidade de cabeça 
de lista mais votada, assumiu o 
cargo por minutos. 

Após alguma polémica inicial 
suscitada pela decisão da mes-
ma de usar uma cabine de voto 
para a votação do novo presi-
dente da Assembleia, com con-
testação da bancada do PSD, 
que alegava nunca tal ter sido a 
prática no Bombarral, procedeu-

se à votação, com duas candida-
turas, Margarida Marques (PS) e 
Élio Leal (PSD).

O resultado da primeira vo-
tação determinou um empate, 
com doze votos em cada uma 
das listas e um voto em branco, 
pelo que foi, nos termos da lei, 
repetida a votação. Nesta segun-
da instância, o resultado foi de 
catorze votos no candidato do 
PSD e onze votos na candidata 
do PS, pelo que foi eleito presi-
dente da Assembleia Municipal 

do Bombarral o social-democrata 
Élio Leal.

Para o cargo de primeiro se-
cretário, a eleita do PSD, Vanda 
Laura, derrotou Fialho Marcelino, 
do PS, com treze votos contra 
doze.

O inverso sucederia na elei-
ção para segundo secretário, 
com a candidata do PS, Sandra 
Barros, a ser eleita para o cargo, 
com treze votos contra doze do 
social-democrata Luís Bernardi-
no.

Deputada eleita pelo Chega desvincula-se do partido 
A concelhia do Bombarral do Chega, presidida 
por João Hermenegildo, anunciou que na se-
quência de divergências retirou a confiança po-
lítica a Rute Oliveira, eleita pelo partido para a 
Assembleia Municipal, mas que se desvinculou 
de militante, passando a ser independente.

A deputada foi eleita pelo Chega
“Tendo em conta a falta de le-

aldade política, o comportamento 
indisciplinado, a má fé que colo-
cou na sua relação com partido”, 
a comissão política do Chega do 
Bombarral, com a aprovação das 
estruturas distrital e nacional do 
partido, decidiu por unanimidade 
exigir a Rute Oliveira a renúncia 
ao mandato autárquico, o que 
não veio a acontecer, com a de-
putada a tomar posse na passa-
da sexta-feira.

O Chega afirma que a elei-
ta, professora do ensino básico, 
“de forma reiterada escondeu a 
sua intenção de trair o partido”, 
que na Assembleia Municipal 
podia vir a ser o “fiel da balan-
ça”, tal como a CDU e o CDS, 
pois em altura de votações teria 
eventualmente possibilidade de 
desempatar entre o PS e PSD, 
que alcançaram igual número de 
deputados (nove) e repartem as 
juntas de freguesia (duas para 

cada partido), cujos presidentes 
também votam na Assembleia.

Após as eleições a candidata 
havia transmitido que “irei de-
fender o interesse grandioso do 
concelho como deputada muni-
cipal com muito empenho”, agra-
decendo a “todos os meus cole-
gas e amigos do Chega o apoio 
e companheirismo verdadeiro 
nestes últimos meses”. 

Contudo, numa carta enviada 
no dia 1 de outubro ao presidente 

do Chega, André Ventura, Rute 
Oliveira transmitiu que “devido a 
incompatibilidades irreversíveis 
com o presidente da concelhia do 
Bombarral renuncio à militância”, 
tendo devolvido o respetivo car-
tão de identificação de militante, 
que anexou na comunicação.

Rute Oliveira informou tam-
bém que exercerá o cargo de 
membro da Assembleia Munici-
pal do Bombarral na condição de 
independente.

Aos eleitores, a deputada es-
clareceu que “o Bombarral será 
sempre a minha força política. 
Nunca terei interesses pessoais. 
Assumi um compromisso como 
deputada e irei fazer o melhor 
possível para orgulho de todos 
os que me elegeram”. Estará 
assim na Assembleia Municipal 
como independente “para poder 
defender os melhores interesses 
deste grande concelho”.

Francisco Gomes
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José Bernardo Nunes, presi-
dente da Câmara reeleito, foi o 
primeiro dos discursantes, onde 
intervieram ainda os líderes par-
lamentares de cada partido e o 
também reeleito presidente da 
Assembleia Municipal, Rui Soa-
res.

A cerimónia de tomada de 
posse, conduzida por Rui Soa-
res, presidente da Assembleia 
Municipal cessante, começou 
pela instalação deste órgão de-
liberativo, tendo os respetivos 
membros sido empossados por 
ordem de eleição: Rui Soares – 
PSD, Maria João Botelho – PS, 
Vítor Pinteus – PSD, Tatiana Ma-
tos – PS, Maria Eugénia Sousa 
– PSD, Diogo Abreu – PS, Nel-
son Rosa – PSD, Rodolfo Santos 
– PS, Alexandra Sécio – PSD, 
Idalécia Silva – PSD, Carla Ro-
drigues – PS, Ricardo Miguel 
– CDU, Eduardo Nunes – PSD, 
Vanda Rodrigues – PS, Liliana 
Batista – PSD, Telmo Silvestre 
– PS, Maria do Rosário Pratas – 
PSD, António Santos – PS, João 
Pereira – PSD, Renata Rodri-
gues – PSD e Sónia Silva – PS.

 Empossados, na qualidade 
de membros por inerência da 
Assembleia, foram os seguintes 
presidentes de Junta de Fre-
guesia: Telmo Santos – Alguber 
(PSD), Hélder Santos – Peral 
(PSD), André Trindade – Verme-
lha (PSD), António Pereira – Vilar 
(PSD), Pedro Rodrigues – Cada-
val e Pero Moniz (PSD), Amélia 
Silva – Lamas e Cercal (PS) e 
Victor Santos – Painho e Figuei-
ros (PSD).

Quanto à instalação da Câma-
ra Municipal, foram investidos, 
cumprindo a ordem de eleição, 
José Bernardo Nunes – PSD, 
João Reis – PS, Maria de Fátima 
Paz – PSD, Tânia Paulo – PS, 
Ricardo Pinteus – PSD, Dinis 
Duarte – PSD e David Ribeiro – 

PS.
Realizou-se a votação dos 

membros da mesa, sendo que a 
maioria dos deputados votou na 
lista apresentada a votação pelo 
PSD. A mesa ficou assim consti-
tuída da seguinte forma: Rui So-
ares (presidente da Assembleia 
Municipal), Maria Eugénia Sousa 
(1.ª secretária) e Liliana Batista 
(2.ª secretária).

No seguimento da instala-
ção da Câmara, José Bernar-
do Nunes, chefe do executivo, 
agradeceu o envolvimento de 
todos os recém-empossados, 
mas também a todos quantos 
participaram nas diversas listas. 
“A democracia só é possível se 
houver pessoas disponíveis para 
participar nas listas e para faze-
rem parte destes órgãos”, disse, 
afirmando ser cada vez mais di-
fícil encontrar pessoas com dis-
ponibilidade para participar nos 
atos eleitorais, sendo particular-
mente difícil mobilizar a juventu-
de. “Temos de ser todos nós e os 
partidos a reinventarmo-nos e a 
captar jovens para o processo 
eleitoral”, acrescentou.

Ricardo Miguel, representante 
parlamentar da CDU, manifestou 
“nota negativa” à elevada abs-
tenção das eleições de 26 de 
setembro, o que requer, susten-
tou, “uma avaliação rigorosa das 
razões que levam a que mais de 
metade da população não tenha 
nada para dizer sobre os destinos 
da sua terra através do voto”. “É 
imprescindível valorizar e dignifi-
car o papel da Assembleia Muni-
cipal face à ação do executivo”, 
declarou, acrescentando que o 
debate eleitoral deve ser alar-
gado aos eleitores, promovendo 
uma maior aproximação destes 
aos eleitos e “uma interligação 
entre democracia representativa 
e democracia participativa”.

Maria João Botelho, represen-

tante do PS, realçou a importân-
cia de “uma estratégia realista 
e capaz” com vista “a exigir ao 
Governo e às diferentes instân-
cias o apoio indispensável para 
ultrapassar a atual situação de 
estagnação”. “Os diferentes ór-
gãos autárquicos têm pela frente 
uma tarefa enorme mas aliciante 
que estamos disponíveis para 
abraçar, no respeito pelos prin-
cípios do debate democrático e 
construtivo”, adiantou.

Vítor Pinteus, representante 
do PSD, defendeu ser a assem-
bleia municipal “o centro do poder 
local democrático”. “À semelhan-
ça do que tem acontecido, con-
tinuaremos disponíveis para, em 
conjunto, debater o que verda-
deiramente interessa ao conce-
lho do Cadaval”, disse. “Durante 
os últimos anos, fomos rigorosos 
e transparentes na apresentação 
dos instrumentos de gestão ins-
trumental e financeira propostos 
pela Câmara Municipal”, decla-
rou, entendendo que o Cadaval 
cresceu e desenvolveu-se “sem 
perder a identidade, adaptando-
se aos novos tempos, aos novos 
desafios e às novas necessida-
des”.

Rui Soares, presidente da 
Assembleia Municipal reeleito, 
defendeu um trabalho conjunto 
com foco no concelho, para, em 
conjunto, promover a melhoria 
“do que ainda precisa de ser me-
lhorado”. “O sentimento que me 
domina é de enorme responsa-
bilidade”, reconheceu, fazendo 
também notar que se sente “or-
gulhoso e honrado pelo reconhe-
cimento democrático nas urnas 
de voto”.

A cerimónia de instalação dos 
órgãos municipais foi testemu-
nhada por entidades civis e mili-
tares do concelho, para além de 
diversos populares que quiseram 
comparecer.

Eleitos do Município
tomaram posse

Realizou-se no passado dia 11 a cerimónia de instalação dos órgãos mu-
nicipais do Cadaval para o mandato 2021-2025. Para além da tomada de 
posse, teve lugar a eleição da mesa da Assembleia. 

Novos elementos para o mandato 2021-2025

O secretário de Estado da 
Agricultura e do Desenvolvi-
mento Rural, Rui Martinho, es-
teve no passado dia 14 a Ade-
ga Cooperativa da Vermelha, 
no concelho do Cadaval, na 
sequência do périplo que anda 
a fazer pelo país a visitar as 
regiões vitivinícolas, cabendo 
desta vez à região de Lisboa, 
onde se insere o Cadaval.

“Estamos a começar a visita 
por uma instituição de referên-
cia nesta região e no panorama 
dos vinhos nacionais e que se 
insere numa região que é Lis-
boa, que tem vindo a ter um 
crescimento extraordinário e 
uma afirmação fantástica nos 
mercados, quer nacionais quer 
internacionais”, afirmou o go-
vernante.

De acordo com o secretário 
de estado, o objetivo da visita 
foi “fazer o balanço como de-
correu a campanha, quais são 
as principais dificuldades que 
ainda existem e encontrar as 
formas que nos permitam dar 
as melhores respostas aos pro-
blemas, em articulação com o 

Instituto da Vinha e do Vinho, a 
Direção Regional de Agricultu-
ra, a Comissão Vitivinícola Re-
gional e os produtores”.

Rui Martinho reconheceu 
que “o período da pandemia 
perturbou o investimento que 
estava a ser desenvolvido”, 
avançando que “estamos a 
abrir novos concursos assegu-
rar que as dotações do quadro 
comunitário de apoio sejam in-
tegralmente aplicadas no setor 
do vinho”.

Em relação às empresas que 
registaram quebras de vendas, 
“desenvolvemos ao longo da 
pandemia um conjunto de me-
didas para apoiar a armazena-
gem privada e na área da des-
tilação de crise, em que havia 
problemas de escoamento e a 
necessidade de retirar esses 
vinhos do mercado, e criámos 
uma medida que permitia atri-
buir aos produtores um valor 
que podia chegar até 50 mil 
euros, que tinha a ver com as 
quebras que tiveram”. 

Francisco Gomes

Secretário de Estado 
na Adega Cooperativa 
da Vermelha

Arranque na Vermelha de um périplo pelo país 
(foto José António)

A “Festa das Adiafas Sobre 
Rodas”, no concelho do Cada-
val, teve a primeira parte rea-
lizada no dia 16, prosseguindo 
dia 23, entre as 15h e as 22h.

Trata-se de uma iniciativa 
simbólica e evocativa do cer-
tame com o mesmo nome que, 
por força da pandemia, não 
se pode realizar pelo segundo 
ano consecutivo. O Município 
do Cadaval, através da parti-
cipação do Grupo "Toc'Andar" 

(proveniente do concelho), está 
então a promover um percur-
so pelas aldeias do concelho, 
através de animação móvel 
com banda e dj.

Entretanto, a autarquia co-
memora o Dia Municipal Para 
a Igualdade, que se assinala 
a 24 de outubro, pelas 10h30, 
na Praça da República, na vila, 
através de uma aula aberta de 
aeróbica e ginástica, com o 
apoio do Conquista Ginásio.

“Festa das Adiafas 
Sobre Rodas” 
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A Nazaré fez a abertura da 
terceira temporada de “Gordon 
Ramsay: Uncharted”, que es-
treou na passada sexta-feira 
no National Geographic, com 
emissão simultânea no canal 
24Kitchen.

O primeiro episódio desta 
nova temporada foi totalmente 
gravado em Portugal, com o 
cozinheiro a participar nos cos-
tumes e a aprender sobre os 
melhores ingredientes e sabo-
res de cada região. 

Entre as aventuras e visitas, 
Gordon Ramsay um dos mais 
carismáticos chefs da atualida-
de, enfrentou as ondas, à pro-

cura de percebes, aventurou-se 
em alto mar para pescar sardi-
nhas, ao lado de pescadores, e 
serviu um jantar confecionado 
com produtos locais, inspirado 
nos costumes e cozinha da ter-
ra, mas com a sua própria inter-
pretação gastronómica.

Para o presidente da Câma-
ra da Nazaré, Walter Chicharro, 
trata-se de mais uma “importan-
te campanha promocional do 
concelho da Nazaré, uma mar-
ca global, pelo mundo, desta 
feita, através dos canais televi-
sivos que têm a capacidade de 
mobilizar milhares de pessoas 
e impactar milhões, e onde se 

fará a exibição da nova tempo-
rada do mediático cozinheiro”.

A autarquia colaborou com 
a produção, para a realização 
deste episódio, com apoio lo-
gístico.

O episódio tem também gra-
vações na Casa do Pão de Ló 
de Alfeizerão, podendo ver-se 
Gordon Ramsay a tentar fazer 
pão de ló.

“Podemos considerar que 
esta visita assume a importân-
cia da nossa gastronomia pelo 
mundo fora”, manifesta Helena 
Castro, responsável da Casa 
do Pão de Ló de Alfeizerão.

Numa organização do Centro 
Nacional de Exposições e Mer-
cados Agrícolas (CNEMA), em 
Santarém, e da Qualifica/oriGIn 
Portugal, decorreu o 10º Concur-
so Nacional de Pão Tradicional 
Português, que distinguiu várias 
empresas da região, nomeada-
mente da Vermelha (Cadaval), 
Benedita e Rio Maior.

O objetivo principal do con-
curso foi premiar, promover, va-
lorizar e divulgar o genuíno pão 
tradicional português.

Na categoria “Melhor dos 
Melhores”, a distinção foi para 
a broa com passas e nozes da 
empresa Susano & Rosa – Ma-
girus, de Rio Maior, que também 
recebeu a medalha de ouro por 
este produto, pela broa de milho 
e pelo pão de Rio Maior.

Outras medalhas de ouro fo-
ram entregues à broa de centeio 
com passas e nozes e ao pão de 
trigo da Panificadora Regional da 
Vermelha, localidade do conce-
lho do Cadaval, ao pão regional 
da Benedita, da empresa O Con-
quistador JF Lda, da Venda das 
Raparigas (Benedita), ao pão 
de Rio Maior, e ao pão de forma 
de Rio Maior e pão de Rio Maior 
com centeio, da Sociedade Pani-
ficadora Costa & Ferreira, S.A., 
do Alto da Serra (Rio Maior). 

A Panificadora Regional da 
Vermelha foi ainda distinguida 
com a medalha de prata pela sua 
broa de milho e O Conquistador 
JF Lda recebeu a medalha de 
bronze pelo pão com chouriço.

Francisco Gomes

Episódio de Gordon 
Ramsay na Nazaré 
e em Alfeizerão

Gordon Ramsay a preparar uma refeição

Empresas da região 
premiadas no concurso 
nacional de pão

O pão da Panificadora Regional da Vermelha recebeu prémios

O Lions Clube das Caldas da 
Rainha entregou no dia 16 de ou-
tubro equipamento para a casa, 
roupas e brinquedos à família 
que foi vítima de um incêndio na 
sua habitação em Alfeizerão. 

O incêndio, em setembro, 
deixou um casal e quatros filhos 
sem casa.  

Foram reunidos diversos 
apoios e o Lions conseguiu an-
gariar duas televisões, utensílios 
de cozinha, uma cama de crian-
ça com colchão, um aquecedor, 
entre outros artigos. 

Marlene Sousa 

Lions das Caldas 
ajuda família 
vítima de incêndio

Lions Clube entrega equipamento à família

As obras de requalificação da 
Avenida Vieira Guimarães vão 
ser retomadas, após a suspen-
são dos trabalhos durante a épo-
ca balnear. As mudanças, as in-
tervenções e os prazos previstos 
foram apresentados, na passada 
sexta-feira, pela Câmara Munici-
pal aos comerciantes e empresá-
rios com estabelecimentos nos 
locais das obras, durante uma 
sessão pública de esclarecimen-
to bastante participada. 

A transformação desta artéria 
numa via de sentido único (sen-
tido descendente), o redimensio-
namento dos passeios, reajusta-
mento da localização dos táxis, 
ordenação e aumento da capa-
cidade de estacionamento e a 
priorização dos percursos e atra-
vessamentos pedonais foram as 
principais alterações introduzidas 
num arruamento fundamental de 
acessibilidade a vários serviços, 
tais como a Câmara Municipal, o 
Mercado, a PSP, comércio e res-
taurantes.

A intervenção neste canal pri-
vilegiado de entrada na malha 
urbana, cujo investimento total 
é de 769.724,98€, prevê a ins-
talação de mobiliário urbano em 

Câmara da Nazaré 
explica obras à população

Avenida Vieira Guimarães, na Nazaré

linha com o existente noutras 
artérias já requalificadas, ban-
cos coletivos, papeleiras e par-
ques de bicicletas.

Dentro em breve terá, ainda, 
início a obra de requalificação 
da Praça Sousa Oliveira, que 
dará prioridade à eliminação 
das barreiras arquitetónicas, 
criação de uma maior fluidez 
de circulação, redesenho do 
canal automóvel que a atraves-
sa, e à criação de condições 
que permitam a existência fu-
tura de espaços de esplanada 
com uma linguagem única.

Com um investimento de 
524.285,12€, o redesenho 
deste ponto de acesso privile-
giado ao emblemático ascen-
sor, estabelecimentos hotelei-
ros e de restauração contem-
pla a reorganização do espaço 
e a melhoria do conforto de uti-
lização, mantendo a circulação 
rodoviária em direção à Rua 
Mouzinho de Albuquerque.

As obras irão decorrer por 
um período de cinco meses. 
Têm apoio financeiro público 
nacional e da União Europeia.
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Os tigres da costa terão feito 
a melhor partida esta época, mas 
para ganhar jogos é preciso mar-
car e isso, apesar da raça vareira 
demonstrada, não conseguiram 
fazer.

No tempo regulamentar dos 
90 minutos os alvinegros tam-
bém não resolveram o jogo e foi 
preciso ir a período extra, com os 
caldenses a marcarem logo.

“Foi um jogo muito difícil, com 
um adversário forte. Teve mais 
oportunidades do que nós, temos 
de reconhecer, mas o futebol é 
feito disto e os meus jogadores 
foram fantásticos”, declarou no 
final do encontro ao facebook do 
clube o técnico do Caldas, José 
Vala, visivelmente feliz pela pas-
sagem à eliminatória seguinte.

No próximo dia 24, pelas 11h, 
para a Liga 3, realiza-se o “clás-
sico do Oeste”, com o Caldas 
a receber no Campo da Mata o 
Torreense. O jogo tem bilhetes 
a dois euros e meio para sócios 
e doze euros e meio para não 

sócios. Os sócios têm direito a 
adquirir um bilhete de acompa-
nhante por dois euros e meio.

De acordo com as normas 
da Direção-Geral da Saúde, é 
necessário a apresentação do 
certificado de vacinação ou teste 
negativo.

Estádio Marques da Silva 
Árbitro: Ricardo Moreira
Espinho: Diogo Silva, Lucas 

Camelo, Edu Silva, Diogo Bian-
chi, Sandro Fonseca, Daniel 
Santos, Sérgio Ministro, João 
Ricardo, Kenedy Có, Cláudio Ri-
beiro e Betinho.

Substituições: Cláudio Ri-
beiro (Anderson aos 69’), Daniel 
Santos (Leonardo Silva, aos 83’) 
Betinho (Rúben Saldanha, aos 
105’), Lucas Camelo (Rentería, 
aos 105’), Sérgio Ministro (Nico-
las Souza, aos 105’), Kenedy Có 
(Tiago Palancha, aos 109’)

Suplentes: Miguel Borges, 
Tiago Palancha, Leonardo Silva, 
Rúben Saldanha, Nicolas Souza, 
Rentería e Anderson

Treinador: Rui Borges
Amarelos: Daniel Santos 

(72’), Sandro Fonseca (90’)
Caldas: Luís Paulo, Thomas 

Militão, André Sousa, Pedro 
Gaio, Juvenal Oliveira, Diogo 
Clemente, Leandro Borges, João 
Silva, Luís Farinha, Marcelo Mar-
quês e João Rodrigues.

Suplentes: Rui Oliveira, Yordi 
Marcelo, Nuno Januário, André 
Perre, Vieirinha, Vítor Rodrigues 
e André Santos.

Treinador: José Vala
Substituições: João Silva 

(Yordi Marcelo, aos 46’), Marcelo 
Marquês (André Perre, aos 65’), 
Diogo Clemente (Vieirinha, aos 
83’), Juvenal Oliveira (Nuno Ja-
nuário, aos 102’), André Sousa 
(André Santos, aos 109’)

Amarelos: Luís Farinha (65’), 
Diogo Clemente (76’), Leandro 
Silva (105’+2’) e André Santos 
(119’)

Golo: João Rodrigues (92’)

Francisco Gomes

Caldas eliminou 
Espinho e segue em frente 
na Taça de Portugal

Festejos caldenses (foto Caldas Sport Clube - 1916)

Foi com um golo de cabeça de João Rodrigues (“Tarzan”), ao segundo mi-
nuto da primeira parte do prolongamento, que o Caldas Sport Clube (Liga 
3) eliminou o Sporting Clube de Espinho (Campeonato de Portugal) na ter-
ceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, no passado sábado, no 
Estádio Marques da Silva, em Ovar.

3ª Eliminatória 
Taça de Portugal:
Académica OAF 0-4 Famalicão
Sintrense 0-5 FC Porto
Belenenses 0-4 Sporting
Oliv. Hospital 0-1 V. Guimarães
Vilafranq. 3-2 (a.p.) Real SC
SC Espinho 0-1 (a.p.) Caldas SC
Leixões 5-1 Länk Vilaverdense
Valadares Gaia 1-3 Casa Pia
Oriental FC 2-3 (a.p.) Moreirense
Paredes 3-1 Académico de Viseu
Berço 1-2 (a.p.) Belenenses SAD
Camacha1-2CD Tondela
UD Leiria 0-2 Santa Clara
Louletano 1-2 Est. Amadora
Trofense 1-2 (a.p.) Benfica
Varzim 2-2 (3-2) g.p. Marítimo
V. Setúbal 0-2 FC Vizela
FC Alverca 4-1 Anadia FC
CD Mafra 3-0 União 1919
CD Cinfães 0-4 Farense
Feirense 3-1 (a.p.) Nacional
Benf. CB 1-2 FC Penafiel
Castro Daire 2-2 (1-4) Olhanense
Serpa 0-0 (7-6) g.p. SC Covilhã
Leça FC 1-1 (2-1) g.p. FC Arouca
Moitense 0-5 SC Braga
Á. Moradal 0-3 Paços de Ferreira
Condeixa 0-5 Gil Vicente
Torreense 1-1 (3-1) g.p. Fafe
Felgueiras 1932 0-1 Estoril Praia
Oliveir. 3-3 (4-5) Portimonense
Rio Ave 4-0 Boavista
Liga de Futebol Inatel Leiria
Resultados (1ª jornada):
SCR Gaeirense 0-1 UD Turquel
GD Monte Real 1-5 Óbidos SC
A-dos-Francos 1-5 GC Alcobaça
Concha Azul 2-1 SC Vila Maria
UDC São Bernardino 1-3 Serrana 
BIR 1-2 ACR Nadadouro

Classificação:
1º Óbidos SC – 3
2º GC Alcobaça -3
3º Serrana -3
4º GD Concha Azul – 3
5º ACR Nadadouro – 3
6º UD Turquel – 3
7º SC Vila Maria – 0
8º BIR – 0
9º SCR Gaeirense - 0
10º UDC São Bernardino – 0
11º GDC A-dos-Francos – 0
12º GD Monte Real – 0

Próxima jornada (24/10):
UD Turquel - ACR Nadadouro
Serrana – BIR
Vila Maria – UDC São Bernardino
GC Alcobaça - GD Concha Azul
Óbidos SC – GDC A-dos-Francos
SCR Gaeirense - GD Monte Real
Campeonato Nacional 
de Juvenis A Série C
Resultados (9ª jornada):
Marialvas 2-0 U. Almeirim
Sintrense 2-3 Torreense
Ac. Fundão 0-5 Caldas SC
Peniche 0-4 CD Fátima
GS Loures 1-1 UD Leiria
Sacavenense 2-2 Académica

Classificação:
1º Académica OAF - 23
2º Sacavenense - 22
3º Marialvas - 21
4º CD Fátima - 18
5º UD Leiria - 16
6º Torreense - 14
7º GS Loures - 12
8º Sintrense - 12
9º Caldas SC - 10
10º Peniche - 3
11º U. Almeirim - 1
12º Ac. Fundão - 0

Próxima jornada:
Caldas SC vs Peniche
Académica OAF vs Sintrense
Torreense vs Marialvas
U. Almeirim vs Ac. Fundão
CD Fátima vs GS Loures
Sacavenense vs UD Leiria
Campeonato Distrital 
de Seniores Divisão de Honra 
Resultados (4ª jornada):
U.Serra 3-2 Alqueidão da Serra

Sp. Pombal 3-2 Leiria e Marrazes
Guiense 1-0 Marinhense B
GD Alvaiázere 2-0 Mirense
Alegre e Unido 0-1 Vieirense
Nazarenos 1-2 Bombarralense
Portomosense 3-0 Meirinhas
Moita do Boi (adiado) G.Alcobaça

Classificação:
1º União da Serra - 12
2º Bombarralense - 10
3º Vieirense - 10
4º Portomosense - 8
5º Sp. Pombal - 7
6º Alqueidão da Serra - 7
7º Leiria e Marrazes - 6
8º Ginásio de Alcobaça – 5 (-1 jogo)
9º Nazarenos - 4
10º Marinhense B - 4
11º GD Alvaiázere - 3
12º Alegre e Unido - 3
13º Meirinhas - 3
14º Guiense - 3
15º Mirense - 3
16º Moita do Boi – 0 (-1 jogo)

Próxima jornada:
Meirinhas vs Alegre e Unido
Leiria e Marrazes vs Guiense
Bombarralense vs Marinhense B
Alqueidão da Serra vs Sp. Pombal
Mirense vs União da Serra
G.Alcobaça vs Portomosense
Vieirense vs GD Alvaiázere
Nazarenos vs Moita do Boi

Campeonato Distrital 
da Divisão de Honra de Juvenis
Resultados (2ª jornada):
UD Batalha 10-0 Ansião
Sp. Pombal 2-3 UD Leiria B
Avelarense 0-7 Marinhense
União da Serra 2-6 Caldas SC B
Leiria e Marrazes 2-0 Nazarenos
Beneditense 0-1 G. Alcobaça
Vieirense 2-2 GRAP

Classificação:
1º Marinhense - 6
2º Leiria e Marrazes - 6
3º UD Batalha - 4
4º UD Leiria B - 4
5º Vieirense - 4
6º Caldas SC B - 4
7º Sp. Pombal - 3
8º Ginásio de Alcobaça - 3
9º Ansião - 3
10º Beneditense - 1
11º GRAP - 1
12º Nazarenos - 0
13º União da Serra - 0
14º Avelarense - 0

Próxima jornada:
Ansião vs Sp. Pombal
Nazarenos vs UD Leiria B
G.Alcobaça vs União da Serra
GRAP vs Beneditense
Leiria e Marrazes vs Vieirense
Marinhense vs UD Batalha
Caldas SC B vs Avelarense

Campeonato Nacional 
de Juniores A 2ª Divisão Série D
Resultados (7ª jornada):
Ac. Santarém 3-1 Damaiense
Torreense 1-0 Oriental
Sintrense 3-1 Real SC
Marítimo 3-1 GS Loures
Alcanenense (adiado) Caldas SC

Classificação:
1º Marítimo - 18
2º Torreense - 18
3º Real SC - 15
4º Caldas SC - 13
5º Oriental - 10
6º Alcanenense - 7
7º Sintrense - 7
8º GS Loures - 6
9º Ac. Santarém - 5
10º Damaiense – 0
Próxima jornada:
GS Loures vs Alcanenense
Caldas SC vs Ac. Santarém
Damaiense vs Torreense
Oriental vs Sintrense
Marítimo vs Real SC

FUTEBOL

Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Seniores Série C

Resultados (2ª jornada):
Externato Benedita 0-0 Bom-
barralense
Catarinense 1-2 CB Caldas da 
Rainha
CS Bufarda 6-5 Landal
Ribafria 1-0 Ferrel

Classificação:
1º Ribafria - 6
2º Externato Benedita - 4
3º Alvorninha B - 3
4º CB Caldas da Rainha - 3
5º Catarinense - 3
6º CS Bufarda - 3
7º Bombarralense - 1
8º Ferrel - 0
9º Landal - 0

Próxima jornada:
Ferrel vs Externato Benedita
Landal vs Alvorninha B
CB C.Rainha vs Bufarda
Bombarralense vs Catarinense

FUTSAL
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A secção de veteranos de vo-
leibol do Sporting Clube das Cal-
das, através do seu responsável, 
Jorge Sousa, quer dinamizar o 
voleibol para as senhoras. Para 
esse efeito, o clube disponibiliza 
dois treinos por semana, às ter-
ças e quintas-feiras, a partir das 
21h30, no Pavilhão Raul Jardim 
Graça,  situado na Rua Custódio 
Maldonado Freitas, em Caldas 
da Rainha. 

O responsável pela secção 
apelou a que as mulheres ”apa-
reçam sem compromisso e que 
venham experimentar o volei-
bol”. 

“Não é fácil para uma mulher, 
no final de um dia, após a sua 
atividade profissional, chegar a 
casa e ter de se dedicar às lides 
domésticas e ainda poder ter 
tempo para uma atividade físi-

ca. A secção de voleibol de ve-
teranos pretende criar condições 
para esse efeito, com o intuito de 
ver a curto prazo as mulheres a 
praticarem voleibol no nosso pa-
vilhão”, referiu Jorge Sousa. 

Salienta que, desde que te-
nham a partir dos vinte anos e 
não jogarem em equipas fede-
radas, podem comparecer nos 
treinos. 

Já foi arranjado um treinador 
para as atletas, bem como uma 
ajudante para o auxiliar, sendo 
assim Richard Gouvea e Antónia 
Correia igualmente peças chave 
para o sucesso deste projeto. 

Muito em breve irão ter os pri-
meiros jogos de treino; com o in-
tuito de lhes proporcionar tempo 
de competição, gosto pela moda-
lidade e também o convívio são 
entre as atletas. 

Neste momento, a secção 
está a desenvolver esforços jun-
to de um patrocinador para que 
as atletas possam ter um equi-
pamento aquando da realização 
dos jogos. 

Jorge Sousa, que desde há 
muitos anos se encontra liga-
do ao voleibol dos veteranos do 
Sporting Clube das Caldas, re-
velou que em janeiro do próximo 
ano irá dar-se início ao 1º. Cam-
peonato de Voleibol de vetera-
nas femininas, onde estarão in-
seridas, para além da equipa de 
Caldas da Rainha, outras duas 
da Marinha Grande e de Torres 
Vedras. 

As interessadas podem con-
tactar Jorge Sousa através do 
telemóvel 966483498.

Francisco Gomes

Levar as mulheres 
a praticarem voleibol

A ideia é formar uma equipa

Realizou-se nos dias 9 e 10 
de outubro o Torneio de Pati-
nagem Artística, MIX – Great 
promovido pela Associação de 
Patinagem de Leiria, onde a 
Sociedade de Instrução e Re-
creio “Os Pimpões” participou 
com as atletas Joana Oliveira, 

Beatriz Neto, Beatriz Garcia e 
Rita Santos.

Do evento resultou o 1º lu-
gar por Rita Santos em inicia-
dos patinagem livre.

A secção é orientada pela 
treinadora Inês Mateus. 

Rita Santos 
em 1º lugar 
em patinagem livre 

No passado domingo as 
meninas sub16 do Gaeirense 
Basket alcançaram a primeira 
vitória oficial em competições, 
jogando no seu pavilhão com 
o Amarense, que bateram por 

70-23.
A equipa feminina estreou 

também os novos equipamen-
tos nesta primeira jornada do 
torneio aberto de basquetebol.

No passado domingo, a con-
tar para a segunda jornada do 
Campeonato de Basquetebol do 
Centro, fase I - ABL, no escalão 
sub16 masculinos, o Gaeirense 
Basket foi jogar com a União de 
Leiria, tendo perdido por 131-27.

"Pela frente tínhamos mais 
um enorme desafio, onde se sa-
bia que encontraríamos meninos 

muito competentes, com tempo 
de basquetebol que lhes per-
mitiria apresentar soluções aos 
problemas que fossemos tentan-
do criar”, comentou o técnico do 
Gaeirense Basket, António Albu-
querque.

“Ninguém gosta de perder, 
nem a feijões. Mas temos que ser 
realistas e aceitar que estamos 

num processo de aprendizagem. 
Estamos todos conscientes de 
que vai ser um processo que vai 
demorar a dar resultados, mas 
estamos disponíveis para conti-
nuar a trabalhar”, adiantou.

A equipa estreou os novos 
equipamentos, patrocinados por 
Trindade Seguros e RigorPresti-
ge.

João Faustino, cavaleiro da 
Equimotion Stables, que tem 
o seu centro de treinos nas 
Quintas de Óbidos, sagrou-se 
na passada semana campeão 
nacional de dressage na ca-
tegoria de cavalos de 6 anos, 
montando Dillinger 5.

Depois de no ano passado 
já ter conseguido feito seme-
lhante com esta mesma mon-

tada, então com cinco anos, 
voltou a arrecadar o primeiro 
lugar do pódio, confirmando 
assim a qualidade do cavalo e 
a consistência do trabalho que 
vem sendo desenvolvido.

As provas do Campeonato 
Nacional decorreram no pica-
deiro da Coudelaria de Alter no 
passado fim de semana.

Cavaleiro 
das Quintas de Óbidos 
é campeão nacional

João Faustino a receber o troféu (foto Rui Pedro Godinho)

Basquetebol

UD Leiria 131 Gaeirense Basket 27

Equipa das Gaeiras

Sub16 do Gaeirense 
Basket venceram 
Amarense

Equipa feminina estreou-se a vencer em jogos oficiais
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O Aquatlo Jovem da Amado-
ra, prova que contou para o cam-
peonato regional da modalidade, 
disputou-se na piscina da Rebo-
leira e avenidas envolventes ao 
estádio da Amadora, no passado 
dia 5, tendo contado com a par-
ticipação da equipa dos Pimpões 
Triatlo, das Caldas da Rainha.

Cada atleta realizou um per-

curso de natação dentro da pisci-
na e depois saiu para o segmen-
to de corrida até cortar a meta, 
com distâncias adequadas à sua 
idade.

A organização, a cargo do 
Clube de Natação da Amadora, 
contou com mais de duas cente-
nas de jovens triatletas, tendo a 
equipa caldense sido represen-

tada por Camila Coutinho, Fran-
cesca Arrieta, José Neto, Martim 
Costa, Miguel Oliveira, Afonso 
Batista, Dinis Carvalhinho, Rafael 
Assis, Sebastião Oliveira, Martim 
Marques, Diogo Carvalhinho, Le-
onardo Gonçalves, Dylan Félix, 
Tomás Dias e Nicholas Santos. 

Na segunda jornada do cam-
peonato nacional 1 - fase apura-
mento zona sul – o Caldas Ru-
gby Clube deslocou-se à vila da 
Moita e obteve uma vitória con-
cludente por 29-3.

Aos 7 minutos, na sequência 
de uma formação ordenada po-
derosa, já nos cinco metros da 
Moita, o médio Tommy Lambo-
glia furou a linha de defesa ad-
versária e marcou o primeiro en-
saio. Transformação sem mácula 
do mesmo Tommy Lamboglia e o 
resultado em 0-7.

Acelerou o jogo o Caldas 
e, aos 12 minutos, uma joga-
da iniciada por Carlos Prieto foi 
concluída por Manu Carriço, a 
concretizar o segundo toque de 
meta. Transformação irrepreen-
sível de Tommy Lamboglia e o 
resultado em 0-14.

Já no final da primeira metade, 
na sequência de uma penalidade 
conquistada, Tommy Lamboglia 
foi aos postes e concretizou o 
pontapé, fazendo 0-17.

A equipa caldense chegou ao 

terceiro ensaio aos 45 minutos, 
através de um rapidíssimo con-
tra-ataque protagonizado pelo 
defesa Manu Carriço. O ponta-
pé de transformação, a cargo de 
Carlos Prieto, falhou por pouco. 
Placard em 0-22.  

Foi o momento dos moitenses, 
que nunca viraram a cara à luta, 
tendo os pelicanos cometido al-
gumas faltas de penalidade. Na 
sequência de uma delas Adelmo 
Silva teve êxito na sua tentativa 
aos postes e reduziu para 3-22, 
aos 52 minutos.

A partida entrou numa fase 
muito física, pouco esclarecida, 
e aos 59 minutos um segundo 
amarelo mostrado ao moitense 
Simão Oliveira, por placagem 
sem bola, colocou-o fora do 
jogo.

Aos 67 minutos o Caldas che-
gou ao quarto ensaio e ponto 
bónus. Grande jogada coletiva, 
pontapé tático do médio de aber-
tura Pancho Loza a solicitar à 
ponta Tomás Melo, que concluiu 
em estilo. Pontapé difícil para 

Carlos Prieto, que colocou a oval 
entre os postes com êxito. Resul-
tado final em 3-29.

O troféu de MVP da partida foi 
atribuído a Manuel Carriço. 

No próximo domingo, o Cal-
das Rugby Clube joga de novo 
fora, desta feita em Monsanto, 
Lisboa, frente à ER Galiza. 

O Caldas RC alinhou com 
Agustin Capoccetti, Carlos Prieto 
(1T), Cristiano Manuel, Cristóvão 
Monteiro, David Esteves, Diogo 
Vasconcelos, Dorin Plameada-
la, Filipe Nobre, Francisco Loza, 
Giorgi Turabelidze, Gonçalo 
Sampaio, Gonçalo Silva, Gus-
tavo Moura, João Silva, José 
Contreras, Lasha Bzhalava, Luis 
Gaspar, Manuel Carriço (2E), Ri-
cardo Correia, Ricardo Marques 
(Cap.), Rui Santos, Tomás Lam-
boglia (1 E,2T, 1P), Tomás Melo 
(1E).

Treinador: Patrício Lamboglia; 
Diretor de Equipa: Sntónio Fer-
reira Marques; Fisioterapeuta: 
João Jorge (Physioclem)

Caldas Rugby Clube 
ganha na Moita por 29-3

Caldenses com vitória folgada

O atleta do Peniche Amigos 
Clube (PAC), Pedro Carreira, 
participou em duas provas de 
duatlo durante o mês de outu-
bro.

No dia 5 esteve na vila de 
Soure numa prova que deter-
minava o campeão nacional 
na distância sprint: 5000m de 
corrida, 20000m de ciclismo e 
2500m de corrida.

Pedro Carreira cortou a 
meta no 10.º lugar da classifi-
cação geral, com o tempo de 
59m27s, o que lhe permitiu 
subir ao terceiro lugar do pódio 
no escalão M40-44 anos.

No dia 9, representou o PAC 
no duatlo de Grândola, evento 
a contar para a Taça de Por-
tugal. Esta prova, apesar de 
ter as mesmas distâncias de 
Soure, realizou-se em formato 
de contrarrelógio. Cada atleta 
parte individualmente e não é 
permitido andar em grupo. 

Desta feita, Pedro Carrei-
ra fez o 16.º lugar da classifi-
cação geral, com o tempo de 
1h00m35s, levando-o ao se-
gundo lugar do pódio no seu 
escalão.

Disputou-se no dia 5, na 
Quinta do Lago - Algarve, a 

prova de apuramento para o 
Campeonato do Mundo de 
Juniores. No setor masculino, 
Portugal poderá contar com 
três participantes nessa com-
petição e assim, a Federação 
informou que o Triatlo da Quin-
ta do Lago definiria os atletas 
que irão ser convocados.

Disputado na distância 
sprint, a prova contou com os 
jovens mais interessados nes-
ta qualificação. Diogo Tomé, 
do PAC, cortou a meta em 20.º 
lugar com o tempo de 57m43s, 
o que permitiu alcançar o 6.º 
lugar no escalão júnior. 

No passado sábado reali-
zou-se em Portimão o Cam-
peonato Nacional de Triatlo na 
distância olímpica: 1500m de 
natação, 40km de ciclismo e 
10km de corrida.

Os atletas do PAC, Márcio 
Neves e Valdo Neves, esti-
veram em lugar de destaque. 
Márcio Neves cortou a meta 
em 4.º lugar com o tempo de 
2h03m45s, conquistando a me-
dalha de ouro no escalão M35-
39 anos. O seu irmão Valdo 
Neves chegou em 13.º lugar e 
arrebatou a medalha de bronze 
no escalão M40-44 anos.

Atletas de Peniche 
em duatlos e triatlos

Pedro Carreira, atleta do Peniche Amigos Clube

Abel Afonso, natural de Fer-
rel, Peniche, atleta do Clube 
de Natação de Torres Novas, 
sagrou-se vice-campeão na-
cional de triatlo em juniores 
na distância olímpica, ou seja, 
1500m natação depois seg-
mento de ciclismo com 40 km e 

de seguida 10km corrida. 
A prova disputou-se no pas-

sado sábado em Portimão. 
Está agora focado para o dia 
6 de novembro, altura em que 
irá vestir a cores nacionais na 
Taça da Europa, elites que se 
vai realizar na Quarteira.

Triatleta de Ferrel 
vice-campeão júnior

Abel Afonso, atleta do Clube de Natação de Torres Novas

Pimpões Triatlo 
no Aquatlo Jovem da Amadora

Jovens da equipa caldense
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António Moura, dos Pimpões 
Triatlo, das Caldas da Rainha, no 
escalão 60-64, sagrou-se vice-
campeão nacional de duatlo no 
passado dia 5, em Soure.

O evento recebeu o Cam-
peonato Nacional Individual de 
Duatlo, o Campeonato Norte In-
dividual e de Clubes e o Campe-
onato Centro Norte Individual e 
de Clubes.

Contou com uma prova para 
atletas federados e não federa-
dos, com um percurso que incluiu 
5km de corrida, 20km de ciclismo 
e mais 2,5km de corrida. 

Na prova masculina foi Ale-
xandre Nobre, do Sport Lisboa 
e Benfica, que conquistou o tí-
tulo de campeão nacional, com 
00:55:1. Em femininos, Liliana 
Veríssimo, do OutSystems Olím-
pico de Oeiras, venceu a compe-
tição.

Os Pimpões Triatlo estiveram 
representados pelos atletas An-
tónio Moura – 2º lugar do escalão 
60-64 – 1:11:53, Luís Carvalhi-
nho – 5º lugar do escalão 50-54  
– 1:11:00 e Luís Oliveira – 5º lu-
gar do escalão 45-49 – 1:03:43. 

António Moura 
vice-campeão nacional 
de duatlo

Os três atletas dos Pimpões Triatlo participantes na prova

Dinamizada pela Escuderia 
Castelo Branco, tendo contado 
com o apoio dos municípios de 
Alenquer, Azambuja, Bombar-
ral, Cadaval, Sobral de Monte 
Abraço e Torres Vedras, decor-
reu no passado fim de semana 
a Baja Oeste Portugal, prova 
do Campeonato Nacional de 

Todo-o-Terreno, numa compe-
tição com carros, motos, quads 
e SSV.

Na categoria dos carros 
João Ramos e Filipe Palmeiro 
foram os vencedores. No que 
diz respeito à prova das motas, 
o triunfo pertenceu a Gustavo 
Gaudêncio, enquanto Luís Fer-

nandes dominou a competição 
entre os quads. Na categoria 
dos SSV, a classificação ge-
ral foi liderada por João Dias e 
João Filipe.

O público marcou presença 
em vários pontos de passagem 
da prova. 

Baja Oeste Por tugal 
entusiasmou o público

Prova na região Oeste
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Registe-se gratuitamente e leia em 

www.jornaldascaldas.pt

Esta página, pensada para os caldenses com 65 anos ou mais, 
resulta da parceria entre o Jornal das Caldas, o CLDS 4G da Santa 
Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha e a Universidade Sénior 
Rainha D. Leonor. 

Aqui queremos partilhar informações, eventos, atividades, entre 
outras coisas úteis à comunidade sénior. 

Para si

No passado dia 1 celebrámos 
o Dia Internacional do Idoso, di-
namizando várias atividades, 
numa parceria entre o CLDS4G 
da Santa Casa da Misericórdia 
das Caldas da Rainha, o Progra-
ma Seniores+, a Escola de dan-
ça Risa e a Foto Franco.

Fizemos, no telheiro do Par-
que D. Carlos I, uma aula de dan-
ça que proporcionou aos nossos 
idosos um momento de convívio 
e muita animação ao som da mú-
sica quente do chá-chá-chá, uma 
dança latino-americana originária 
de Cuba. Os professores Ricar-
do e Sandra, da escola de dan-
ça Risa, meteram todos a mexer 
com a sua energia contagiante.

Após esta aula, contámos com 
a colaboração das instrutoras do 
programa Seniores+ para reali-
zação de uma pequena caminha-
da. O grupo de seniores andou 
pelas ruas da cidade e passou 
pela emblemática “Rua das Mon-

tras”, onde foi vista a montra da 
Foto Franco com uma exposição 
de fotografi as com os rostos de 
idosos do nosso projeto. O gru-
po fi cou bastante satisfeito com 
o resultado e foi surpreendente a 
reação de cada um. A Foto Fran-
co teve ainda a amabilidade de 
oferecer uma fotografi a de grupo 
e uma individual a cada idoso.

Por fi m e para terminar em be-
leza, o CLDS4G ofereceu fl ores 
aos idosos que passavam na rua, 
acabando por criar momentos de 
partilha muito interessantes entre 
pessoas da mesma faixa etária.

No âmbito do projecto CLDS 
4G dinamizamos, em parceria 
com outras entidades, atividades 
que visam a prevenção do isola-
mento dos idosos do concelho 
das Caldas da Rainha. Saia da 
rotina e venha conhecer pessoas 
novas. Para mais informações 
contacte 262 148 039. Estamos 
disponíveis para si.

1 de outubro 
Dia Internacional 
do Idoso

Aos nossos leitores,
Que temas gostaria de ver explorados 
nesta rubrica? Dê-nos a sua opinião para 
melhorarmos esta página, que é Para si!
Se tiver sugestões contacte-nos 
através do número 262 148 039.

Treine o seu cérebro, 
ele também precisa de ginástica!

Mantenha-se ativo!

Faça um círculo à volta da letra que se repete em cada linha.

Perspetiva sénior

Aula de dança
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Escaparate

Muitos de nós passam, dia-
riamente, momentos de angústia 
e nervosismo, por saber que os 
nossos fi lhos correm inúmeros 
riscos quando se dirigem para a 
escola.

Um dos que tenho presen-
ciado é aquele relacionado aos 
condutores imprudentes e irres-
ponsáveis que, de moto ou de 
carro, aproximam-se, de modo 
inconsciente, daqueles estabe-
lecimentos.

A alta velocidade e as estripu-
lias (exibicionismos excessivos) 
são o mote para momentos de 
afl ição declarada, por parte dos 
progenitores que vão deixar os 
fi lhos menores.

Há que tomar providências. 
As autoridades devem, com a 
máxima urgência, coibir abusos. 

Nos tempos da “outra se-
nhora” uma “chapada na trom-
ba” resolvia de imediato esse 
tipo de situação. Agora, porém, 
como estamos todos “armados 
em civilizados”, convém seguir 
alguns padrões menos toscos, 
entre eles, a colocação de lom-
bas; a pintura imediata das pas-
sadeiras (a que existe em frente 
ao portão da Escola Secundária 
Rafael Bordalo Pinheiro está 
em petição de miséria); quiçá a 
instalação de “passadeiras inte-
ligentes”, com sinalização ade-
quada; e, em última instância, 
um agente da autoridade, em 
local bem visível, munido com 
um bloco de multas (sem fazer 
ouvidos às desculpas alheias) e 
fazendo bom uso dele.

Ações educativas e de segu-
rança no trânsito são urgentes. 
Os condutores que não com-
preendem que o seu veículo é 
simplesmente um meio de trans-
porte, e não uma máquina de 
guerra, deveriam ser impedidos 
de conduzir.

Outra das medidas que pode-
riam ser tomadas por quem de 
direito seria a instalação de um 
equipamento de fi scalização ele-
trónica de velocidade. E todas 
as infrações cometidas nas ime-
diações de uma escola deveriam 
ser classifi cadas como “gravís-
simas” provocando, assim, uma 
pesada multa e, por que não, a 
apreensão da carta de condução 
por tempo indeterminado.

Um curso de conscientização 
dos condutores apanhados em 
fl agrante delito deveria, também, 
ser uma obrigação. O sentimen-
to de impunidade que corrói a 
cabeça de alguns motoristas 
é impressionante, e isso só se 
contraria com investimento na 
educação.

O ato de conduzir deve ser 
passivo. Todos devem estar 
cientes de que um veículo que 
se mova a uma pequena velo-
cidade, por exemplo, 36 Km/h, 
consegue avançar 10 metros. 
Se aumentar a celeridade inevi-
tavelmente reduplica o percurso 
percorrido, bastando um segun-
do de distração para provocar 
um disparate monumental. 

Infelizmente, próximo a esco-
las, já me deparei com inúmeros 
momentos assustadores, entre 

eles o do motorista a conversar 
ao telemóvel; ou aparentemente 
embriagado; ou “apostando uma 
corrida”; ou mesmo, por incons-
ciência plena (o do reles exibi-
cionismo), para que todos repa-
rem “no carrão do animal”.

No Reino Unido existem cam-
panhas educativas muito fortes, 
diria mesmo chocantes e assus-
tadoras, porém efi cazes.

Em Portugal, a legislação que 
pune o motorista leviano é muito 
branda e, na generalidade, muito 
mal administrada. Se existir rigor 
no trato dos delitos, principal-
mente naqueles ocorridos nas 
proximidades dos estabeleci-
mentos de ensino, com certeza, 
os motoristas passarão a com-
preender que um veículo serve 
para transporte de pessoas e de 
produtos, bem como para dimi-
nuir distâncias entre pontos de 
interesse.

“A grande responsabilidade 
do ser humano consiste em sa-
ber discernir. O mundo espera 
que cada um de nós assuma 
esta importante tarefa do justo 
equilíbrio.” (texto judaico).

Responsabilidade e prudên-
cia são dois caminhos muito 
importantes para alcançarmos 
uma adequada harmonia, para 
conseguirmos viver em paz com 
quem nos rodeia, para termos 
uma sociedade mais íntegra e 
igualitária, para alcançarmos, 
quem sabe, um futuro alicerçado 
nas boas atitudes do presente.

Rui Calisto

A Deco (associação de defesa 
do consumidor) aceitou o convite 
do programa Eusoudigital e pro-
move a capacitação dos consumi-
dores da região Ribatejo e Oeste 
para a transição digital.

Os Centros de Capacitação 
Eusoudigital, para além da divul-
gação do projeto junto dos inúme-
ros consumidores que contactam 
com a Deco, desenvolvem ações 
de capacitação que contam com 
o envolvimento da nossa rede de 
parceiros Deco, em especial autar-
quias.

Nos Centros Eusoudigital são 
promovidas e desenvolvidas ações 
de competências digitais que têm 
como propósito ajudar os portu-
gueses a usar a Internet. Para isso, 
as equipas da Deco receberam for-
mação e associam-se agora à rede 
de milhares de mentores e voluntá-
rios que irão promover estas ações 
de capacitação.

O programa Eusoudigital, uma 
iniciativa promovida pelo Muda – 
Movimento pela Utilização Digital 

Ativa e com o apoio da estrutura de 
missão Portugal digital, tem como 
objetivo promover a literacia digital 
de um milhão de adultos em Por-
tugal, até ao fi nal de 2023, através 
do desenvolvimento de uma rede 
nacional de milhares de voluntários 
apoiados em mais de 1500 espa-
ços, em todo o país, incluindo os 
oito Centros Eusoudigital da nossa 
associação.

Este é um programa destinado a 
todos os portugueses, em particu-
lar os adultos acima dos 45 anos, 
que tenham interesse em adquirir 
competências digitais básicas, es-
senciais ao dia-dia, como aprender 
a usar o e-mail e outras ferramen-
tas de comunicação, pesquisar na 
internet e usar as redes sociais. As 
ações são realizadas em contexto 
familiar ou em locais de proximi-
dade na comunidade, como juntas 
de freguesia, escolas, lares, entre 
outros.

Suzana Pestana

A Associação Nacional de 
Vendedores de Imprensa (ANVI) 
vem divulgar o desrespeito total 
da VASP - Distribuidora de Publi-
cações, SA, ao cumprimento das 
ordens do tribunal, providência 
cautelar de 9 de julho de 2021 e 
despacho do dia 9 de setembro 
de 2021, que suspendeu a taxa 
diária de distribuição.

Esta taxa está a sobrecarregar 
e duplicar os custos dos agentes, 
com forte incidência nos mais frá-
geis, tendo já provocado danos de 
grande impacto nestes pequenos 
empresários.

O tribunal de Sintra aceitou a 
providência cautelar que a ANVI 
enviou a esta comarca, e por con-
seguinte, ditou sentença que proi-
biu a VASP de tal cobrança até 
ser feita jurisprudência na ação 
principal, por estar em risco uma 

franja deste universo, muito sen-
sível, atendendo à fase difícil que 
este ramo apresenta e ao tempo 
pandémico que vivemos.

A VASP não cumpriu e conti-
nua a não cumprir.

A cobrança desta taxa diária 
está a ser cobrada de forma ile-
gal, assim como a VASP está a 
cessar contratos com os seus 
agentes, com base no não paga-
mento da taxa diária, menciona-
da na fatura. Consideramos que 
tivemos e continuamos a ter um 
papel determinante no acesso 
dos portugueses à informação, 
esta taxa está a levar muitos pon-
tos de venda, nomeadamente os 
pequenos comerciantes e os que 
se encontram no interior do país 
a não vender qualquer imprensa, 
por decisão da VASP.

Esta associação não vai de-

sistir. Além da via legal, vai tomar 
medidas de força, no sentido de 
chamar a atenção para atropela-
mento das regras básicas da de-
mocracia.

Dado o interesse publico, solici-
tamos e agradecemos o apoio da 
comunidade jornalística no senti-
do de ser amplamente noticiado 
e assim pressionar este gigante a 
não esmagar tão frágil elo desta 
cadeia, onde juntamente com os 
jornalistas nos inserimos.

Não respeitar o tribunal é um 
sinal forte do sentimento impune 
das grandes organizações com 
monopólio.

A direção da Associação 
Nacional de Vendedores 

de Imprensa
José Carrilho

Irresponsabilidade 
e imprudência

Deco Ribatejo e Oeste 
já é um centro 
Eusoudigital

Instalações da Deco Ribatejo e Oeste

VASP desrespeita decisão 
do tribunal e continua 
a cobrar taxas aos seus agentes

Pu
b.
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ALUGA-SE

Telf. 914 820 857

Casa em São Martinho do Porto com piscina 
na estrada nacional perto de Famalicáo, Nazaré. 
(casa c/ 4 quartos, localizada em zona isolada)

Festas de aniversário
Casamentos
Batizados

DECORAÇÕES TEMÁTICAS

Pinturas Faciais 
Moldagem de Balões
Máquina de Pipocas
Máq. de Algodão Doce 

Telf. 961 581 340
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JORNAL DAS CALDAS     20 DE OUTUBRO DE 2021

ÚLTIMA

No próximo dia 23, das 10h 
às 12h, no Espaço Ó Gaeiras, 
a associação Óbidos Hub pro-
move o Encontro Criativo da 
Economia Social em Óbidos 
– Necessidades Fundamen-
tais das Organizações, com as 
entidades do terceiro setor do 
concelho de Óbidos.

O objetivo deste encontro 
é explorar, de forma colabora-

tiva, as necessidades funda-
mentais sentidas por parte das 
entidades da região de Óbidos, 
e apresentar aos participantes 
instrumentos estratégicos de 
diagnóstico organizacional e 
de capacitação.

A inscrição é gratuita. Mais 
informações pelo telemóvel 
938759514.

Encontro Criativo 
da Economia Social 

A CRAPAA – Caldas da Rai-
nha Associação Protetora de 
Animais Abandonados retirou 
dezanove animais (cães e ga-
tos) de uma habitação nos ar-
redores de Caldas da Rainha, 
onde não havia “as mínimas 
condições para animais e para 
humanos”.

Após um apelo externo, os 
elementos da CRAPAA deslo-
caram-se à habitação, onde a 
GNR, veterinária municipal e 
a assistência social já tinham 
ido, em fevereiro, sem que a 
situação se alterasse, revela a 
associação.

“Falámos com os proprietá-
rios, numa situação de extrema 
urgência, onde aqueles animais 
e pessoas não podiam continu-
ar a viver daquele modo. Os 
animais estavam infestados 
de parasitas, com várias falhas 
de pêlo por causa da alergia à 
pulga, o cheiro que vinha da 
habitação era insuportável e 
a falta de higiene era notável”, 
descreve a CRAPAA.

“Entrámos em contacto 
com as entidades competen-
tes para nos meterem a par do 
caso e saber que diligências já 
tinham sido tomadas”, indica a 
associação, que organizou a 
retirada dos animais em qua-
tro fases. Na segunda recolha, 
além dos animais que trouxe-

ram, desparasitaram interna e 
externamente todos os animais 
que ficaram na habitação e dei-
xaram ração.

O processo de retirada dos 
animais foi concluído há cerca 
de um mês. “No total retirámos 
dezanove animais (quinze ca-
nídeos e quatro felinos)”, refere 
a CRAPAA, que não dispõe de 
gatil, mas contou com o auxílio 
de uma família de acolhimento 
temporário.

Na habitação ficaram dois 
cães e cinco gatos.  “A asso-
ciação conseguiu resolver este 
caso social relativamente aos 
animais,  agora cabe às outras 
entidades ajudar e acompa-
nhar esta família”, faz notar a 
CRAPAA.

“Agora precisamos de en-
contrar famílias para estes pa-
tudos e pessoas para ajudar 
na reabilitação destes animais. 
Muitos deles não sabiam o 
que era a luz do dia, passear, 
ter uma taça de comida, uma 
cama quentinha e seca só para 
eles”, apela a associação.

De acordo com a CRAPAA, 
a veterinária municipal compro-
meteu-se a vacinar, esterilizar 
e chipar os dezanove animais 
que foram retirados.

Francisco Gomes

CRAPAA retira 
dezanove animais 
de casa 
sem condições

O Largo da Igreja, no Bombar-
ral, foi palco, na noite do passa-
do sábado, do concerto “Música 
e Monumentos”, pela Banda de 
Música do Círculo de Cultura Mu-
sical Bombarralense.

O evento realizou-se no âmbi-
to da iniciativa “Música e Monu-
mentos” da Confederação Mu-
sical Portuguesa e com o apoio 
do programa Garantir Cultura, do 
Fundo de Fomento Cultural do 

Ministério da Cultura. 
O concerto contou com o pa-

trocínio da Presidência da Repú-
blica.

Concerto “Música e Monumentos”

A tradição mantém-se e o 
Santuário de Nossa Senhora dos 
Remédios, em Peniche, voltou a 
acolher no passado domingo os 
romeiros que ali compareceram 
para cumprir todas as promessas 
feitas ao longo do ano, por devo-
ção a Nossa Senhora e muitas 
vezes pelas graças já recebidas. 

A fé, a devoção, a fidelidade 
às tradições, o espírito da amiza-
de e do convívio mantido ao lon-
go dos anos permanecem inalte-
rados. Esta tradição remonta aos 

princípios do século XIX.
Este ano foi ao santuário o 

Círio da Aldeia da Senhora da 
Glória, antigamente denominada 
Panasqueira, que há cerca de 90 
anos não romava aos Remédios. 
Trajados a rigor, os romeiros do 
Lugar da Estrada voltaram a re-
criar a ida ao santuário com as 
suas galeras puxadas por ele-
gantes cavalos. 

A tradicional procissão em re-
dor do santuário quando chegou 
junto ao revelim, local do naufrá-

gio do barco de pesca Benito, fez 
uma paragem para a bênção do 
mar pelo padre Gaetano Catala-
no. Após a procissão estas mes-
mas galeras fizeram o circuito 
do santuário com a imagem de 
Nossa Senhora dos Remédios e 
com os padres Diogo, Gaetano e 
Salvatore. No final houve o tra-
dicional canto das loas a Nossa 
Senhora, seguido da despedida 
dos Círios.

Círios a Nossa Senhora 
dos Remédios

Devoção no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios (foto Carlos Tiago)

Atuação no Largo da Igreja, no Bombarral

O evento Óbidos Vila Natal 
vai voltar este ano a ser reali-
zado no castelo, em moldes li-
geiramente diferentes das edi-
ções anteriores para fazer face 
às contingências necessárias 
da pandemia. “Será uma ver-
são muito próxima do original, 
com as restrições definidas 
pela Direção-Geral da Saúde 
em termos de número de visi-

tantes em permanência no re-
cinto, pelo que a visita poderá 
ser condicionada na sua dura-
ção e seguimento”, revelou a 
Câmara.

Está agendado para decor-
rer entre 30 de novembro e 2 
de janeiro, e terá a maior pista 
de gelo de sempre do evento, 
revelou fonte da autarquia. 

Óbidos Vila Natal 
regressa
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