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No caso de Sandro Ber-
nardo, a redução em 
um ano tem a ver com a 
“premeditação, reflexão 

ou persistência na vontade de ma-
tar”, que o Tribunal da Relação en-
tende não ter existido, explicando 
que “a premeditação revela uma 
atitude de elaboração mental e 
reflexão do propósito criminoso do 
agente, merecendo uma censura-
bilidade acrescida da conduta, e 
são indícios dessa frieza de ânimo 
a reflexão sobre os meios empre-
gados e a persistência na vontade 
de matar por mais de 24 horas”.

Para o Tribunal da Relação 
esta “circunstância agravante” não 
foi provada, uma vez a decisão do 
Tribunal de Leiria “limita-se a dizer 
que o arguido já dias antes tinha 
espancado a filha”, para “obter 
informações sobre a conduta da 
vítima, designadamente dos con-
tactos de cariz sexual que teria 
mantido com terceiros”, sem que 
nenhuma referência tenha sido fei-
ta relativamente à intenção de ma-
tar, acontecimento “típico do crime 
de violência doméstica pelo qual o 
arguido foi condenado, logo, não 
se incluindo nesse episódio o dolo 
de matar, mas sim de maltratar”.

Contudo, não foi afastado o 
cometimento do homicídio qualifi-
cado e por outro lado foi lembrado 
que em julgamento o arguido pres-
tou declarações contraditórias, 
evidenciando “uma total ausência 
de autocensura, não mostrando a 
menor emoção nem interiorização 
da gravidade das suas condutas e, 
menos ainda, qualquer arrependi-
mento”.

“A culpa situa-se em níveis al-
tos, sendo que era exigível ao ar-
guido que não praticasse os atos 
que praticou, especialmente o de 
homicídio da sua própria filha”, re-
feriu o Tribunal da Relação.

No Tribunal de Leiria tinha sido 
aplicada, pela prática, em co-
autoria material, de um crime de 
homicídio qualificado, a pena de 
22 anos de prisão, pelo crime de 
profanação de cadáver, a pena de 
18 meses de prisão, pelo crime 
de abuso e simulação de sinais 
de perigo a pena de 9 meses de 
prisão, e pelo crime de violência 
doméstica, a pena de 3 anos de 

prisão. Em cúmulo jurídico, a pena 
única de 25 anos de prisão.

Foi agora decidido pelo Tribu-
nal da Relação aplicar a pena de 
prisão de 21 anos pela prática de 
um crime de homicídio qualificado, 
por omissão, mantendo as outras 
penas, que não foram objeto de 
recurso, fixando o cúmulo jurídico 
em 24 anos de prisão efetiva.

Madrasta não cometeu 
homicídio qualificado

Quanto a Márcia Monteiro, que 
teve no Tribunal de Leiria uma sen-
tença diferente por ter mostrado 
arrependimento durante o julga-
mento e por se entender que a sua 
ação não foi idêntica à do marido, 
o recurso permitiu-lhe agora ser 
absolvida da prática do crime de 
homicídio qualificado (tinha pena 
de 18 anos), condenando-a pela 
prática de um crime de homicídio 
simples, por omissão, na pena de 
8 anos de prisão, e em concurso 
com o crime de profanação de 
cadáver (18 meses de prisão) e 
de abuso e simulação de sinais 
de perigo (9 meses de prisão) na 
pena única de 9 anos de prisão 
efetiva (tinha apanhado 18 anos e 
9 meses de prisão).

O que foi apreciado foi se a sua 
omissão na ajuda a Valentina te-
ria evitado o desfecho mortal. Em 
concreto, “saber se o tribunal errou 
ao considerar que sobre a arguida 
impendia um dever jurídico que 
pessoalmente a obrigava a evi-

1- O funeral da menina 
realizou-se no Bombarral, 
onde vivia habitualmente 
com a mãe

2- Valentina tinha 9 anos

Penas de prisão por morte de Valenti n a diminuídas em 10 anos e 9 meses
O Tribunal da Relação de Coimbra decidiu na pas-
sada quarta-feira reduzir as penas aplicadas em 
abril pelo Tribunal de Leiria ao pai de Valentina 
Fonseca e à madrasta pelo homicídio da menina 
de 9 anos, em Atouguia da Baleia, Peniche, onde 
vivia temporariamente. Os recursos interpostos 
por Sandro Bernardo, de 34 anos, natural das Cal-
das da Rainha, e Márcia Monteiro, de 40 anos, na-
tural de Peniche, acabaram por fazer diminuir em 
um ano a pena máxima de prisão dele de 25 para 
24 anos e baixar a pena dela de 18 anos e 9 meses 
de cadeia para 9 anos, ou seja, menos 9 anos e 9 
meses.

Francisco Gomes

tar o resultado decorrente da sua 
omissão, defendendo a recorrente 
que tal não se verificava”, uma vez 
que “tem de decorrer diretamente 
da lei e não de quaisquer princí-
pios morais”.

Por outro lado, “aferir se deve 
ser considerada a impugnação da 
matéria de facto, resultando das 
transcrições dos depoimentos que 
a recorrente se interpôs entre o 
arguido e a vítima no sentido de 
o demover à prática dos atos que 
conduziram à morte, e ainda que 
a morte resultou da pancada des-
ferida pelo arguido, revelando-se 
inócua toda e qualquer ajuda que 
a recorrente pudesse ter procura-
do”.

A madrasta “tinha o dever de 
proteger” Valentina, referiu o acór-
dão. Adicionalmente, “a arguida 
era a única com possibilidade de 
poder intervir no sentido de evitar 
o resultado de morte da vítima”, 
pois para além do autor efetivo do 
crime “na casa estavam apenas 
os outros filhos menores, pelo que 
ocorria uma situação que impunha 
o dever de salvamento”. “Bastaria 
pegar num telefone ou sair de casa 
e pedir socorro”, sublinhou.

No entanto, os juízes que apre-
ciaram o recurso vincaram que 
"a arguida não só não participou 
ativamente nas agressões do ar-
guido à vítima, como não existiu 
alguma adesão ou concordância 
relativamente às mesmas".

A sustentar essas conclusões 
estão as declarações do arguido, 
da arguida e do filho do casal, que 
estava na residência, das quais 
resultam que Márcia Monteiro “se 
interpôs entre o arguido e a vítima 
no sentido de o demover à prática 

dos atos que conduziram à morte 
da vítima”.

Mas se o Tribunal de Leiria 
“errou quando considerou ter a 
recorrente praticado um crime de 
homicídio qualificado, por nada ter 
feito para evitar o resultado mor-
te”, a realidade é que “a oposição 
da arguida à conduta do arguido 
se refere a momentos anteriores 
ao episódio decisivo”.

Ou seja, Márcia Monteiro “ape-
sar de manifestar verbalmente 
oposição à atuação do arguido, na 
prática não tomou qualquer ação 
no sentido de ao menos tentar que 
as agressões parassem (tentando 
impor-se fisicamente entre a víti-
ma e o arguido, ou chamando por 
socorro)”.

Segundo o acórdão, “os mo-
mentos considerados relevantes 
para integrar os elementos típicos 
do crime de homicídio por omissão 
imputado à arguida são os que se 
seguiram à entrada da vítima em 
convulsões, ou seja os factos nos 
quais se descreve que os argui-
dos perceberam que, em razão 
da pancada desferida a ofendida 
podia morrer, e não obstante, e 
conformando-se com isso, em vez 
de promoverem socorro para a 
menor, ambos, em conjugação de 
esforços, deitaram-na no sofá, e 
ainda que a arguida tenha ido jun-
to da vítima, verificando se ainda 

respirava, nada fez para chamar 
ajuda e socorrer a menor, tendo 
todos os meios ao seu alcance 
para o fazer”.

Tendo ficado provado que a 
morte de Valentina foi devida a 
contusão cerebral com hemor-
ragia subaracnoideia, não ficou 
apurado o momento da sua morte, 
sendo certo que “a morte não foi 
imediata, pelo que teria sido pos-
sível à arguida evitar o resultado 
morte, se convocasse socorro de 
imediato”. 

É certo que, como esclareceu 
o perito médico, “seria difícil evi-
tar esse resultado e, mesmo que 
fosse evitado, a menor ficaria com 
graves sequelas, mas a arguida 
dispunha de meios de chamar 
socorro: tinha telefone e era ela 
a única com carta de condução, 
tendo um carro à sua disposição”. 

2

Morte de 
Valentina 
foi devida 
a contusão 

cerebral



JORNAL DAS CALDAS     301 DE DEZEMBRO DE 2021 DESTAQUE 

quando a filha lhe implorou repe-
tidamente que parasse, dizendo 
que ia contar.

Contudo, logo de seguida, 
como a menor não dizia o que ele 
pretendia ouvir, o pai desferiu-lhe 
vários murros na face, tórax, cos-
tas e pernas, com muita força, 
assim como lhe apertou o pesco-
ço com as mãos, apertando-o e 
sufocando-a.

Com um chinelo deu múlti-
plas pancadas, com muita força, 
nas pernas e nádegas da menor, 
marcando-lhe a pele com o forma-
to desse chinelo, tudo sempre na 
presença de Márcia Monteiro.

Após estarem na casa de ba-
nho e não obstante os gritos e as 
súplicas de Valentina, o pai desfe-
riu uma pancada com muita força, 
com as mãos, na cabeça da mes-
ma, na parte superior do crânio, 
que lhe provocou uma hemorragia 
interna e, consequentemente, fez 
com que ela caísse na banheira.

O progenitor levantou a filha da 
banheira e esta começou a desfa-
lecer e a ter convulsões, o que fez 
com que ele e a mulher lhe desfe-
rissem bofetadas na cara.

Nesse instante aparece o filho 
de Márcia Monteiro, alertado pe-
los gritos de Valentina, tendo sido 
avisado por Sandro Bernardo para 
voltar para o quarto e não disses-
se nada, caso contrário ficaria sem 
as suas irmãs.

O casal, em vez de pedir socor-
ro para a menor, deitou-a no sofá 
da sala. Mais tarde ambos saíram 
para ir à lavandaria e depois foram 
comprar leite.

A meio da tarde, o filho de Már-
cia Monteiro verificou que Valenti-
na começou a espumar pela boca, 
tendo comunicado isso mesmo à 
mãe. O casal apercebeu-se então 
que a menor tinha falecido, formu-
lando, então, o propósito de es-
conder o cadáver da mesma e de 
encobrir os seus atos.

Combinaram então levar o 
corpo para uma zona florestal na 
Serra d’El Rei, que foram observar 
ainda de tarde.

Cerca das 22 horas, quando 
os outros menores já se tinham 
ido deitar, destaparam a menor e 
despiram-lhe a t-shirt preta que ela 
envergava, vestiram-lhe um pija-
ma preto e vermelho e um casaco 

Penas de prisão por morte de Valenti n a diminuídas em 10 anos e 9 meses

Em vez disso, alegando medo do 
arguido e receio de ficar sem os 
seus filhos, “optou por nada fazer, 
deixando que a infeliz Valentina fi-
casse a agonizar deitada no sofá 
até morrer”.

Deste modo, concluiu-se que 
a omissão “inicia-se no momento 
em que a arguida não interrompeu 
de forma decisiva o processo cau-
sal (no caso, o desferimento de 
violentas pancadas por parte do 
arguido à vítima), pedindo auxílio 
de terceiros”. Essa omissão “as-
sume ainda maior relevo, quando 
após a menor ter ficado inanima-
da, e tendo representado que a 
mesma podia morrer”, a madrasta 
“conformou-se com essa possibili-
dade em vez de promover o ime-
diato socorro”.

Para o Tribunal da Relação, 
a arguida só não podia ter sido 
condenada pela prática de um 
crime de homicídio qualificado, já 
que não ficou provada a especial 
censurabilidade ou perversidade 
apontada ao pai da criança.

Desqualificado o homicídio, foi 
considerado que a arguida devia 
ser condenada por homicídio na 
sua forma omissiva, por recair so-
bre ela “um dever jurídico de evitar 
o resultado - no caso a morte da 
enteada”.

“Para além da forma omissiva, 
um outro elemento aponta para 
aplicação do instituto da atenu-
ação especial da pena. Efetiva-
mente, ao resultar provado que a 
arguida se conformou com o resul-
tado, mas não que o quis, conclui-
se que agiu com dolo eventual, 
circunstância omitida pela decisão 
recorrida, que não a menciona na 
fixação da pena à arguida, mas 

que deve ser considerada. Ao dolo 
direto e ao dolo eventual equiva-
lem distintos graus de intensidade, 
sendo certo que o dolo eventual 
constitui um grau menos intenso 
de vontade (conformação) do que 
aquele que está presente no dolo 
direto (intenção)”, descreveu o Tri-
bunal da Relação.

“A atenuação especial da pena 
implica a redução de um terço do 
limite máximo da pena, e a redu-
ção a um quinto do limite mínimo 
da pena. Aplicando esses facto-
res à moldura penal do crime de 
homicídio voluntário simples (8 a 
16 anos), obtemos a moldura pe-
nal especialmente atenuada de 
3 anos e 4 meses a 11 anos e 8 
meses, espaço onde teremos que 
encontrar a pena concreta”, expli-
cou o acórdão.

Como a arguida não tem ante-
cedentes criminais, mantendo até 
à prática do crime um estilo de vida 
normativo, estando socialmente in-
serida, acrescido do comportamen-
to posterior ao crime, que não me-
rece reparos no estabelecimento 
prisional de Tires onde está detida, 
para além da sua postura em tribu-
nal, tendo sido com base no seu 
depoimento – em conjugação com 
o do seu filho - que o tribunal foi 
buscar boa parte da sua convicção 
relativamente aos factos conside-
rados provados, e que se a argui-
da não se opôs de forma decisiva 
ao processo causal (as agressões 
do arguido à vítima), demonstrou 
oposição (essencialmente verbal) 
às mesmas, revelando também 
algum arrependimento, tudo pon-
derado levou à fixação em 8 anos 
de prisão a pena pela prática do 
crime de homicídio voluntário sim-
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Foram 
gastos mais 
de  33 mil 
euros nas 

buscas pela 
menina 

ples, por omissão.
Juntando os crimes de profa-

nação de cadáver e de abuso e 
simulação de sinais de perigo, na 
sequência do crime de homicídio, 
foi considerada adequada a pena 
de 9 anos de prisão.

Uma vez os recursos obtiveram 
algum provimento, os arguidos 
não têm de pagar taxas de custos 
da nova avaliação do processo.

Queria confissão 
de contactos sexuais

O casal vivia no Bairro do Ca-
pitão, em Atouguia da Baleia, com 
duas filhas em comum, de 7 meses 
e 4 anos, um rapaz, filho de Márcia 
Monteiro, de 12 anos, e Valentina, 
de 9 anos, que ali estava a morar 
há menos de dois meses.

No dia 1 de maio de 2020, o 
pai confrontou Valentina com a cir-
cunstância de ter chegado ao seu 
conhecimento que a mesma tinha 
mantido contactos de cariz sexual 
com colegas da escola, designa-
damente, permitindo que lhe me-
xessem na zona genital, insistindo 
para que a mesma admitisse tais 
factos.

No decurso desse confronto e 
na presença da madrasta, o argui-
do colocou uma colher de pau em 
cima da mesa da cozinha e disse 
à filha que lhe batia com ela se a 
mesma não falasse.

Quando Valentina admitiu os 
referidos contactos, Sandro Ber-
nardo desferiu-lhe diversas palma-
das, com muita força, na zona das 
nádegas e nas pernas.

O pai foi para o quarto e a menor 
ficou na cozinha com a madrasta, 
a fazer os trabalhos escolares. A 
dada altura, Márcia Monteiro foi ter 
com o marido ao quarto e disse-
lhe que Valentina tinha algo mais 
para lhe dizer.

A menina contou então que 
também tinha mantido contactos 
de natureza sexual com o padri-
nho, o qual lhe dava presentes 
para lhe mexer na zona genital.

Perante tal revelação, Sandro 
Bernardo, enfurecido, voltou a des-
ferir várias palmadas com a sua 
mão nas nádegas e nas pernas da 
filha, provocando-lhe lesões. 

No dia fatídico, 6 de maio, cer-
ca das 9h00, também na casa dos 
arguidos, o pai decidiu confrontar 
novamente a filha sobre os con-
tactos de natureza sexual, pre-
tendendo saber se tinha havido 
penetração.

No decurso desse confronto 
e na presença da madrasta, deu 
várias palmadas nas nádegas e 
pernas da filha, levou-a para a ba-
nheira da casa de banho e disse 
à menor que a molhava com água 
a ferver, caso não lhe contasse o 
sucedido com o padrinho.

Como a menor nada revelava, 
o arguido colocou-lhe água a fer-
ver na região genital e inguinal, 
para assim a queimar e lhe infligir 
maior dor, usando o chuveiro para 
o efeito, apenas desligando a água 

azul, que fecharam até cima, colo-
cando o seu capuz na cabeça da 
mesma, atando-o com um lenço.

Colocaram o corpo no carro e 
levaram-no até ao local visto an-
teriormente, a cerca de nove qui-
lómetros de distância. Abandona-
ram-no a trinta e três metros da 
estrada, junto a umas urzes, co-
brindo o cadáver com arbustos e 
com um pequeno pinheiro.

Regressaram a casa e combina-
ram entre si que, no dia seguinte, 
iriam participar o falso desapareci-
mento às autoridades policiais.

No posto da GNR relataram o 
desaparecimento, declarando que 
tal havia ocorrido entre as 23h00 
do dia 6 e as 8h30 do dia 7, da re-
sidência onde habitavam.

Informaram também que, cerca 
de um ano atrás, quando viviam 
numa residência na cidade de Pe-
niche, a menor tinha saído de casa 
sozinha, para se dirigir à residên-
cia da mãe, no Bombarral, tendo 
nessa altura sido encontrada pela 
PSP de Peniche e entregue à pro-
genitora, o que, efetivamente, ti-
nha acontecido.

Acreditando na veracidade da 
queixa, a GNR desencadeou os 
procedimentos policiais neces-
sários e adequados para tentar 
encontrar Valentina, iniciando-se 
uma operação de busca com a 
colaboração dos serviços da pro-
tecção civil de Peniche e a criação 
de um posto de comando a cerca 
de 100 metros da residência da 
menor.

Essa operação teve início na 
tarde do dia 7 de maio e manteve-
se ininterruptamente até ao dia 10, 
cerca das 12h00, altura em que o 
cadáver foi encontrado, por indi-
cação do pai às autoridades poli-
ciais.

Valentina apresentava lesões 
na cabeça, pescoço, tórax, abdó-
men, braços e pernas, e diversas 
hemorragias e queimaduras de 
segundo grau. A morte foi devida 
a contusão cerebral com hemorra-
gia subaracnoideia.

Nas operações participaram 14 
elementos da Policia Judiciária, 
120 militares da GNR, de diferen-
tes postos e destacamentos terri-
toriais e unidades de intervenção, 
90 bombeiros de várias corpora-
ções e um operacional da Câmara 
Municipal de Peniche, bem como 
grupos de escuteiros e de habitan-
tes locais, integrados por mais de 
100 pessoas.

Foram ainda usados meios de 
visualização com recurso a 12 dro-
nes, equipas cinotécnicas com 38 
cães, 48 viaturas da GNR, 7 am-
bulâncias, 8 veículos de comando, 
9 veículos operacionais, 19 veícu-
los tácticos e 6 veículos de trans-
porte pessoal.

Todos estes meios e logística ti-
veram um custo de 31.244,00 eu-
ros, suportados pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Peniche, acrescido de 
1.785,98 euros gastos pela GNR, 
perfazendo um total de 33.029,98 
euros gastos nas buscas.
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Um homem de 61 anos foi 
detido no passado dia 23 pelo 
Núcleo de Investigação Cri-
minal de Caldas da Rainha da 
GNR por posse ilegal de muni-
ções, em Valado de Frades, no 
concelho da Nazaré.

No seguimento de uma in-
vestigação por ameaças, agres-
sões, coação física e ameaça 
verbal com arma de fogo na via 

pública, ocorridas em agosto, 
os militares realizaram duas 
buscas domiciliárias e três em 
veículos, resultando na identifi-
cação e detenção do suspeito e 
na apreensão de 41 munições 
de calibre 12.

O detido, com anteceden-
tes criminais por roubo à mão 
armada e tráfico de estupefa-
cientes, foi constituído arguido, 

e o processo foi transmitido ao 
Tribunal Judicial da Nazaré.

Esta ação contou com o re-
forço do posto de Valado de 
Frades da GNR, do Núcleo de 
Proteção Ambiental de Caldas 
da Rainha e de dois binómios 
do Grupo de Intervenção Cino-
técnica da Unidade de Interven-
ção.

Detido por posse ilegal de munições

Um motociclo furtado em ja-
neiro nas Caldas da Rainha foi 
recuperado em Alverca do Riba-
tejo, em Vila Franca de Xira, no 
passado dia 24, tendo a GNR 
identificado o indivíduo que ti-

nha o veículo na sua posse.
O motociclo, no valor estima-

do de 1500 euros, foi restituído 
pelo Núcleo de Investigação 
Criminal de Vila Franca de Xira 
da GNR ao seu legítimo pro-

prietário, e o suspeito do furto 
foi constituído arguido, com o 
processo a ser transmitido ao 
Tribunal Judicial das Caldas da 
Rainha.

GNR recupera motociclo furtado

Francisco Gomes

Pu
b.

GNR recupera 
motociclo fur tado

Mais de três mil peças de 
vestuário com marcas falsifi-
cadas foram apreendidas pela 
GNR das Caldas da Rainha e 
cinco homens e quatro mulhe-
res, com idades entre os 18 e 
68 anos, foram identificados no 
passado dia 28.

Da lista de artigos consta-
vam 730 peças de vestuário, 
887 peças de equipamento 
desportivo,1185 pares de meias 
e roupa interior, 207 pares de 
calçado, 100 malas, 16 cintos e 
42 relógios.

Esta ação contou com o re-

forço dos Destacamentos de In-
tervenção de Leiria, Santarém e 
Lisboa, e o processo foi remeti-
do ao Tribunal Judicial das Cal-
das da Rainha.

Francisco Gomes

Apreendidas peças de vestuário

Artigos com marcas falsificadas apreendidos pela GNR
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Uma mulher de 43 anos foi 
colhida mortalmente por um 
comboio que circulava na tarde 
do passado domingo na Linha 
do Oeste, em Leiria, em circuns-
tâncias que estão a ser investi-
gadas.

O alerta para o atropelamen-
to ferroviário em Santo Aleixo foi 
dado pelas 14h57, tendo mobili-

zado doze operacionais e cinco 
viaturas dos bombeiros de Leiria 
e da Ortigosa, e da GNR, para 
além da viatura médica de emer-
gência e reanimação (VMER) da 
Figueira da Foz.

O comboio seguia no sentido 
norte-sul, tendo o acidente ocor-
rido numa passagem de nível 
com guarda.

Morre atropelada 
por comboio

Os elementos da Estação 
Salva-vidas de Peniche auxilia-
ram na madrugada do passado 
domingo três holandeses que 
se encontravam a bordo de um 
catamarã com avaria no motor, 
a cerca de cinco quilómetros de 
Peniche.

Na sequência de um alerta 
recebido pelas 03h45, através 
do Centro de Coordenação de 
Busca e Salvamento Marítimo de 
Lisboa, foi ativada de imediato 
para o local uma embarcação da 

Estação Salva-vidas de Peniche.
À chegada ao local, os ele-

mentos da Estação Salva-vidas 
constataram que os três tripu-
lantes se encontravam bem fisi-
camente, sem necessidade de 
assistência médica, tendo pro-
cedido ao reboque do catamarã, 
por questões de segurança da 
própria embarcação e da nave-
gação em geral, para o porto de 
recreio de Peniche.

A Polícia Marítima de Peniche 
tomou conta da ocorrência.

Auxílio a catamarã 
à deriva

A embarcação foi rebocada para o porto de recreio de Peniche

Um homem de 34 anos foi 
detido pela PSP das Caldas da 
Rainha por tráfico de estupefa-
cientes, tendo sido apreendida 
uma grande quantidade de dro-
ga, na noite do passado dia 25.

As movimentações de um 
veículo na via pública desperta-
ram a atenção, levando agentes 
da esquadra de investigação 
criminal a montarem um dis-
positivo de vigilância, interce-
tando o suspeito, que tinha na 
sua posse estupefaciente em 
quantidade relevante, sendo de 

imediato detido e o automóvel 
apreendido.

Na sequência de uma busca 
domiciliária foi encontrada mais 
droga, para além de outros ar-
tigos.

No total foram apreendi-
das 650 doses de haxixe, 317 
doses de cocaína, 80 doses 
de ecstasy e 240 gramas de 
liamba, diversas embalagens 
plásticas, usualmente utilizadas 
na comercialização de estupe-
facientes e duas balanças de 
precisão.

Foram encontrados ainda 
uma espingarda calibre 12, mo-
dificada, e 28 cartuchos, uma 
faca de mato, diversos telemó-
veis e 90 euros supostamente 
relacionados com a atividade 
ilícita.  

O detido foi presente a pri-
meiro interrogatório judicial, 
tendo-lhe sido aplicada a me-
dida de coação mais gravosa, 
prisão preventiva.

Francisco Gomes

Detido por tráfico 
de estupefacientes

Droga, espingarda e outros artigos apreendidos pela PSP

Três homens e uma mulher, 
com idades entre os 25 e 35 
anos, foram detidos ao final da 
tarde de 25 de novembro, de-
pois de terem furtado diversos 
artigos num supermercado das 
Caldas da Rainha.

Após comunicação telefóni-
ca para a esquadra da PSP a 
denunciar o furto, foi de imedia-
to montado um dispositivo no 
terreno que permitiu intercep-
tar os suspeitos quando estes 
se preparavam para chegar ao 

automóvel em que iam efetuar 
a fuga.

O valor dos artigos furtados, 
recuperados pelos polícias, 
rondava os mil euros.

Foram igualmente detetadas 
chapas de matrícula furtadas 
de outro veículo estacionado 
no concelho e cujo proprietário 
não tinha ainda conhecimento 
do sucedido.

A PSP realçou a importância 
da apresentação da queixa-cri-
me, por parte de proprietário do 

veículo, bem como do represen-
tante legal do estabelecimento, 
para que os atos ilícitos possam 
ser alvo de punição, constituin-
do isso como eventual inibidor 
de maior quantidade de crimes 
desta natureza.

Em comunicado, a PSP tam-
bém agradece a colaboração e 
a participação ativa da popula-
ção na comunicação de situa-
ções anómalas.

Francisco Gomes

Quarteto apanhado a furtar 
em supermercado

Artigos recuperados pela PSP das Caldas da Rainha

Pu
b.
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A Câmara Municipal da Naza-
ré anunciou na passada sexta-
feira o cancelamento dos feste-
jos de rua da passagem de ano 
2021-2022.

“Após o anúncio das novas 
medidas de controlo e mitigação 
da atual pandemia Covid-19, efe-
tuada pelo Primeiro-Ministro, em 
consonância com a Direção Ge-
ral de Saúde, e após reflexão e 

decisão do presidente da Câma-
ra Municipal da Nazaré, o evento 
não se irá realizar”, transmitiu a 
autarquia.

“A decisão foi alvo de grande 
ponderação e não foi tomada de 
ânimo leve, no entanto, foi, no 
entender da autarquia, a mais 
sensata, uma vez que o Municí-
pio não conseguirá controlar os 
grandes aglomerados, bem como 

a obrigação de apresentação dos 
testes negativos impostos pelas 
novas medidas”, sustentou.

O Município da Nazaré con-
siderou “fundamental garantir a 
segurança de todos e o cumpri-
mento das medidas definidas” 
para “mitigar o atual flagelo mun-
dial vivido”.

Autarquia admitiu que não conseguiria controlar os grandes aglomerados

Pu
b.

A sexta edição do Caldas 
Street Food, que estava prevista 
realizar-se no primeiro fim-de-
semana de dezembro, foi cance-
lada por recomendação da Dele-
gação de Saúde das Caldas da 
Rainha.

De acordo com a delegada de 

saúde, Cristina Pecante, “tendo 
em conta a atual situação pandé-
mica, com evolução rapidamente 
crescente no nosso concelho, 
somos de parecer que não deve 
ser autorizada a realização de 
eventos que facilitem a aglome-
ração de pessoas”.

A organização, perante este 
cenário, resolveu não concretizar 
o evento, anunciando que logo 
que existam condições para o 
fazer será divulgada uma nova 
data.

Caldas Street Food     
cancelado devido 
à situação pandémica 

Em anos anteriores o evento atraiu muitos visitantes

Nazaré cancela festejos de rua 
da passagem de ano

Tendo em conta o agrava-
mento da pandemia e as restri-
ções desde 1 de dezembro, e 
de forma a garantir o sucesso 
do evento, as entidades promo-
toras decidiram adiar o festival 
Green Food and Drinks para 
2022, mantendo as inscrições 
abertas.

A iniciativa, que visa pro-
mover a alimentação saudável 
através do consumo de produ-
tos frescos, locais e sazonais, 
além da preservação das tra-
dições gastronómicas, estimu-
lando à inovação na criação 
de receituário e de produtos 
originais, com base nos produ-
tos locais e regionais, deveria 
realizar-se nos municípios das 
Caldas da Rainha e Óbidos, 
entre 25 de novembro e 12 de 
dezembro.

A organização resulta de 
uma parceria entre a ACCCRO 
– Associação Empresarial das 
Caldas da Rainha e Oeste, 
AIRO – Associação Empresa-
rial da Região Oeste, Câmara 
Municipal das Caldas da Rai-
nha, Óbidos Criativa, União 

de Freguesias das Caldas da 
Rainha, Santo Onofre e Serra 
do Bouro, União de Freguesias 
da Nossa Sª do Pópulo, Coto e 
São Gregório, Sporting Clube 
das Caldas e EHTO – Escola 
de Hotelaria e Turismo do Oes-
te.

No dia 4 de dezembro tam-
bém não se realizará a Parada 
do Pai Natal, iniciativa da ACC-
CRO e da Câmara, na sequên-
cia de parecer negativo da au-
toridade de saúde.

Entretanto, de forma a ser 
possível a realização em se-
gurança de todas as atividades 
do projeto “Caldas, Rainha do 
Natal” e assim ir ao encontro do 
cumprimento das regras que ti-
veram parecer favorável da de-
legação de saúde, a ACCCRO 
solicita aos visitantes das diver-
sas animações a utilização de 
máscara/viseira de proteção, 
etiqueta respiratória, desinfe-
ção das mãos e superfícies 
de contacto, distanciamento 
social, entre outras que sejam 
adequadas ao combate da pan-
demia. 

Festival Green Food 
and Drinks adiado

Para entrar na Óbidos Vila 
Natal será obrigatório a apre-
sentação de teste negativo 
PCR com 72 horas ou teste 
antigénio com 48 horas, a par-
tir dos 12 anos, idade em que 
também é necessário uso de 

máscara.
É obrigatório a apresentação 

de certificado de recuperação 
para quem teve Covid-19 há 
menos de 90 dias. Caso contrá-
rio também terão de apresentar 
teste negativo.

Teste negativo para 
entrar na Vila Natal

A Junta de Freguesia de 
São Martinho do Porto, peran-
te a atual situação pandémica, 
informou que a primeira edição 
do Mercado de Natal que esta-
va previsto realizar-se de 7 de 
dezembro a 6 de janeiro, foi 
cancelada.

“Esperemos que em breve a 
vida possa ser retomada com 
normalidade e que no próximo 
natal existam condições para 
fazer ainda melhor”, declarou 
a autarquia, encabeçada por 
Nuno Vieira.

Mercado de Natal 
cancelado 
em São Martinho
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Mais três mortes na região Oeste 
associadas à pandemia 

Em relação aos casos ativos 
na Região Oeste, a soma não 
se torna possível uma vez que o 
concelho de Alenquer não divul-
ga e Alcobaça e Arruda dos Vi-
nhos não atualizaram, mas no to-
tal dos restantes nove concelhos 
houve mais 137 casos ativos.

Em Torres Vedras havia 227 
casos ativos (mais 99), em Cal-
das da Rainha 181 casos (mais 
29), Peniche 114 (mais 24), Na-
zaré 56 (menos 36), Lourinhã 
48 (sem comparação), Óbidos 
45 (mais 12), Sobral de Monte 
Agraço 19 (mais 11), Bombarral 
16 (menos 4) e Cadaval 14 (mais 
2). 

Não pertencendo à região 
Oeste, mas por ser um concelho 
que faz fronteira com o de Cal-
das da Rainha, eis os dados re-
ferentes a Rio Maior: 59 (mais 1) 
óbitos e 51 (mais 13) casos ati-
vos. No total já houve 3106 (mais 
32) infetados e 2996 (mais 18) 
recuperaram. Havia 32 (mais 13) 
pessoas em vigilância ativa.

A taxa de incidência a 14 dias 
por 100 mil habitantes aumentou 
de 351 para 410 (mais 59) nas 
Caldas da Rainha, ultrapassan-
do o limite admissível (mais de 
240 casos). 

Na região estavam acima do 
limite os concelhos de Naza-
ré 785 (mais 35), Peniche 464 
casos (mais 45), Alcobaça 432 
(mais 183), Óbidos 408 (mais 
158), Rio Maior 266 (mais 39) e 
Torres Vedras 241 (mais 126).

Lourinhã apresentava uma 
taxa de incidência por 100 mil 
habitantes de 202 (menos 20), 
Bombarral 197 (menos 24), Alen-
quer 195 (mais 117), Sobral de 
Monte Agraço 138 (mais 138), 
Cadaval 124 (mais 20) e Arruda 
dos Vinhos 82 (mais 50). 

Total de casos confirmados: 
Torres Vedras – 7722 (mais 166); 
Alenquer – 5064 (mais 75); Lou-
rinhã – 2056 (sem comparação); 
Peniche – 2688 (mais 67), Naza-
ré – 1365 (mais 45); Sobral de 
Monte Agraço – 1229 (mais 12); 
Cadaval – 847 (mais 18); Óbidos 
– 859 (mais 28); Bombarral – 817 
(mais 9); Caldas da Rainha, Al-
cobaça e Arruda dos Vinhos não 
divulgaram.

Total de casos recuperados: 
Torres Vedras – 7308 (mais 67); 
Peniche – 2520 (mais 42); Lou-
rinhã 1968 (sem comparação), 
Nazaré – 1286 (mais 80); Sobral 
de Monte Agraço – 1186 (mais 
1); Cadaval – 812 (mais 16); 
Bombarral – 817 (mais 52); Óbi-
dos – 765 (mais 16). Caldas da 
Rainha, Alcobaça, Arruda dos Vi-
nhos e Alenquer não divulgaram.

Ao nível das freguesias, no 
concelho de Peniche existiam 53 
casos (mais 22) na cidade, 51 
(menos 1) em Atouguia da Ba-
leia, 9 (mais 2) em Ferrel e 1 em 
Serra D’El-Rei (mais 1). Em qua-
rentena/sob vigilância estavam 
765 (mais 112) pessoas.

A distribuição de casos ativos 
pelas freguesias da Nazaré re-
gistava 43 na vila (menos 25), 10 
(menos 7) em Valado dos Frades 
e 3 (menos 4) em Famalicão.

A distribuição de casos ativos 
pelas freguesias de Torres Ve-
dras fazia-se da seguinte forma: 
Santa Maria, São Pedro e Ma-
tacães: 95 (mais 37); União das 
Freguesias de A-dos-Cunhados 
e Maceira: 47 (mais 27); Silveira: 
18 (mais 7); União das Fregue-
sias de Carvoeira e Carmões: 16 
(mais 14); Ventosa: 15 (mais 6); 
São Pedro da Cadeira: 10 (mais 
7); Ramalhal: 8 (mais 1), Freiria: 
6 (mais 4); União das Freguesias 

de Campelos e Outeiro da Cabe-
ça: 5 (mais 1); Ponte do Rol: 3 
(mais 1), Turcifal: 3 (menos 5) e 
União das Freguesias de Maxial 
e Monte Redondo: 1 (menos 1). 

Em Torres Vedras existiam 
530 (mais 230) contactos sob vi-
gilância ativa das autoridades de 
saúde.

Em Sobral de Monte Agraço 
havia 20 (mais 10) pessoas em 
vigilância ativa (efetuada pela 
autoridade de saúde, com confi-
namento obrigatório), 16 (mais 5) 
pessoas em vigilância sobreativa 
(efetuada pelos médicos de me-
dicina geral e familiar), 133 (mais 
113) pessoas em vigilância pas-
siva e 36 pessoas (mais 15) em 
isolamento.

Casos em instituições

O Agrupamento de Escolas 
Raul Proença, nas Caldas da 
Rainha, divulgou no dia 30 que 
havia seis turmas em isolamento 
profilático (quatro na Escola Se-
cundária Raul Proença, uma na 
Escola Básica do Bairro da Ponte 
e outra na Escola Básica de San-
to Onofre), com alunos desde o 
2º ao 12º ano. Estavam infetados 
oito alunos, dois docentes e um 
não docente, neste caso do jar-
dim de infância de Santo Onofre.

No Agrupamento de Escolas 
D. João II das Caldas da Rainha 
também houve uma série de sa-
las de jardins de infância em iso-
lamento profilático e houve mes-
mo estabelecimentos de ensino 
fechados.

No Agrupamento de Escolas 
de São Martinho do Porto há 
uma turma em isolamento profi-
lático em Alfeizerão.

O concelho de Torres Vedras 
tem um novo surto composto 

por casos de Covid-19 associa-
do a trabalhadores da Câmara e 
dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Torres 
Vedras. Apresenta atualmente 
27 casos ativos, registando um 
caso recuperado.

Novas medidas 
até janeiro

O Conselho de Ministros apro-
vou a resolução que declara a 
situação de calamidade em todo 
o território nacional continental 
desde as zero horas de 1 de de-
zembro.

Entre as alterações face ao 
regime atual, estabelece-se a 
obrigatoriedade de apresentação 
de certificado digital Covid-19 no 
acesso a estabelecimentos turís-
ticos e de alojamento local, es-
tabelecimentos de restauração 
e similares (não aplicável relati-
vamente à permanência em es-
planadas abertas), eventos com 
lugares marcados e ginásios.

Determina-se a obrigatorieda-
de de apresentação de teste ne-
gativo (mesmo para vacinados) 
no acessoa visitas a estruturas 
residenciais (para idosos, uni-
dades de cuidados continuados 
integrados da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integra-
dos e outras estruturas e res-
postas residenciais dedicadas a 
crianças, jovens e pessoas com 
deficiência), visitas a utentes in-
ternados em estabelecimentos 
de prestação de cuidados de 
saúde, eventos de grande dimen-
são sem lugares marcados ou 
recintos improvisados e recintos 
desportivos, bares e discotecas.

Introduz-se um conjunto de 
medidas especiais em matéria 
de testagem para efeitos de via-

gens e passa a ser obrigatório 
o uso de máscara em espaços, 
equipamentos e estabelecimen-
tos comerciais e de prestação de 
serviços, independentemente da 
respetiva área, edifícios públicos 
ou de uso público onde se pres-
tem serviços ou ocorram atos 
que envolvam público, estádios 
e edifícios em que se localizem 
as portas de entrada ou os cais 
de embarque, acesso ou saída 
no âmbito da utilização de trans-
portes coletivos de passageiros 
e transporte aéreo.

Para prevenir surtos decorren-
tes de festas familiares, natalícias 
e de final de ano, são suspensas 
as atividades letivas, não letivas 
e formativas em regime presen-
cial em estabelecimentos de en-
sino e em equipamentos sociais 
entre 2 e 9 de janeiro, que serão 
compensadas com cinco dias de 
aulas nas interrupções letivas do 
carnaval e da páscoa. 

Paralelamente, volta a asse-
gurar-se escolas de acolhimento 
para filhos ou outros dependen-
tes a cargo de trabalhadores mo-
bilizados para o serviço ou em 
prontidão e replica-se o anterior 
regime de justificação de faltas, 
associado ao apoio a filho ou 
outro dependente a cargo me-
nor de doze anos decorrentes de 
suspensão das atividades letivas 
e não letivas presenciais fora 
dos períodos de interrupção le-
tiva, salvaguardando-se o apoio 
alimentar aos alunos que neces-
sitem.

Foi também determinado o 
encerramento de discotecas e 
bares entre os dias 2 e 9 de ja-
neiro. 

Prevê-se a recomendação de 
teletrabalho sempre que as fun-
ções em causa o permitam.

Os dados divulgados até 29 de novembro davam conta que o concelho de Torres Vedras era onde se verificava até agora o 
maior número de falecimentos, 187 óbitos.
O concelho das Caldas da Rainha era o segundo com mais mortes (144, não atualizou), seguindo-se Alcobaça 83 (não atuali-
zou), Alenquer 82 (manteve), Arruda dos Vinhos 61 (manteve), Peniche 54 (mais 1), Óbidos 49 (manteve), Lourinhã 40 (mais 1), 
Sobral de Monte Agraço 24 (manteve), Bombarral 23 (manteve), Nazaré 23 (mais 1) e Cadaval 21 (manteve).
No total, foram registados 791 óbitos (mais 3) na região Oeste.

Francisco Gomes 

Quatro caldenses ou residen-
tes nas Caldas da Rainha divul-
garam na passada segunda-feira 
um vídeo no Facebook a pedir 
apoio para o Governo português 
interceder para desbloquear a 
sua situação de retenção em 
Marrocos, depois das autorida-
des daquele país terem decidido 
fechar as fronteiras para conter 
a propagação da pandemia de 
Covid-19.

“Precisamos que o Governo 
português nos venha buscar a 
Marrocos, porque os aviões es-
tão cancelados e não há voos 
em lado nenhum. A Ryanair fe-
chou o balcão e Marrocos não 
avisou com antecedência esta 
situação e não deu opção aos 
turistas para saírem daqui. Sim-
plesmente tivemos a informação 
de que as fronteiras de entrada 
e de saída foram fechadas”, de-

clarou Patrícia Magalhães Fran-
cisco, que vive nas Caldas da 
Rainha e estava num aeroporto 
marroquino.

Marrocos suspendeu todos os 
voos provenientes do estrangeiro 
a partir da meia-noite de segun-
da-feira, durante duas semanas, 
para se proteger da variante ómi-
cron do novo coronavírus.

Retidos em Marrocos pedem ajuda

Patrícia Francisco divulgou um vídeo a pedir ajuda
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José Viegas, presidente da 
Ordem do Trevo, disse que a 
iniciativa Desembrulhar Sorrisos 
é já uma marca desta associa-
ção de solidariedade, que neste 
momento apoia 48 famílias (168 
pessoas, das quais 74 são crian-
ças). As famílias são ajudadas 
com a entrega de alimentos atra-
vés dos cabazes e do apoio na 
área da saúde, nomeadamente 
na oftalmologia e saúde oral, em 
que são encaminhadas para mé-
dicos e dentistas que têm proto-
colo com a Ordem do Trevo. 

Há cerca de sete anos um 
grupo de amigos teve a ideia de 
proporcionar um Natal um pouco 
melhor a muitas crianças e assim 
nasceu o “Desembrulhar sorri-
sos”. “Unimos a iniciativa à co-
munidade fazendo parcerias com 
os agrupamentos de escolas das 
Caldas, Colégio Rainha D. Leo-
nor, entre outras entidades”, con-
tou o responsável, acrescentan-
do que todos os anos na época 
natalícia além do cabaz com ali-

mentos têm entregue brinquedos 
às crianças mais carenciadas.  

Cada parceiro, empresa e 
amigo arranja uma caixa, coloca 
um cartaz do “Desembrulhar Sor-
risos” e pede aos seus amigos e 
clientes para colocar lá um brin-
quedo novo, jogos, livros, gor-
ros, cachecóis, entre outros, que 
servirão para oferecer a crianças 
e jovens. A população também 
pode contribuir com alimentos, 
como massa, arroz, enlatados, 
entre outros. 

Segundo o presidente da Or-
dem do Trevo, dada a pandemia, 
“entendemos não fazer festa 
novamente este ano, mas sim 
entregar em simultâneo os ca-
bazes de natal às famílias e os 
brinquedos a todas as crianças 
abrangidas”. 

João Silva, diretor do Agrupa-
mento de Escolas Raul Proença, 
referiu que têm nos últimos anos 
recolhido entre os alunos e suas 
famílias alimentos para fazer 
cabazes solidários do natal. A 

Ordem do Trevo pede ajuda 
para a iniciativa “Desembrulhar Sorrisos” 
A Ordem do Trevo vai levar a efeito mais uma edi-
ção do “Desembrulhar Sorrisos”. O lançamento 
desta ação decorreu no dia 19 de novembro, no 
Prontos café e cowork, na Avenida 1º de Maio, 
nas Caldas da Rainha, e contou com a animação 
musical da banda caldense Twin Motion. 

Lançamento do “Desembrulhar Sorrisos” com música da banda Twin Motion

Marlene Sousa

O CLDS 4G da Santa Casa 
da Misericórdia das Caldas da 
Rainha promoveu no passado 
dia 19, no auditório do Centro de 
Recursos Comunitário da Santa 
Casa da Misericórdia das Caldas 
da Rainha, antiga Universidade 
Católica, a palestra "Parentali-
dade Consciente - Como guiar 
crianças a serem felizes e se-
guras”, onde foram abordadas 
a forma de como podemos agir 
com as crianças, respeitando as 

suas emoções e opiniões, e “pro-
vando que merecem ver a sua 
integridade física e psicológica 
respeitada”. 

A sessão, onde estiveram 
presentes pais, docentes e edu-
cadores, contou com dois orado-
res, David Damil, criador da pá-
gina de “Pai.na.Parentalidade”, 
e Mércia Mendes, criadora da 
página “Montessori em casa”. 

Para ambos, “a parentalidade 
consciente é um caminho cheio 

de benefícios e que fará das 
crianças, adultos felizes, bem 
resolvidos e com bons princí-
pios”. Refletiu-se também que 
“a parentalidade consciente, não 
é ser-se permissivo com tudo o 
que as crianças fazem, mas sim, 
de forma calma e consciente, 
nos devemos colocar no lugar da 
criança e abraçar as suas frus-
trações”. 

Mariana Martinho

iniciativa tem sido um sucesso, 
de tal modo que também fizeram 
cabazes na páscoa. “A Ordem 
do Trevo não consegue arranjar 
tão facilmente todos os bens ali-
mentares que são necessários 
para o cabaz e tem que recorrer 
à compra. Portanto, se dentro da 
comunidade podemos contribuir 
é uma grande ajuda”, apontou. 

O diretor disse que na pan-
demia são os desfavorecidos 
que mais sofrem, daí ainda fa-
zer mais sentido este momento 
especial proporcionado pela Or-
dem do Trevo.  

Pedro Brás, presidente da 
União de Freguesias de Nossa 
Senhora do Pópulo, Coto e São 

Gregório, que também esteve 
presente na sessão, mostrou dis-
ponibilidade para ajudar a Ordem 
do Trevo, assim como ele próprio, 
enquanto empresário, para que a 
sua loja possa ser um ponto de 
recolha dos brinquedos. 

Os brinquedos e cabazes ali-
mentares serão entregues no dia 
18 de dezembro, na Expoeste.

Número de sem abrigo 
na cidade aumentou 

A vereadora Conceição Henri-
ques destacou o trabalho solidá-
rio da Ordem do Trevo, revelando 
que a ação social do município 

não se restringe “ao apoio que 
damos às associações, nós pró-
prios, através do Serviço Social, 
apoiamos famílias em diversas 
vertentes, não tanto nesta ver-
tente da alimentação, mas com 
outro tipo de apoio”. “O que é im-
portante é que os apoios sejam 
complementares”, adiantou. 

A autarca revelou estar preo-
cupada com a situação dos sem 
abrigo na cidade. “Tem-se vindo 
a agravar nos últimos tempos 
e existem pessoas que estão a 
dormir em prédios devolutos”, 
indicou, adiantando que estão 
a estudar soluções, porque não 
têm estruturas para poder aco-
lher essas pessoas. 

Sessão sobre parentalidade 
no Centro de Recursos Comunitário

A sessão contou com os oradores David Damil e Mércia Mendes

A Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue de Cal-
das da Rainha vai realizar uma 
recolha de sangue e dador de 
medula óssea, a cargo do Insti-

tuto Português do Sangue e da 
Transplantação. 

Será no dia 6 de dezembro, 
15h às 19h30, na Columbófila.

Recolha de sangue

As janelas das casas na 
praça central do Bairro José 
Natário, no Bairro dos Arneiros, 
ficaram iluminadas ao final da 
tarde de 30 de novembro, com 
lanternas disponibilizadas para 
o efeito, para assinalar o início 
do projeto “Reflexo do Nosso 
Bairro”, inserido no âmbito do 
programa Bairros Saudáveis, 
cuja organização é da respon-
sabilidade da associação Via-
gem de Volta.

As ações a desenvolver no 
âmbito deste projeto terão lugar 
no Bairro José Natário, atuan-
do em diversos eixos - saúde, 
social, económico e ambiental 
- com o objetivo de melhorar 

as condições de vida, saúde e 
bem-estar dos moradores.

Para este efeito, foram esta-
belecidas parcerias com várias 
entidades, nomeadamente, o 
Município das Caldas da Rai-
nha, a União de Freguesias 
de Caldas da Rainha – San-
to Onofre e Serra do Bouro, 
a Unidade de Saúde Pública 
de Caldas da Rainha e Cruz 
Vermelha Portuguesa – Litoral 
Oeste Norte.

No arranque da iniciativa 
estava também prevista uma 
largada de balões biodegradá-
veis com leds, cancelada por 
se pretender adotar uma pos-
tura amiga do ambiente.

Projeto vai melhorar 
vida no Bairro 
José Natário
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“Sabia que…enquanto hou-
ver uma mulher vítima de vio-
lência doméstica, não vai fi car 
tudo bem…” é a frase colocada 
na fi gura do famoso Gato Assa-
nhado. 

Na fi gura do Zé Povinho em 
frente à sede da autarquia está 
a frase “Sabia que em 2020 fo-
ram assassinadas 27 mulheres 
e 1 criança (Valentina Fonseca, 
a menina de 9 anos assassinada 
pelo pai em maio passado, em 
Atouguia da Baleia, no concelho 
de Peniche) do sexo feminino 
em contexto de violência domés-
tica?”. 

Existem ainda quatro frases 
alusivas às mulheres colocadas 
à porta de entrada da Câmara, 
Posto de Turismo, Biblioteca Mu-
nicipal e no Centro de Produtos 
Regionais.

Débora Alves, coordenadora 
do GAVVD, disse que o Dia In-
ternacional para a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres 
“é uma excelente oportunidade” 
para uma refl exão da socieda-
de “sobre o que cada um pode 
e deve fazer” para contrariar a 
realidade dos números, que con-
siderou “assustadores”. 

Segundo esta técnica, tem ha-
vido um crescimento exponencial 
de casos de violência doméstica 
no concelho. Desde o início do 
ano de 2021 e até ao dia 26 de 
novembro, o GAVVD já atendeu 
54 novos casos, tendo sido re-
gistadas mais vítimas nas idades 
compreendidas entre os 36 e os 
45 anos, igualmente, do sexo 
feminino. Só no 1º trimestre de 
2021 o GAVVD atendeu 25 no-
vas vítimas.  

O gabinete, durante o ano 
passado, atendeu 42 novas Ví-
timas de Violência Doméstica 
(VVD), tendo-se verifi cado mais 
vítimas na faixa etária superior 
aos 66 anos e do sexo feminino. 
“Nos idosos a problemática está 
mais relacionada com a vertente 
económica onde são negligen-
ciados pelos fi lhos que lhes ten-
tam extorquir dinheiro”, relatou 
Débora Alves.   

Do total dos casos referidos 
de violência doméstica 4 vítimas 
foram do sexo masculino.  

Desde que o GAVVD, abriu há 
seis anos, já atendeu 377 VDD. 
Há processos que continuam em 
acompanhamento abertos em 
anos anteriores, por ainda se 
encontrarem a decorrer termos 
judiciais ou outros.

O GAVVD também dá apoio a 

Casos de violência doméstica 
no concelho voltam a aumentar
Assinalou-se no dia 25 de novembro o dia internacional pela Eliminação 
da Violência contra as mulheres. Em Caldas da Rainha a data foi sinaliza-
da pela Câmara Municipal, através do Gabinete de Atendimento à Vítima 
de Violência Doméstica (GAVVD), com a colocação de frases alusivas ao 
tema em questão junto às fi guras da Rota Bordaliana: “A Rota Bordaliana 
não se esquece de ti” – dedicada a todas as mulheres vítimas de violência 
doméstica. 

Rota Bordaliana com frases dedicadas às vítimas de violência

vítimas dos concelhos de Óbidos 
e Peniche. 

“Mais pessoas que têm vindo a 
denunciar os processos chegam-
nos através das forças de segu-
rança PSP e NIAVE (estrutura de 
Atendimento a VVD da GNR), 
das escolas, da segurança so-
cial, das IPSS - Instituições par-
ticulares de solidariedade social, 
do hospital e das unidades de 
saúde. As IPSS são muito impor-
tantes no trabalho que fazem no 
apoio domiciliário porque veem 
se há marcas ou escoriações 
nos utentes”, disse a técnica.   

“Esta é uma realidade e não 

tenhamos a ilusão de que não é 
só com as gerações mais velhas, 
porque acontece em todas as 
idades e até no namoro”, referiu. 

Débora Alves considerou ser 
preciso “fazer mais e continuar a 
trabalhar na sensibilização”, aler-
tando para “o dever de denunciar 
e agir”. “O novo executivo cama-
rário quer continuar a apostar na 
área da sensibilização, nomea-
damente nos mais jovens (es-
colas)”, revelou a técnica, acres-
centando que todos os cidadãos 
têm a suas responsabilidades na 
eliminação da violência.

Marlene Sousa 
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“Violência e namorar não pode 
combinar”, foi como se designou 
a palestra dinamizada pelos alu-
nos do 3º ano do curso técnico 
de serviços jurídicos orientada 
pela professora e coordenadora 
do curso, Sandra Mónica Cor-
reia, que decorreu no passado 
dia 25 no auditório da escola. 

A atividade, que teve na pla-
teia os estudantes das turmas 
do 1º ano, provocou um debate 
onde os estudantes tiveram es-
paço para se manifestar sobre o 
tema. 

Todos os anos a docente, que 
também faz parte do Gabinete 
de Atendimento à Vítima de Vio-
lência Doméstica (GAVVD) da 
Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha, tem estimulado o debate 
na ETEO sobre a violência no na-
moro e envolveu na organização 
os finalistas do curso técnico de 
serviços jurídicos. “São eles pró-
prios que apresentam e discutem 
com os colegas o tema”, explicou 
a professora. Até porque muitos 
destes estudantes já fizeram os 
seus estágios no tribunal ou na 
polícia e já têm uma perceção da 
violência doméstica.

Perante várias questões, como 
por exemplo, “tenho o direito de 
ver as mensagens do telemóvel 
do meu/minha namorado/a” ou 
“quem tem muitos ciúmes tem 
uma grande paixão”, os alunos 
da plateia levantavam o cartão 
verde (concordo), cartão amarelo 
(não sei) e cartão vermelho (dis-
cordo) com o intuito de estimular 
o debate e a partilha de com-
portamentos e opiniões. “Eles 
acabam por refletir e até mesmo 
contar situações vividas por eles 
ou por amigos”, referiu Sandra 
Mónica Correia, adiantando que 
é uma “forma de os colocar a dis-
cutir”. 

A docente considera que es-
tas ações proporcionam a “refle-
xão nos papéis sociais, de modo 
a que possamos fazer com que o 
número de práticas machistas e 
violações de direitos diminua”. 

“Eu sou sempre surpreendi-
da com elementos muito jovens 
que continuam a achar que há 
determinadas situações que se 
resolvem recorrendo à violência 
ou que certos comportamentos 
são normais”, disse a professora, 
acrescentando que “não conse-

ETEO estimula debate 
sobre violência no namoro 
A Escola Técnica Empresarial do Oeste (ETEO), 
nas Caldas da Rainha, assinalou a 25 de novem-
bro o Dia Internacional da Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres com um alerta contra o crime 
de violência doméstica e do namoro, deixando a 
mensagem que “quem ama não agride”.  

Marlene Sousa 

Palestra “Violência e namorar não pode combinar”

guem vislumbrar certas condutas 
que são atos obsessivos, de per-
seguição ou sinais vermelhos de 
controlo e humilhação que não 
podem ser aceites”. 

Segundo esta responsável, “é 
assim que começam as relações 
de violência, com pequenas coi-
sas que vão escalando”. 

Numa fase em que a “autoes-
tima e personalidade dos jovens 
se encontra em construção, a 
vivência de relacionamentos 
saudáveis é um fator de extrema 
importância”. “Estes alunos de 
15, 16 e 17 anos precisam de ser 
alertados porque continuam a 
existir determinadas ideias e cer-
tas normalizações que não são 
aceitáveis”, adiantou.  

Segundo Sandra Mónica 
Correia, a gravidade da ocor-
rência de violência entre pares 
e, especialmente, na relação de 
namoro, cria danos. “É preciso 

insistir na realização deste tipo 
de iniciativas porque sozinhos 
eles não conseguem”. Defendeu 
“o debate para dentro das esco-
las de forma a educar para que 
eles não criem preconceitos e re-
conheçam os limites dentro das 
relações”.  

De acordo com esta responsá-
vel, foram contabilizadas, entre 
1 de janeiro e 15 de novembro 
deste ano, 23 mulheres mortas, 
13 das quais no contexto de rela-
ções de intimidade, segundo os 
dados divulgados pelo Observa-
tório de Mulheres Assassinadas.

Desde que estas ações são 
feitas na ETEO, a docente disse 
que “houve alunos que estavam 
ou tinham amigos a sofrer situ-
ações de violência no namoro 
e tiveram coragem de vir falar 
connosco, e nós conseguimos 
ajudar, e isso para mim é essen-
cial”. 

Os jovens do 3º ano do curso 
técnico de serviços jurídicos que 
dinamizaram o evento explica-
ram o que é a violência no na-
moro e como se manifesta. “Esta 
acontece quando, no contexto 
das relações de namoro, um dos 
parceiros, ou até mesmo os dois, 
recorre à violência com o objetivo 
de marcar a sua posição como 
um lugar de dominância, poder e 
controlo”, contaram. 

A violência pode tomar várias 
formas: tanto pode ser física, psi-
cológica, emocional, verbal, eco-
nómica ou sexual. 

“Todas as formas de violência 
no namoro têm a intenção de ma-
goar, humilhar, controlar e assus-
tar”, disseram, lembrando que “a 
violência nunca é uma forma de 
expressar amor ou paixão, os ci-
úmes não servem de justificação 
para qualquer comportamento 
violento”. 

A Escola de Hotelaria e Turis-
mo do Oeste integra e vai coor-
denar a implementação de um 
programa que procura capacitar 
o desenvolvimento turístico da 
região, envolvendo na fase inicial 
e piloto as Câmaras Municipal de 
Caldas da Rainha, Óbidos e Tor-
res Vedras.

O projeto vai ser desenvolvido 
durante os próximos três anos na 
região Oeste, tendo no passado 
dia 25 sido efetuada a apresen-
tação e assinatura do compro-
misso de adesão a esta iniciativa, 
que prevê valorizar e beneficiar 
75 mil trabalhadores, do setor do 
turismo público, privado e asso-
ciativo. Contribuirá, ainda, para a 
captação de talento, qualificando 
pessoas de outros setores ou 
desempregados que queiram in-
gressar no setor do turismo.  

O programa é uma das medi-
das do Plano “Reativar o Turismo 
- Construir o Futuro”, apresenta-
do pelo Turismo de Portugal, no 

Museu Municipal Amadeo de 
Souza-Cardoso, em Amarante, 
numa sessão que contou com a 
participação da secretária de Es-
tado do Turismo, Rita Marques.

Promovido pelas Escolas do 
Turismo de Portugal, em parce-
ria com as autarquias enquanto 
agentes que estão mais próximo 
das realidades locais e mobili-
zadores da mudança estratégi-
ca que se pretende alcançar no 
território em que se inserem, tem 
em vista a capacitação na “arte 
da hospitalidade” através de 
conteúdos formativos, dirigidos a 
empresários, gestores, quadros 
intermédios e operacionais, em 
percursos que podem variar de 
50 a 200 horas, personalizados à 
medida de cada concelho, após 
a elaboração de um diagnóstico 
de necessidades e vontades

Nesta fase de arranque do 
programa aderiram 36 municí-
pios de norte a sul do país, po-
dendo ser alargado a outros com 

Programa de formação aposta 
no desenvolvimento turístico

O presidente da Câmara de Caldas, Vitor Marques, ao centro, esteve na apresentação da iniciativa

o decorrer do tempo.
Em representação das entida-

des envolvidas da Região Oeste 
estiveram presentes Vitor Mar-
ques, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Caldas da Rainha, Fili-

pe Daniel, presidente da Câmara 
Municipal de Óbidos, Margarida 
Reis, vereadora da Educação de 
Óbidos, Dulcineia Ramos, verea-
dora do Turismo da Câmara Mu-
nicipal de Torres Vedras, e Daniel 

Pinto, diretor da Escola de Hote-
laria e Turismo do Oeste.  

Francisco Gomes
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No dia 2 de dezembro, pelas 
21h00, no auditório do Centro 
Cultural e de Congressos das 
Caldas da Rainha, é exibido o 
documentário “Gentes e Tra-
dições”, numa organização do 

aspiring Geoparque Oeste.
Este ciclo de cinema visa 

apresentar as gentes e tradi-
ções deste território. Inscrições 
através do endereço https://bit.
ly/3F3a4QP. 

Documentário “Gentes 
e Tradições”

A Sociedade Filarmónica de 
Alvorninha apresenta no dia 12 
de dezembro, pelas 16h, no 
Centro Cultural e de Congres-
sos das Caldas da Rainha, o 
espetáculo "A Sinfonia dos Ani-
mais".

No ano passado surgiu a 
ideia de trabalhar nas aulas 
da escola de música o livro "A 
Sinfonia dos Animais", de Dan 
Brown, que despertou grande 
interesse por parte dos cerca 
de 50 alunos, que vão desde 
os três anos até à idade adul-
ta.

Este espetáculo pedagógi-
co é direcionado ao público em 
geral, com foco para as crian-
ças e jovens, e integração dos 
alunos da escola de música en-
quanto atores/personagens do 
livro, que subirão ao palco com 
encarregados de educação e 
professores, a banda de músi-
ca e os idosos da Associação 
de Desenvolvimento Social da 
Freguesia de Alvorninha.

No âmbito deste projecto a 
Filarmónica estabeleceu uma 
parceria com o artista calden-
se Bruno Prates com o objeti-
vo de trabalhar com todos os 
alunos da escola de música a 
imagem, a pintura, o desenho 
e a interpretação livre da ilus-
tração do livro. Este trabalho 
irá culminar numa exposição, 
no dia do espetáculo, dos tra-
balhos realizados.

“A Sinfonia dos Animais” é 
uma história onde cada animal 
tem uma caraterística que o 
distingue e transporta para um 
instrumento musical. Individu-
almente podem não parecer 
muito importantes, mas em 
grupo tornam-se surpreenden-
tes. Quando conduzidos pelo 
seu "Maestro Rato", agrupam-
se como uma orquestra e o re-
sultado final é uma sinfonia em 
que todos os músicos e instru-
mentos se revelam imprescin-
díveis e se complementam.

Filarmónica 
de Alvorninha no CCC

Pu
b.

O Grupo dos Amigos do Mu-
seu de Cerâmica realizou, nos 
dias 23 e 24 de novembro, uma 
ação com a formadora Inês Ve-
ríssimo destinada aos funcioná-
rios do museu. 

Foram sessões de duas ho-
ras, tendo participado a diretora 
do Museu da Cerâmica e do Mu-
seu José Malhoa, Nicole Costa, 

e dez funcionários de ambos os 
museus caldenses.

Com o objectivo de preservar 
a memória, valorizar a museo-
logia e a difusão cultural, aten-
dendo também aos anseios dos 
profissionais dos museus, a for-
mação incidiu sobre orientações 
para a conservação do acervo 
museológico.

No decorrer das sessões foi 
abordada a caraterização do 
Museu da Cerâmica, a análise 
de diversos fatores de risco, as 
normas e procedimentos de ma-
nutenção e a identificação das 
necessidades.

Os participantes tiveram opor-
tunidade de realizar uma compo-
nente prática.

Iniciativa promovida pelo Grupo dos Amigos do Museu de Cerâmica

Funcionários dos museus 
recebem formação

Decorreu na semana passa-
da um intercâmbio no âmbito do 
programa Erasmus, cuja organi-
zação coube ao Agrupamento de 
Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, 
responsável pela criação de um 
programa pedagógico-cultural 
que visou proporcionar a docen-
tes e alunos adolescentes oriun-

dos de Itália, Bélgica e Bulgária 
a oportunidade de conhecer Cal-
das da Rainha.

A ação foi acompanhada pela 
secção de Turismo do município 
das Caldas da Rainha num pas-
seio pela zona histórica e Casa-
Museu São Rafael.

O município ofereceu algumas 

lembranças, onde se incluíram 
os típicos Beijinhos das Caldas, 
ficando a saber-se que na Bul-
gária também existe um doce 
similar. A Fábrica Rafael Bordalo 
Pinheiro fez igualmente algumas 
ofertas.

Intercâmbio cultural de Erasmus
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Mariana Martinho

A apresentação deste que é o 
seu segundo livro sobre a reali-
dade da doença foi feita pelo es-
critor Rui Calisto, tendo a sessão 
contado com outros amigos do 
autor, nomeadamente Fernando 
Pereira, cantor, imitador e ator, 
e o ex-presidente da Câmara de 
Rio Maior, Silvino Sequeira.

Participaram também o médi-
co caldense, António Curado, e o 
administrador do grupo Medioes-
te, António Salvador.

Rui Calisto foi o primeiro a 
intervir, mostrando a sua satis-
fação de estar presente na ini-
ciativa, porque não só estava 
diante de um grande amigo, mas 
perante uma personalidade “da 
comunicação portuguesa”. Falar 
de Fernando Correia não é sim-
ples para este responsável, por 
ser um jornalista com 66 anos 
de carreira e ter 42 livros publi-
cados, um deles sobre o ciclista 
Joaquim Agostinho. 

Quanto ao livro “Diário de um 
corpo sem memória”, Rui Calis-
to disse que já o leu três vezes 
porque fi cou com a “sensação 
de que algo ainda estava para 
ser dito”. É uma obra que toca e 
emociona sempre porque é Fer-
nando Correia a colocar palavras 
da Vera no papel”, adiantou.

Segundo Rui Calisto, “Fer-
nando Correia agarra-se à sua 
própria fé, aos amigos e à sua 
inteligência”. 

Já Fernando Pereira classi-
fi cou o autor como um “querido 
amigo de casa, com uniões es-
pirituais, fi losófi cas, culturais, 
desportivas, onde já passámos 
juntos muitas coisas boas e más 
que nos uniram ainda mais”. 

“Piso 3, Quarto 313” foi, se-
gundo o cantor, a primeira via-
gem de Fernando Correia sobre 
o “problema que ele vivia e vive 
com a Vera, que foi sua mulher 
e que hoje é um ser humano que 
faz parte da vida da família, que 
está, mas não sabe que está”. 

O livro é “importante porque 
nos ensina sobre o que é o Al-
zheimer, uma doença que ainda 

não tem cura”. Seis anos depois 
o jornalista escreve “Diário de um 
corpo sem memória”, uma “outra 
viagem” que Fernando Pereira 
classifi ca como uma “biografi a ro-
mântica”, que tem sempre “como 
ponto de partida um quarto bran-
co, que por vezes é o quarto de 
Vera no local onde se encontra, 
outras vezes é o Fernando no 
seu quarto solitário em casa”. 

“Classifi co este livro como 
a radiografi a do amor que está 
para lá daquilo que possamos 
imaginar, porque aquela pessoa 
enquanto mulher já não existe”, 
manifestou, acrescentando que 
“é um amor de uma dimensão 
difícil de entender”.

“Daria um 
belo fi lme 
de amor”
Na obra, o autor passa horas 

“na cabeceira de Vera recordan-
do as vivências comuns”, uma 
história de vida que para Fernan-
do Pereira “daria um belo fi lme 
de amor”. No entanto, alegou 
que é também um “desabafo e 
uma confi ssão”. No meio do livro, 
aparece a calamidade da Covid-
19 que abate nesta história como 
um “tsunami de emoções, de 
angústias de interrogações e de 
incompreensões e também de 
revolta”. “É sobretudo um livro de 
ajuda espiritual”, adiantou.  

Já Fernando Correia classifi -
cou Rui Calisto e Fernando Pe-
reira como seus “irmãos de uma 
grande fraternidade” lamentando 
estarmos a viver num “mundo 
cruel onde os seres humanos 
se agridem e magoam”. “Se se-
guíssemos as intenções do ato 
criativo dos seres humanos pro-
vavelmente o nosso caminho 
seria muito diferente daquele 
que é agora a nossa realidade”, 

Organização Rádio Mais Oeste / Jornal das Caldas

Fernando Correia apresentou 
livro sobre Alzheimer
O jornalista Fernando Correia está a ajudar famí-
lias que têm doentes com Alzheimer com a es-
crita do livro “Diário de um corpo sem memória” 
que relata como tem vivido o contacto com Vera, 
mãe das suas três fi lhas, que é vítima desta do-
ença.
A apresentação deste livro, numa organização da 
Rádio Mais Oeste e Jornal das Caldas, decorreu 
nas Caldas da Rainha na passada sexta-feira, no 
La Vie, com o apoio do centro comercial e da X 
Eventos. 

Fernando Pereira, António Salvador e Fernando Correia 

afi rmou. 
Destacou ainda algumas pala-

vras ao seu grande amigo Silvino 
Sequeira, com quem trabalhou 
durante oito anos, referindo as 
saudades que tem de Rio Maior.  

“Fui abalroado pela nuvem 
negra da doença de Alzheimer”, 
sublinhou. Vera é a personagem 
central do livro e segundo o au-
tor, é “respeitada como qualquer 
ser humano que mereça esse 
respeito”. 

Os primeiros sintomas apare-
ceram quando ela tinha 59 anos 
e neste momento tem 76. “Ter 
uma mãe internada cerca de 20 
anos a não dizer nada, não é fá-
cil”, relatou, acreditando que “já 
tem um acesso à vida espiritual 
que eu não tenho”. “Tenho que 
acreditar em alguma coisa, em 
que a minha vida tinha que ser 
esta e que a vida dela tinha que 
ser esta”, salientou. 

O primeiro livro é a descoberta 
da doença Alzheimer não curá-
vel e os primeiros remédios “que 
estão dentro de nós” que são o 
“amor fraternal, carinho, ternura, 
compreensão e entrega”. 

O segundo livro é a sequência 
do primeiro na fase de interna-
mento já muito agudo de Vera, 
onde não tem nenhuma reação 

cognitiva. Fernando Correia re-
cordou o último beijo de Vera à 
sua fi lha mais nova no dia do seu 
aniversário, já internada. “Depois 
desse beijo não aconteceu mais 
nada do ponto de vista cogniti-
vo”, contou. 

“Diário de um corpo sem 
memória” é o livro de “nada, do 
zero, escrito no quarto branco, 
numa cama pintada de branco 
com uma colcha branca e len-
çóis brancos e tudo é branco 
até o cérebro de Vera”, referiu, 
acrescentando que quer “ser o 
espelho daquilo que aquele ser 
humano não é capaz de dizer e 
escrever”. Para o autor, é sobre-
tudo um livro que partilha “expe-
riência”. 

“Ao longo da minha vida pú-
blica conheci ministros, entre 
outras fi guras, mas houve uma 
coisa que sempre valorizei as re-
lações humanas, a fraternidade, 
a amizade, a lealdade e estou 
aqui por isso”, afi rmou Silvino 
Sequeira, destacando a admira-
ção e profi ssionalismo que tem 
pelo jornalista. Elogiou ainda o 
facto de Fernando Correia ter a 
coragem de escrever o livro so-
bre “um problema que é tão pes-
soal, mas que está certamente a 
ajudar muitas pessoas que têm 

um familiar com Alzheimer”.   
António Curado confessou 

que ainda não leu o livro, reve-
lando que vai “do evento com 
imensa vontade de o ler”. Apesar 
de ser especialista em gastrente-
rologia, recordou que quando se 
licenciou em Coimbra, há quase 
40 anos, uma das especialidades 
pelas quais se interessou era a 
neurologia, mas “acabei por se-
guir outro caminho”. “Ainda bem 
que há livros destes para que te-
nhamos mais conhecimento des-
ta doença”, relatou.  

António Salvador destacou o 
lado humano e sentimental do 
evento, revelando que também 
ele tem uma cunhada com Al-
zheimer, detetada quando tinha 
59 anos. Disse que partilha das 
palavras do autor de como o ser 
humano “é mau”, encorajando 
uma “sociedade mais justa, com-
preensível” e em que vivamos 
em “fraternidade”. 

Esta iniciativa contou com a 
moderação de Francisco Aleixo 
e Francisco Gomes, respetiva-
mente da Rádio Mais Oeste e 
Jornal das Caldas. Teve trans-
missão em direto em 94.2 Fm, no 
Facebook da Rádio Mais Oeste 
e Jornal das Caldas.

“
“Daria um 

“
“Daria um 
belo fi lme “belo fi lme 
de amor”“de amor”

Marlene Sousa 
“Diário de um corpo sem memória” apresentado no Centro Comercial La Vie



JORNAL DAS CALDAS     1301 DE DEZEMBRO DE 2021 CALDAS / ECONOMIA

Liliana Alves e sua nova coleção de jóias

Pu
b.

A designer de jóias Liliana Alves acaba de lançar 
a sua mais recente criação de joalharia, a “Cos-
mos”. Trata-se de uma coleção que tem “todo 
o ADN da marca Liliana Alves Jewelry, desde a 
versatilidade ao conceito, da forma à cor”, sen-
do composta por nove peças, com diferentes co-
res. 

“Cosmos”, a nova coleção 
da marca Liliana Alves Jewelry

Esta nova linha de jóias foi 
apresentada no passado sába-
do, na Casa dos Barcos, no Par-
que D. Carlos I, nas Caldas da 
Rainha, e surgiu da “vontade em 
expressar uma visão sensível 
sobre a origem da vida no nosso 
planeta, da humanidade e a sua 
essência, de como toda essa 
consciência nos fez viajar pelo 
Universo e conectar com a nos-
sa existência”, frisou a designer 
caldense.

Sendo a última coleção deste 
ano, Liliana Alves quis “criar uma 
analogia entre a origem da vida 
e a vida do ser humano, dando 
a ideia que todos nós somos in-
fluenciados por todo o meio que 
nos rodeia”. “A premissa da co-
leção Cosmos é correlacionar 

três pilares fundamentais, o ser 
humano como ser consciente e 
integrado na vida existente dos 
microcosmos, a sua relação com 
a natureza e a sua busca espiri-
tual como equilíbrio”, explicou a 
caldense.

Composta por diversas pe-
ças, desde os brincos aos cola-
res, passando ainda pelos anéis 
e pulseiras, a Cosmos “é uma 
coleção que tem tudo de mim”, 
sublinhou a designer, adiantando 
que todas as peças têm cores 
diferentes, onde usou a cor da 
prata banhada a ouro amarelo 
e ouro rosa para criar uma ana-
logia sobre as várias cores das 
estrelas, bem como as suas di-
versas fases de vida. 

Apesar da pandemia ter afe-

tado o negócio, Liliana Alves 
encarou-a como “mais um de-
safio para superar, sendo essa 
a história de uma pessoa, que 
empreende e trabalha por conta 
própria”.

O lançamento foi acompa-

nhado pela apresentação de um 
vídeo, que representou “todo o 
poder criativo, dedicação e amor 
que imprimi nesta minha visão e 
mensagem sobre o mundo e o 
universo”, feito por Igor Gatti, se-
guido de um momento de magia 

de Rui Cruz.
Todas as peças podem ser 

apreciadas e adquiridas nas re-
des sociais da designer caldense, 
de modo a que “possa mergulhar 
neste novo mundo cósmico”.

Mariana Martinho
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Pedro Seixas, militan-
te do Partido Socialista, 
anunciou que será candi-
dato à presidência da con-
celhia do PS de Caldas da 
Rainha, explicando que 
“este é o momento para 
avançar, numa candida-
tura unificadora, que sai 
da reunião de vontades 
de um conjunto bastante 
alargado de militantes”, 
num projeto que tem 
como mote “A militância 
que nos une!”.

“Pretendo ser apenas 
o primeiro candidato de 
um movimento, que se 
quer agregador e cons-
trutivo, e que tem como 
objetivo recuperar e re-
lançar o PS de Caldas da 
Rainha para os próximos 
anos”, manifestou.

Segundo sustentou, “o PS 
Caldas não se restringe aos 
militantes, deve ser responsá-
vel por agregar simpatizantes, 
eleitores e todos aqueles que 
de maneira ou de outra se re-
veem nos ideais do partido, 
bem como a população em 
geral, pela qual lutamos por 
melhores condições de vida”.

Reconhecendo que o PS/
Caldas nas últimas eleições 
autárquicas “não obteve o 
resultado desejado, perden-
do em votos e mandatos”, 
apontou que “continuamos 
com representatividade no 
executivo camarário, na As-
sembleia Municipal e em Jun-
tas de Freguesia que concor-
remos”, pelo que “depois de 
refletir que PS devemos (re)
construir, decidi ser candidato 
a presidente da concelhia”.

Defendendo que a sede do 
PS/Caldas “deve estar sem-
pre aberta aos que queiram 

Pedro Seixas 
candidata-se 
à  presidência do PS
Caldas

participar, com as suas ideias e 
com a sua mobilização” e que 
“não há militantes de primeira e 
segunda fila”, Pedro Seixas refe-
riu que “irei ter uma porta aberta 
a todas as ideias, propostas e 
opiniões que contribuam para o 
nosso concelho. Irei ser a ponte 
entre os nossos eleitos nos vá-
rios órgãos autárquicos e os ór-
gãos internos do partido, trazen-
do todos para a discussão ativa e 
sã do que é e do que queremos 
que seja Caldas da Rainha”.

As eleições na concelhia do 
PS, apesar de não estarem mar-
cadas, deverão ocorrer após as 
eleições legislativas e Pedro Sei-
xas terá a concorrência de Isa-
bel Alves Pinto, que também já 
anunciou a sua candidatura.

Francisco Gomes

Pedro Seixas apresenta 
candidatura

Carlos Ubaldo, de 57 anos, 
professor na Escola Secundá-
ria Rafael Bordalo Pinheiro, em 
Caldas da Rainha, é o nº 3 na 
lista do Bloco de Esquerda no 
distrito de Leiria nas próximas 
eleições legislativas, depois de 
ter sido o candidato à Câmara 
Municipal das Caldas da Rai-
nha nas últimas eleições autár-
quicas.

O cabeça de lista por Leiria 

é Ricardo Vicente, atual depu-
tado eleito pelo distrito, de 37 
anos, engenheiro agrónomo, 
seguida de Lina Oliveira, de 53 
anos, professora no Agrupa-
mento de Escolas de Pombal.

A totalidade da lista será 
apresentada num comício a 
realizar em Leiria nesta quarta-
feira, dia 1 de dezembro, no 
Hotel Eurosol Leiria & Jardim. 

Professor caldense 
concorre às eleições 
legislativas

As comemorações portugue-
sas do Dia Internacional Contra 
a Corrupção, no dia 9 de dezem-
bro, decorrem este ano no Cen-
tro Cultural e de Congressos das 
Caldas da Rainha, numa organi-
zação conjunta das associações 
Transparência Internacional Por-
tugal, Frente Cívica, Associação 
Sindical dos Profissionais da 
Inspeção Tributária e Aduaneira 
e Associação MVC – Movimento 
Viver o Concelho, com o apoio 
da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha. Corrupção política, 
gestão de fundos europeus e es-
tratégias de combate à corrupção 
estão no centro do programa.

A efeméride, instituída pela 
ONU em 2003, celebra a assina-
tura da Convenção das Nações 
Unidas Contra a Corrupção.

O evento conta com a partici-
pação da ex-Procuradora-Geral 
da República, Joana Marques 
Vidal, e dos ex-candidatos pre-
sidenciais Ana Gomes e Paulo 
de Morais. Joana Marques Vidal 
fará uma apresentação intitula-
da “E agora? Ainda faz sentido 
falar numa Estratégia Nacional 
Anti-Corrupção?”, enquanto Ana 
Gomes e Paulo de Morais dis-
cutirão políticas para “Reforçar o 
combate contra a corrupção em 
Portugal”.

O programa inclui ainda dois 
painéis sobre duas questões 
prioritárias, mas largamente au-
sentes da Estratégia Nacional 
Anti-Corrupção proposta pelo 
Governo: a corrupção política e 
a gestão dos fundos europeus. 
Serão oradores nestes painéis 
a presidente da TI Portugal, Su-
sana Coroado, o presidente da 
APIT, Nuno Barroso, a procura-
dora do Departamento Central 
de Investigação e Ação Penal, 
Ana Carla Almeida, os investiga-
dores Luís de Sousa e Susana 
Peralta e o consultor de políticas 
anti-corrupção João Paulo Bata-
lha.

Comemorações 
do Dia Internacional 
Contra a Corrupção 

Os deputados do PSD à As-
sembleia da República eleitos 
pelo círculo de Leiria voltaram a 
questionar a ministra da saúde 
sobre o “mau funcionamento” 
da Unidade de Saúde de Santa 
Catarina, nas Caldas da Rainha, 
após as respostas dadas pela 
governante.

Segundo a ministra Marta Te-
mido, “para suprir a falta de pes-
soal médico naquela unidade, e 
por não ter sido possível concre-
tizar a contratação de prestação 
dos serviços médicos ou alocar 
profissionais médicos no âmbito 
da parceria estabelecida com a 
Santa Casa da Misericórdia das 
Caldas da Rainha, foi deslocado 
desde o início do mês de novem-
bro, um médico em regime de 
contrato de trabalho a termo cer-
to, que assegura a realização de 
consultas médicas em dois dias 
por semana aos utentes daquela 
localidade”.

Contudo, para os deputados 
Hugo Oliveira, Margarida Balsei-
ro Lopes, Pedro Roque, Olga Sil-
vestre e João Gomes Marques, 
“a resposta já não corresponde à 
realidade, visto que o serviço que 
já era precário na sua assistência 
em apenas dois dias foi reduzido 
para apenas dia e meio, com a 
indicação de que os utentes se 

Cuidados de saúde 
em Santa Catarina 
“caminham 
para o abismo”

O deputado Hugo Oliveira foi um dos que questionou a ministra

dirijam a outra unidade”.
“Os cuidados de saúde primá-

rios nesta freguesia caminham 
infelizmente para o abismo”, vin-
caram, interrogando novamente 
a ministra se tem conhecimento 
“deste constante desgoverno 
do Agrupamento de Centros de 
Saúde Oeste Norte” e se vai en-
vidar esforços para garantir re-

cursos humanos que permitam o 
normal funcionamento da unida-
de de saúde.

E deixam a questão: “Assume 
a sra. ministra a responsabilida-
de da falta de assistência condig-
na aos utentes desta unidade de 
saúde?”.

Francisco Gomes
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Ficou concluída a obra de re-
paração da muralha do castelo 
de Óbidos, danificada em abril 
quando uma grua de grandes 
dimensões, utilizada na reabi-
litação de um edifício dentro da 
vila, embateu no monumento na-
cional.

Segundo a Câmara Municipal, 
“do embate resultaram danos fí-
sicos em dois merlões [intervalos 
dentados das ameias na mura-
lha] que coroavam o parapeito 
existente junto ao caminho de 
ronda da cerca urbana: um mer-
lão ficou parcialmente danificado 
na parte superior, o outro ficou 
totalmente destruído”.

Tratava-se de uma obra parti-
cular, com licenciamento camará-
rio e autorizações das entidades 
competentes. De acordo com a 
autarquia, a utilização da grua 
era a única possibilidade, face 

às caraterísticas da intervenção, 
só que no decurso dos trabalhos 
de desmontagem da grua, que 
havia sido instalada na Rua Pa-
dre Nunes Tavares, no processo 
de remoção dos contra-pesos 
existentes na base da estrutura 
metálica, um deles embateu no 
castelo.

A situação foi relatada à Dire-
ção-Geral do Património Cultural 
e à Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças, que detém a proprie-
dade do castelo, assim como à 
GNR e ao Município de Óbidos, 
tendo os destroços sido recolhi-
dos para serem utilizados na re-
construção dos elementos arqui-
tetónicos afetados.

“Esta intervenção envolveu o 
desmonte dos blocos de alvena-
ria soltos e a reconstrução dos 
elementos arquitectónicos em 
alvenaria, mediante a reutiliza-

ção do material pétreo existente 
(guardado em depósito para o 
efeito), a colocação de alguns 
materiais pétreos idênticos de 
maior dimensão e a aplicação de 
uma argamassa de cal compatí-
vel”, revelou a autarquia.

A obra esteve a cargo da em-
presa AOF - Augusto de Oliveira 
Ferreira & C.ᵃ Lda, que também 
executou a empreitada de “Rea-
bilitação para colmatação de de-
ficiências e patologias no conjun-
to urbano Vila de Óbidos”. Houve 
acompanhamento técnico por 
parte do Serviço de Arqueologia 
da Câmara.

Os custos da reconstrução 
foram suportados pelo promotor 
da obra particular que esteve na 
origem do derrube dos merlões. 

Francisco Gomes

Uma grua de grandes dimensões tinha embatido no monumento, danificando-o

A Oppidum Ginja de Óbidos 
e a GinT - Premium Spirits, em-
presas produtoras de bebidas 
100% portuguesas, uniram-se 
para criar uma original e única 
bebida espirituosa, a aguarden-
te de ginja, obtida por macera-
ção e destilação. Este projeto 
baseou-se num método criati-
vo, que unificou o saber-fazer 
de duas empresas, ambas as-
sociadas da ANEBE-Associa-
ção Nacional de Empresas de 
Bebidas Espirituosas: da Op-
pidum, saem as ginjas da re-
gião de Óbidos há vários anos 
em maceração alcoólica, e da 
GinT, a mestria da destilação.

Esta bebida espirituosa, 
com 42% de volume alcoólico, 
límpida e incolor, beneficia do 
aroma rico e do sabor da ginja, 
perfumada, suave e equilibrada 
no paladar. Um digestivo que 
pode ser harmonizado com 
queijos ou com sobremesas e 
servido à temperatura de 18 a 
20°C. A primeira edição está a 
ser comercializada em garrafas 
com capacidade de 200 ml.

Para Marta Pimpão, direto-
ra geral da Oppidum Ginja de 
Óbidos, “a GinT é uma mar-
ca com sotaque do Norte e é, 
com enorme orgulho, que nos 
aliámos a um gin que tem tudo 
que ver com a Oppidum e com 
a nossa história. Tal como a 
Oppidum, o GinT é 100% por-
tuguês e é produzido de forma 
tradicional”, explicou a respon-
sável.

De acordo com Tiago San-
ches, co-fundador e master dis-
tiller da GinT - Premium Spirits, 
“é com satisfação que nos liga-
mos a uma empresa que detém 

uma bebida com particularida-
des organoléticas únicas, sem 
quaisquer aditivos artificiais”.

A Oppidum Ginja de Óbidos 
possui diversos prémios inter-
nacionais - Best Portuguese 
Fruit Liqueur (abril de 2021), 
medalha de ouro no The Be-
verage Testing Institute (2018, 
Chicago), medalha de prata 
no San Francisco World Spirits 
Competiton (2014, São Fran-
cisco) e medalha de bronze no 
International Wine and Spirit 
Competition (2012, Londres) 
- e é detentora de saberes tra-
dicionais, que transitaram entre 
gerações, no que respeita à 
produção, à comercialização 
(desde 1987) e, mais recente-
mente, à exportação do licor 
de ginja de Óbidos, a partir da 
aldeia de Sobral da Lagoa, no 
concelho de Óbidos.

Atualmente, a marca possui 
pontos de venda em Portugal 
e presença em mais de 20 pa-
íses.

A GinT - Premium Spirits 
é uma destilaria situada na 
freguesia de Guilhabreu, no 
município nortenho de Vila do 
Conde, que produz bebidas es-
pirituosas. Conta com dois gins 
de marca própria, uma vodka 
aromatizada e dois gins de edi-
ção limitada, um dos quais com 
estágio de dez meses em bar-
ril do Vinho do Porto. O GinT 
Rubro detém duas medalhas 
de prata (LSC – London Spirits 
Competition – 2019, Londres 
e PRODEXPO 2020 - Mosco-
vo) e uma medalha de bronze 
(IWSC - International Wine and 
Spirit Competition - 2019, Lon-
dres).

Oppidum Ginja 
de Óbidos e GinT criam 
aguardente de ginja

Nova bebida espirituosa, obtida por maceração e destilação

A Casa José Saramago - Bi-
blioteca Municipal de Óbidos 
dará início à sua Comunidade 
de Leitores - “Ler em Casa”, 
com a primeira sessão a decor-
rer no dia 4 de dezembro, pelas 
10 horas.

Esta comunidade pretende 
reforçar a importância da leitu-
ra nos mais diversos contextos 
do nosso quotidiano e propor-

cionar momentos de partilha e 
reflexão sobre livros ou outros 
temas relacionados com a lin-
guagem, leitura e escrita.

Os participantes são convi-
dados a levar uma história ou 
conto de natal.

A participação é gratuita e 
está sujeita a inscrição prévia 
para o email biblioteca@cm-
obidos.pt.

Biblioteca 
organiza Comunidade 
de Leitores

Concluída reparação 
no castelo de Óbidos 

A segunda edição do projeto 
de Cultura em Rede – “5 Municí-
pios, 5 Culturas, 5 Sentidos”, vul-
go Projeto 5, foi oficialmente lan-
çada no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Águeda. No âmbito 
do “intercâmbio de culturas e 
sentidos” serão apresentados 20 
espetáculos que vão entrar em 
itinerância pelos Municípios de 

Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, 
São Pedro do Sul e Seia. Será 
ainda realizada uma coprodução 
artística 

Segundo Margarida Reis, 
vereadora da Cultura da Câma-
ra Municipal de Óbidos, “esta é 
uma iniciativa que valoriza os ter-
ritórios envolvidos. Tem muito a 
ver com a identidade de Óbidos 

e pelo cunho que temos à litera-
tura, que nos projeta para a cul-
tura, turismo e economia. Temos 
identidades diferentes, cunhos 
culturais identitários e através 
desta rede e das partilhas que 
nos são proporcionadas conse-
guimos levar às nossas gentes 
algo diferente”. 

Cinco municípios 
partilham identidades culturais

Os representantes dos municípios que fazem parte do projeto
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Uma exposição dedicada aos 
50 anos de escutismo em Óbidos 
e do Núcleo do Oeste do Cor-
po Nacional de Escutas vai ser 
inaugurada no próximo sábado, 
às 16h, no Espaço Ó (em duas 
salas por cima da farmácia), à 
entrada da vila, com a presença 
do bispo D. José Traquina (anti-
go escuteiro do Oeste).

A exposição estará aberta ao 
público das 15h (no dia 4 será 
aberta às 16h) até às 19h, nos 
seguintes dias: 4 de dezembro, 

com enfoque na década de 70; 
5 de dezembro, com enfoque na 
década de 80; 8 de dezembro, 
com enfoque na década de 90; 
11 de dezembro, com enfoque na 
primeira década deste século; 12 
de dezembro, com enfoque na 
segunda década deste século.

Além da visita ao espaço, se-
rão contadas histórias da década 
associada a cada dia, revisitar-
se-ão antigos escuteiros e po-
derão ser adquiridos artigos de 
merchandising do imaginário es-

cutista.
A entrada é grátis, sendo su-

gerido aos visitantes da exposi-
ção a entrega de um donativo, 
preferencialmente em espécie, 
designadamente produtos de 
limpeza e higiene pessoais e do-
mésticos, que serão canalizados 
para os Guias de São Lourenço, 
instituição inserida na Comunida-
de Interparoquial do concelho de 
Óbidos.

Exposição de  escutismo 

Na tarde do passado do-
mingo foram assinalados os 
50 anos da Galeria Ogiva, em 
Óbidos, com uma festa que 
contou com a participação do 
maestro Victorino de Almeida, 
bem como com o lançamento 
de um livro de memórias do 
mestre José Aurélio, fundador 
daquele espaço.

A Galeria Ogiva, agora cha-
mada de novaOgiva, é parte 
integrante da Rede de Museus 
e Galerias de Óbidos, com 
foco na arte contemporânea, 
constituindo uma aposta na 
expressão artística, de elevada 
qualidade e partindo da dinami-
zação e recuperação de uma 
ideia - a descentralização da 
divulgação das artes - e de um 
espaço único.

Este espaço foi criado em 

Óbidos em 1970 e teve pouco 
mais de três anos de ativida-
de (entre 28 de novembro de 
1970 a janeiro de 1974), anos 
que foram, porém, de grande 
intensidade artística, cultural, 
de cidadania e de liberdade, di-
namizada pelo seu fundador, o 
escultor José Aurélio.

Após 30 anos de indefinição 
e inatividade, a Galeria reabriu 
em 2005, como galeria munici-
pal, reforçando os seus princí-
pios, sendo o ponto de partida 
para exposições e outras mani-
festações culturais associadas 
a expressões artísticas con-
temporâneas.

A iniciativa contou com a 
presença do presidente da Câ-
mara Municipal de Óbidos, Fili-
pe Daniel.

Carlos Neto, professor cate-
drático na Faculdade de Motrici-
dade Humana da Universidade 
de Lisboa, vai liderar um grupo 
de trabalho para analisar os par-
ques infantis e recreios no con-
celho de Óbidos e preparar no-
vos espaços.

Autor do livro “Libertem as 
Crianças”, Carlos Neto é espe-
cialista nas áreas da brincadeira, 
do jogo e da importância que es-
tes têm na vida da criança. 

Foi com ele e com os docentes 
da Escola Superior de Educação 

e Ciências Sociais do Politécnico 
de Leiria, Rui Matos, Célia Sou-
sa e Miguel Oliveira e o diretor 
Pedro Morouço, que a vereadora 
da Câmara de Óbidos, Margari-
da Reis reuniu, no passado dia 
23, depois da conferência "Jogo, 
Brincadeira e Qualidade de vida 
na Infância".

O grande objetivo é estabe-
lecer um protocolo entre o Mu-
nicípio de Óbidos e estas duas 
instituições de ensino superior e 
criar um projeto colaborativo que 
integre as escolas, as juntas de 

freguesia, as associações, as 
empresas e os obidenses em 
geral.

Pretende-se criar um conceito 
que junte o brincar, o jogo, a na-
tureza, a comunidade, a interge-
racionalidade, a acessibilidade, a 
cultura e a identidade local.

O grupo de trabalho estudará 
o contexto de Óbidos, para dili-
genciar a criação de novos es-
paços e a reformulação dos já 
existentes.

Victorino de Almeida 
nos 50 anos 
da Galeria Ogiva

José Aurélio, Filipe Daniel e Victorino de Almeida

Grupo de trabalho 
vai criar novos espaços 
de brincadeira

Grupo de trabalho para analisar os parques infantis e recreios no concelho de Óbidos

Estão abertas as inscrições 
para o programa Crescer Me-
lhor – Férias de Natal 2021, 
que irá decorrer entre os dias 
20 e 31 de dezembro, para os 
alunos do pré-escolar, 1º e 2º 

ciclos do ensino básico do con-
celho de Óbidos.

De acordo com os planos de 
contingência, as salas do pro-
grama Crescer Melhor terão 
um limite máximo de crianças. 

Programa Crescer 
Melhor 
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Na passada sexta-feira, na 
Praça Jacob Rodrigues Pereira, 
em Peniche, foi inaugurada a ilu-
minação de natal com a atuação 
dos Némanus.

A abertura do Mercadinho das 
Tradições de Natal e a atuação 
da Banda Cota, no Clube Recre-

ativo Penichense, completaram 
o arranque das comemorações 
do programa “2021 - Peniche, 
um Doce Natal”.

No sábado foi inaugurado o 
presépio de rua, no jardim da 
cascata, onde ficará patente até 
6 de janeiro, havendo atuação da 

Banda Filarmónica da União 1º 
de Dezembro de 1902 de Atou-
guia da Baleia. No Clube Re-
creativo Penichense atuou Twist 
N’Duo, tendo também sido palco, 
no domingo, da apresentação do 
livro infantil “Os Sem Tempo”, de 
Ana Cardoso Nunes. 

Arranque das animações 
natalícias pelas ruas 

Iluminação de natal
O polo de Peniche da Esco-

la Profissional Alda Brandão de 
Vasconcelos realizou um almo-
ço pedagógico no Restaurante 
BrisaMar, no Hotel PinhalMar 
Peniche, confecionado e servi-
do pelos alunos do Curso Pro-
fissional Técnico de Cozinha/
Pastelaria.

Todos os proveitos deste al-

moço pedagógico reverteram a 
favor do Fundo Solidário para 
alunos carenciados.

A iniciativa teve na emen-
ta salada do mar em concha, 
sopa de peixe com croutons, 
lombinho de bacalhau sob ri-
sotto de berbigão e semifrio de 
banana e mirtilo.

Almoço pedagógico 
ajuda alunos 
carenciados 

Salada do mar em concha (foto Carlos Tiago)

Pu
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O Município do Bombarral 
marcou presença, no passado 
dia 20, no Festival Nacional de 
Gastronomia, evento que decor-
reu na Casa do Campino, em 
Santarém.

A participação da autarquia 
bombarralense no maior certame 

gastronómico do país aconteceu 
através da Associação de Muni-
cípios Portugueses do Vinho, que 
deu a todos os seus associados 
a oportunidade de poderem dar a 
conhecer os seus produtos.

A ação contou com a presença 
do vereador Bruno Santos e no 

período dedicado ao Bombarral 
os visitantes puderam deliciar-
se com os Gorjões do Palácio, 
os Mimosos, os doces e licores 
da Licofrutos, a Ginja do Sangui-
nhal, a Sidrada – Sidra do Oeste 
e os vinhos da Companhia Agrí-
cola do Sanguinhal.

Vinhos e doces no       
Festival de Gastronomia 

Produtos do Bombarral no maior certame gastronómico do país

O Município do Bombarral, 
o Núcleo de Intervenção Local 
para a Área da Violência Do-
méstica e o Agrupamento de 
Escolas Fernão do Pó assina-
laram, a 25 de novembro, o Dia 
Internacional pela Eliminação 
da Violência contra as Mulhe-
res, com uma exposição de tra-
balhos dos alunos de artes do 
12º ano.

Com trabalhos realizados 
no âmbito da disciplina de De-
senho A, da professora Paula 
Rito, a mostra é constituída por 
dez desenhos e uma escultura 
e tem como principal objetivo 
chamar à atenção da comuni-

dade escolar para o flagelo da 
violência contra as mulheres.   

A abertura da exposição 
teve lugar com a presença dos 
alunos, bem como da vereado-
ra Fátima Coelho, do vereador 
Bruno Santos, do diretor do 
agrupamento, Emanuel Vilaça, 
e do professor Luís Azóia.

Fátima Coelho felicitou os 
estudantes pelos trabalhos que 
realizaram e aproveitou para 
falar um pouco sobre a temá-
tica da violência, destacando a 
importância de toda a comuni-
dade estar ciente que a erradi-
cação deste flagelo é uma res-
ponsabilidade de todos.

Exposição sobre
 violência contra 
as mulheres

Mostra de alunos de artes

Pu
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Dedicada à produção e comer-
cialização de enxertos prontos 
de videira e bacelos, a VitiOeste 
foi fundada em 1951, por André 
da Silva Monteiro, que anos mais 
tarde decidiu fundir a empresa 
com os irmãos, Arménio Cardoso 
e Norberto Cardoso. 

Nessa mesma altura e com 
base nos novos planos de rees-
truturação e reconversão da vi-
nha nacional, aliados à redução 
de mão-de-obra especializada 
em enxertia de campo, surgiu no 
mercado a necessidade de um 
novo produto, que permitisse não 
só abdicar da técnica de enxertia 
no local, mas também antecipar 
o início de produção da vinha, o 
enxerto pronto de videira. 

“Inicialmente produzíamos 
apenas porta-enxertos enraiza-
dos (bacelos), mas nos anos 90 
sentimos necessidade de alar-
gar o leque de investimentos e 
começámos a produzir enxertia 
de mesa”, explicou a engenheira 
agrónoma da VitiOeste, Margari-

da do Nascimento Cardoso.
É dessa forma, como resposta 

às novas necessidades do mer-
cado vitivinícola, que a Viveiros 
VitiOeste se iniciou na produção 
de enxertos prontos de videira. 
A empresa também investiu na 
instalação de vinhas mãe, com 
material de seleção policlonal e 
de seleção clonal, para a produ-
ção de garfos de categoria cer-
tificada, e na instalação de uma 
estufa para acolher e garantir a 
manutenção do material de sele-
ção clonal homologado, em cola-
boração com a Rede Nacional de 
Seleção da Videira. 

A preocupação com a sani-
dade dos materiais utilizados e 
a perceção da crescente volatili-
dade do mercado vitivinícola, no 
que concerne à procura de dife-
rentes castas em todos os anos, 
também fez com que a empresa 
apostasse numa nova forma de 
produção de garfos, assente 
numa estratégia de rápida res-
posta e maior versatilidade. 

Entre os anos de 2015 e 2016, 
a empresa construiu então uma 
estufa com 15.000 m2 para a ins-
talação de vinhas mãe de garfos, 
em ambiente confinado.

Há cerca de quatro anos, a Vi-
tiOeste instalou uma unidade de 
tratamento, por imersão em água 
quente, para material vegetativo 
de videira.

Atualmente, a empresa con-
ta com um hectare e meio de 
estufas dedicadas à produção 
de garfos de castas, que acolhe 
cerca de 90 castas nacionais e 
internacionais, com finalidade de 
produção de uva de mesa e de 
vinho, e ainda cerca de 40 hec-
tares ao ar livre para a produção 
de garfos e 60 hectares para a 
produção de porta enxertos, que 
são adequados às inúmeras re-
giões vitivinícolas nacionais e in-
ternacionais. “Esta área de pro-
dução permite-nos comercializar 
milhões de plantas por ano, e 
penso que este ano vamos che-
gar aos quatro milhões e meio 

de plantas comercializadas”, fri-
sou a administrativa de empresa, 
Célia Cardoso, adiantando que 
esse número varia de campanha 
para campanha, de acordo com 
a intensidade das plantas. 

“Hoje em dia, geralmente, o 
resultado da enxertia de mesa 
é feito através de uma máquina, 
que une a estaca de porta-enxer-
to ao garfo da variedade que se 
pretende multiplicar. Seguem-se 
os processos de soldadura (es-
tratificação) e enraizamento que 
precedem a fase de viveiro, onde 
as plantas permanecem cerca 
de 9 meses”, explicou a respon-
sável.

Nos últimos anos, a empresa 
também tem vindo a consolidar a 
sua aposta na exportação, princi-
palmente para Espanha e Fran-
ça, dispondo de um vasto leque 
de combinações de porta-enxer-
tos para suprir as necessidades 
dos clientes. “Felizmente tem-se 
verificado uma elevada procura 
por todas as castas a nível na-

cional, e uma crescente planta-
ção de vinho, cerca de dois mil 
hectares por ano, de vinhas no-
vas e de reconversões de vinhas 
velhas. Tudo isso que faz com 
sejamos uma referência no setor 
enquanto líder de mercado de 
plantas para a vinha em Portu-
gal”, sublinhou a administradora, 
esclarecendo que o seu principal 
mercado é a região do Douro.

O reconhecimento da VitiO-
este enquanto líder de mercado 
do setor em Portugal é o resul-
tado da “crescente confiança, 
fiabilidade e qualidade dos seus 
produtos e serviços assentes na 
competência e capacidade de 
inovação da equipa”, que atual-
mente é composta por 60 pes-
soas, distribuídas pelos diversos 
setores. 

Futuramente, a empresa vai 
continuar a instalar castas mino-
ritárias em estufa devido à ele-
vada procura, por esse tipo de 
plantas, bem como apostar na 
área da sustentabilidade.

VitiOeste, líder de mercado 
de plantas para a vinha em Portugal
Poucos de fora do setor saberão que na fregue-
sia do Pó, no concelho do Bombarral, sai para 
o mercado nacional e internacional entre 60 a 
70 por cento da produção nacional de bacelos 
e enxertos prontos de videira, que dão origem a 
muitos dos vinhos produzidos e consumidos em 
Portugal. Este é o culminar de um trabalho de se-
leção iniciado há 70 anos pelos Viveiros VitiOes-
te, que anualmente conserva e replica milhares 
de genótipos de 90 castas nacionais e interna-
cionais, tornando-a líder de mercado de plantas 
para a vinha em Portugal.

A empresa tem cerca de 40 hectares ao ar livre para a produção de garfos e 60 hectares 
para a produção de porta enxertosMariana Martinho

O Mercado Municipal do 
Bombarral serviu de palco no 
passado fim de semana para a 
atuação das fadistas Silvina Pe-
reira e Idília Pedrosa, inserida no 
evento “Mais Ouvidos que Barri-
ga”. Ambas as atuações integra-
ram a iniciativa “À mesa também 
se canta!”, projeto em rede de 

abrangência intermunicipal, que 
se destina a promover os valores 
gastronómicos, culturais e natu-
rais dos territórios do Bombar-
ral, Caldas da Rainha e Marinha 
Grande.

Na iniciativa, onde também 
estiveram presentes diversos 
produtores locais, compareceu o 

presidente da Câmara Municipal 
do Bombarral, Ricardo Fernan-
des, que disse que “este proje-
to faz com que a cultura volte a 
ser uma constante nas nossas 
vidas”.

Mariana Martinho

Fado no Mercado Municipal

Atuação de uma das fadistas 

Os projetos “Cowork Bom-
barral Empreendedor 2.0” e 
de construção de um gatil, 
apresentado pela associação 
O Amigo Fiel, foram os mais 
votados na segunda edição 
do Orçamento Participativo, 
promovido pelo Município do 
Bombarral.

Ao nível dos projetos apre-
sentados em nome individual, 
a escolha dos bombarralenses, 
com 154 votos, recaiu sobre a 
proposta de criação, nas anti-
gas instalações do Instituto da 
Vinha e do Vinho, de uma área 
de cowork, projeto que tem 

como objetivo incentivar e ala-
vancar pequenos negócios e 
ideias que estão a dar os seus 
primeiros passos. Nesta tipolo-
gia, no total foram registados 
253 votos.

No que diz respeito à tipolo-
gia referente às associações, 
a população escolheu, com 
124 votos, a proposta de cons-
trução de um gatil no espaço 
onde está localizado o abrigo 
da Amigo Fiel, criando condi-
ções para a recolha de felinos 
doentes ou para recuperação. 
No total, nesta tipologia foram 
registados 216 votos.

Área de cowork
e gatil vencem
Orçamento 
Participativo
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José Graça Dias, radicado 
na Dagorda (Cadaval), apre-
sentou livro “Goa – Passado, 
que Futuro?” na Biblioteca 
Municipal do Cadaval, tendo 
defendido o papel de Portugal 
no caminho para o reconhe-
cimento da identidade goesa, 
pelos laços históricos entre os 
dois povos. 

Numa parceria com Elsa 
Rodrigues dos Santos e ou-
tros colaboradores, José Graça 
Dias aborda Goa – território in-
diano que foi português durante 
cerca de 450 anos e está atual-
mente integrado na Índia, que 
a anexou em 19 de dezembro 
de 1961, sendo estado federa-
do desde 1 de janeiro de 1987.

A obra, com o selo da Cal-

çada de Letras (dezembro 
2012), conta com testemunhos 
de “amigos de Goa”, como é o 
caso do general Ramalho Ea-
nes, antigo Presidente da Re-
pública.

José Dias assume-se como 
“um português nascido em 
Goa”, que só em adulto viria a 
aprofundar os conhecimentos 
acerca da história da Índia e 
sobre a cultura hindu. 

O livro defende a identidade 
goesa e sugere um referendo 
sobre a independência ou a 
integração de Goa na Comu-
nidade dos Países de Língua 
Portuguesa como membro co-
ordenador, função que, neste 
momento, foi transferida para 
a Índia.

Livro sobre Goa 
na Biblioteca 
Municipal

José Graça Dias e o José Bernardo

Um grupo de alunos da Esco-
la Básica do 1º ciclo do Painho 
(Cadaval) e do 6º ano da Esco-
la Básica Integrada de Abrigada 
(Alenquer) participou numa ativi-
dade de plantação de árvores e 
de sensibilização para a impor-
tância da conservação da floresta 
nativa na Serra de Montejunto.

Esta atividade, dinamizada 
pela AMAC – Associação de Mu-
nicípios de Alenquer e Cadaval, 

teve por objetivo sensibilizar os 
alunos para a importância das 
espécies que integram o patri-
mónio florestal natural, e ser-
viu também para celebrar o Dia 
Mundial da Floresta Autóctone 
(23 de novembro), que constitui 
uma alternativa ao Dia Mundial 
da Floresta (21 de março), cria-
do originalmente para países do 
norte da Europa, que têm, nessa 
altura, melhores condições para 

a plantação de árvores.
Novembro tem, em Portugal, 

condições climatéricas mais fa-
voráveis do que março, com 
temperaturas mais baixas e algu-
ma precipitação, pelo que o Dia 
Mundial da Floresta Autóctone 
é habitualmente celebrado com 
ações de sementeira e planta-
ção, destinadas a preservar ár-
vores autóctones.

Dia da Floresta no Montejunto

Pu
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Helena Soares Silva esteve 
no passado sábado na Bibliote-
ca Municipal do Cadaval para o 
lançamento oficial do seu mais 
recente romance, intitulado “Tri-
lhos Incertos”. Nascida em Ti-
mor-Leste, em 1962, e residente 
na freguesia do Peral (Cadaval), 
a autora tem esses locais como 

fonte de inspiração para a sua 
escrita. 

Dividindo-se entre a escrita de 
poesia e de prosa, Helena pro-
porciona “um requintado roman-
ce de aventura” em que “o acaso 
e alguns insólitos acontecimen-
tos mudam inesperadamente a 
rota de uma viagem”, pode ler-se 

na sinopse do livro.
Foi atleta durante toda a sua 

juventude, tendo sofrido várias 
lesões que a viriam a condicio-
nar. Dedicou-se à escrita desde 
muito cedo, mas só depois de se 
reformar da função pública viria a 
retomar esta sua forma de arte.

Helena Silva apresenta 
“Trilhos Incer tos”

Livro lançado na Biblioteca Municipal do Cadaval
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Teresa Leal, especialis-
ta em marketing e turismo e 
com ligações às Caldas da 
Rainha, vai começar a gra-
var doze programas tu-
rísticos da região Oeste, 
que vão ser transmitidos 
no novo canal de televi-
são dedicado à cultura, 
que arranca no dia 2 de 
janeiro de 2022. 

Autora do blogue “Teresa 
Vai de Férias” e do livro com 
o mesmo nome, lançado em 
2020, a fundadora da empre-
sa Teresa Vai de Férias Tours 
e Workshops foi convidada 
para fazer um programa de 
cada município do Oeste. 
O objetivo é dar a conhecer 
pequenas fugas à rotina, pre-
enchidas por experiências in-
tensas em cenários de gran-
de beleza natural. 

Pretende mostrar locais 
de interesse espalhados pela 
região, com a colaboração 
da Comunidade Intermuni-
cipal do Oeste, que abrange 
os doze municípios da região 

Teresa Leal 
promove Oeste 
no novo Canal Cultura

Teresa Leal vai gravar doze 
programas turísticos

Foi instalada uma barreira 
física junto ao Forte de São Mi-
guel Arcanjo, na Nazaré, que 
inviabiliza a passagem para 
uma área exposta a riscos de 
segurança.

A intervenção foi executada 
pelo Município, sob proposta 
da Agência Portuguesa do Am-
biente e da Capitania do Porto 

da Nazaré.
“Esta ação foi integrada num 

conjunto de outras que visam a 
salvaguarda e segurança de 
pessoas que acorriam à área, 
que detinha um risco de queda 
elevado”, explicou Orlando Ro-
drigues, vereador da Câmara 
Municipal.

Barreira junto 
ao forte da Nazaré

Vedada passagem para área exposta a riscos de segurança

Um ou mais munícipes pode-
rão acompanhar Regina Piedade 
num dia de trabalho nos seus pe-
louros na Câmara Municipal da 
Nazaré.

A autarca irá promover o Dia 
com a Vereadora com munícipes 
interessados em conhecer o de-
sempenho dos eleitos na autar-
quia. 

A vereadora irá definir um 
dia na sua agenda, ao longo do 
mandato (2021-2025), para se 
fazer acompanhar por munícipes 
que se inscrevam na iniciativa, 

destinada a mostrar o dia de tra-
balho da autarca nas suas áreas 
de ação, entre decisões, acom-
panhamento dos procedimentos 
administrativos necessários à 
resolução dos casos, reuniões e 
visitas a locais.

“Com a finalidade de promo-
ver uma maior aproximação e 
incentivo à participação dos ci-
dadãos na vida pública, tenciono 
recolher contributos dos partici-
pantes para melhorar a atuação 
e as medidas a aplicar, no âm-
bito da ação nos diversos pelou-

ros”, explicou Regina Piedade, 
que desempenha as funções 
de vereadora dos pelouros da 
Ação Social e Direitos Sociais, 
Contraordenações, Cemitérios, 
Mercados, Feiras, Ocupação do 
Espaço Público, Publicidade, 
Venda Ambulante, Trânsito e 
Mobilidade.

Sem uma data definida para 
dar início à atividade, deverá ar-
rancar ainda durante este ano.

Regina Piedade vai mostrar como é o dia a dia na autarquia

Munícipes convidados 
a acompanhar dia 
de trabalho de vereadora

“Violência Institucional - for-
mas, efeitos e a proteção legal 
das vítimas” foi o tema da mesa 
redonda online organizada pela 
Câmara da Nazaré, em colabora-
ção com a Associação Mulheres 
Século XXI, para assinalar o “Dia 
Internacional da Erradicação da 
Violência contra as Mulheres”.

Susana Pereira, presidente 
da Associação Mulheres Século 
XXI, Conceição Zagalo, empre-
sária, e Ana Simões, coordena-
dora do Ministério Público da 
Comarca de Leiria, foram as con-

vidadas do Município da Nazaré 
para debater este tema.

O propósito da data, que se 
assinala a 25 de novembro, é 
alertar para o problema da vio-
lência que atinge as mulheres, 
tanto em sua casa como no local 
de trabalho, quer a nível psicoló-
gico ou físico.

As convidadas desta iniciativa 
falaram da sua experiência no 
mercado de trabalho, que conci-
liam com a vida familiar.

De acordo com dados divul-
gados pela CIG – Comissão para 

a Cidadania e Igualdade de Gé-
nero, a população residente em 
Portugal continua a ser maiori-
tariamente composta por mulhe-
res, o grupo populacional onde 
se registam as maiores dispari-
dades a vários níveis, como a es-
colaridade, a empregabilidade, a 
subida na carreira e os salários.

A educação e cidadania foram 
apontadas como necessárias 
para a mudança para uma so-
ciedade que permita uma maior 
igualdade de oportunidades.

Violência Institucional 
junta mulheres 

(Alcobaça, Alenquer, Arruda dos 
Vinhos, Bombarral, Cadaval, 
Caldas da Rainha, Lourinhã, Na-
zaré, Óbidos, Peniche, Sobral de 
Monte Agraço e Torres Vedras).  

O Canal Cultura promete con-
teúdos sobre livros e literatura, 
música, património e arquitetura, 
design, entre outras disciplinas. 

Marlene Sousa 

As convidadas falaram da sua experiência no mercado de trabalho

Registe-se gratuitamente 

e leia em 
www.jornaldascaldas.pt

Pu
b.
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FUTEBOL

FUTSAL

Liga 3

9ª Jornada:
UD Leiria 2-1 U. Santarém
Oriental Dragon FC 1-1 Vitória FC
FC Alverca 0-1 Caldas SC
FC Oliv. Hospital 1-1 Sporting B
CD Cova Piedade 0-1 Torreense
Amora FC 1-1 Real SC

Classificação:
1º UD Leiria - 20
2º Torreense - 17
3º Real SC - 16
4º Amora FC - 15
5º Vitória FC - 13 (-2 jogo)
6º Caldas SC - 13 (-1 jogo)
7º FC Alverca - 11
8º CD Cova Piedade - 10
9º Oriental Dragon FC - 8
10º Sporting B - 8
11º FC Oliv. Hospital - 6
12º U. Santarém - 4 (-1 jogo)

10ª Jornada:
Oriental Dragon FC vs Sporting B
Real SC vs UD Leiria
U. Santarém vs FC Oliv. Hospital
Vitória FC vs CD Cova Piedade
Caldas SC vs Amora FC
Torreense vs FC Alverca

Campeonato Distrital 
de Seniores 1ª Divisão Série D

7ª Jornada:
Peniche B (adiado) Caldas SC B
Beneditense 4-2 Atouguiense
Portomosense B (adiado) Pataiense

Classificação:
1º Beneditense - 13 (-1 jogo)
2º Caldas SC B - 10 (-2 jogo)
3º Atouguiense - 10
4º Peniche B - 9 (-2 jogo)
5º GD Peso - 4 6
6º Portomosense B - 2 (-1 jogo)
7º Pataiense - 0 (-2 jogo)

8ª Jornada:
Portomosense B vs Atouguiense
Peniche B vs Pataiense
GD Peso vs Caldas SC B

Campeonato Distrital 
de Seniores Divisão de Honra 

9ª Jornada:
Meirinhas 0-2 Guiense
Mirense 1-2 Leiria e Marrazes
Bombarralense 1-1 A. Serra
Ginásio de Alcobaça 1-0 Sp. Pombal
Moita do Boi 1-2 GD Alvaiázere
Portomosense 2-0 Alegre e Unido
Vieirense 2-2 Marinhense B
Nazarenos (adiado) União da Serra

Classificação:
1º Vieirense - 21
2º Bombarralense - 20 (-1 jogo)
3º União da Serra - 19 (-1 jogo)
4º Portomosense - 17 (-2 jogo)
5º Sp. Pombal - 16
6º Alqueidão da Serra - 15
7º Leiria e Marrazes - 13
8º Ginásio de Alcobaça - 12 (-1 jogo)
9º GD Alvaiázere - 10
10º Mirense - 10
11º Nazarenos - 10 (-1 jogo)
12º Marinhense B - 9
13º Meirinhas - 7
14º Alegre e Unido - 7
15º Guiense - 6
16º Moita do Boi - 0 (-2 jogo)

10ª Jornada:
Marinhense B vs Meirinhas
Leiria e Marrazes vs Vieirense
Alqueidão da Serra vs Mirense
Guiense vs Ginásio de Alcobaça
Sp. Pombal vs Nazarenos
GD Alvaiázere vs Portomosense
União da Serra vs Moita do Boi
Alegre e Unido vs Bombarralense

Campeonato Nacional 
de Juniores A 2ª Divisão 
Série D

12ª jornada:
Oriental 3-0 Caldas SC
Real SC 2-0 GS Loures
Sintrense 3-2 Alcanenense
Torreense 1-0 Ac. Santarém
Damaiense (adiado) Marítimo

Classificação:
1º Torreense - 27
2º Real SC - 27
3º Marítimo - 26 (-1 jogo)
4º Caldas SC - 22 (-1 jogo)
5º Oriental - 18
6º Sintrense - 15
7º Alcanenense – 11 (-1 jogo)
8º GS Loures - 11
9º Ac. Santarém - 8
10º Damaiense – 0 (-1 jogo)

13ª jornada:
Caldas SC vs Damaiense
GS Loures vs Oriental
Alcanenense vs Real SC
Ac. Santarém vs Sintrense
Marítimo vs Torreense

Campeonato Nacional 
de Juvenis A Série C – 2ª Fase

2ª Jornada:
Peniche 1-3 UD Leiria
GS Loures 8-1 Ac. Fundão
U. Almeirim 2-1 Caldas SC
Sintrense 3-2 Torreense

Classificação:
1º UD Leiria - 25
2º Torreense - 23
3º Sintrense - 20
4º GS Loures - 15
5º Caldas SC - 15
6º U. Almeirim - 10
7º Peniche - 4
8º Ac. Fundão - 3

3ª Jornada:
U. Almeirim vs Peniche
Torreense vs Caldas SC
Ac. Fundão vs Sintrense
UD Leiria vs GS Loures

Campeonato Distrital 
da Divisão de Honra 
de Juvenis

7ª Jornada:
Caldas SC B 6-2 Ansião
Nazarenos 1-8 Marinhense
G. Alcobaça 0-7 UD Leiria B
GRAP 1-2 Sp. Pombal
Vieirense 3-3 Avelarense
Leiria e Marrazes 3-1 UD Batalha
Beneditense (adiado) U. Serra

Classificação:
1º Leiria e Marrazes - 21
2º UD Leiria B - 19
3º Sp. Pombal - 16
4º Marinhense - 13
5º Vieirense - 11 (-1 jogo)
6º UD Batalha - 11
7º Caldas SC B - 10 (-1 jogo)
8º Beneditense - 7 (-1 jogo)
9º União da Serra - 5 (-1 jogo)
10º Ginásio de Alcobaça - 5
11º GRAP - 5
12º Nazarenos - 3
13º Ansião - 3 (-1 jogo)
14º Avelarense - 1 (-1 jogo)

8ª Jornada:
Sp. Pombal vs Leiria e Marrazes
Marinhense vs Caldas SC B
Ansião vs Ginásio de Alcobaça
UD Leiria B vs GRAP
Avelarense vs Beneditense
UD Batalha vs Vieirense
União da Serra vs Nazarenos

Campeonato Distrital 
da 1ª Divisão de Seniores Série C

7ª Jornada:
Ferrel 3-4 Landal
Externato Benedita 4-1 CS Bufarda
Bombarralense 3-3 CB C. Rainha
Ribafria 2-4 Alvorninha B

Classificação:
1º Alvorninha B - 16 (-1 jogo)
2º CS Bufarda - 12
3º Ribafria - 10 (-1 jogo)
4º Catarinense - 10 (-1 jogo)
5º CB Caldas da Rainha - 8 (-2 jogos)
6º Externato Benedita - 7 (-1 jogo)
7º Ferrel - 6 (-1 jogo)
8º Landal - 4 (-2 jogos)
9º Bombarralense - 3

8ª Jornada:
CB Caldas da Rainha vs Ferrel
Landal vs Ribafria
CS Bufarda vs Catarinense
Alvorninha B vs Externato Benedita

Campeonato Distrital 
da Divisão de Honra de Seniores

9ª Jornada:
Vidigalense 6-4 Alvorninha
São Bento 3-1 CR Chãs
Amarense B 2-0 Quinta Sobrado
Martingança 1-3 URD Juncalense
S.Guarda (adiado) CPR Pocariça
Mendiga 6-0 GRAP
Casal Velho 3-0 Barreiros

Classificação:
1º Mendiga - 21
2º Casal Velho - 20
3º GRAP - 19

4º Alvorninha - 16
5º CPR Pocariça - 13 (-1 jogo)
6º São Bento - 11 (-1 jogo)
7º Vidigalense - 11
8º URD Juncalense - 11
9º CR Chãs - 10
10º Quinta Sobrado - 10
11º Santiago da Guarda - 9 (-2 jogos)
12º Amarense B - 9 (-1 jogo)
13º Martingança - 7
14º Barreiros - 4 (-1 jogo)

10ª Jornada:
Quinta Sobrado vs Martingança
Barreiros vs Amarense B
GRAP vs Santiago da Guarda
CPR Pocariça vs São Bento
Alvorninha vs Casal Velho
CR Chãs vs Vidigalense
URD Juncalense vs Mendiga

Decorreu nos dias 27 e 28 de 
novembro, no pavilhão municipal, 
no Cadaval o Torneio de Futsal 
Inter-Bombeiros António “Saroca”, 
tendo sido vencedora a equipa da 
casa.

A classificação foi a seguinte: 
1º BV Cadaval; 2º RSB Lisboa; 
3º BV Ourém; 4º BV Minde; 5º 
BV Torres Vedras; 6º BV Óbidos; 
7º BV Carregal do Sal; 8º BV Rio 
Maior (não compareceu por moti-
vos justificados).

Melhor Marcador: Sérgio Balão 
RSB Lisboa (13 golos); Melhor 
Defesa: BV Ourém (8 golos sofri-
dos); Disciplina: BV Carregal do 
Sal (3 faltas cometidas); Taça do 
Bar: BV Ourém

A secção desportiva da Asso-
ciação Humanitária dos Bombei-

ros Voluntários do Cadaval foi a 
organizadora do evento, com o 
nome do comandante do quadro 
de honra, António dos Santos “Sa-
roca”, dando assim seguimento à 
ideia de celebrar o centenário da 
instituição com iniciativas de ho-
menagem a pessoas que marca-
ram a existência da corporação.

“Com este evento pretende-se 
realçar a prática desportiva, pro-
mover a confraternização entre 
população, familiares de bombei-
ros e naturalmente os operacio-
nais, que fruto da sua atividade 
em prol de todos estão habituados 
a encontrar-se por esse país fora 
na prestação de socorro”, refere a 
secção desportiva.

António Saroca foi “alguém que 
por todo o país, e ainda hoje, re-

presenta e dignifica o nome deste 
corpo de bombeiros, tendo sido 
acérrimo defensor da prática des-
portiva, tendo praticado futsal, fu-
tebol de 11 e atletismo”.

Falecido em 2011, aos 57 anos, 
António Saroca foi comandante 
dos Bombeiros do Cadaval en-
tre 1996 e 2000 e desempenhou 
funções na então Autoridade Na-
cional da Proteção Civil. Integrou 
a missão portuguesa de apoio 
aos desalojados no terramoto no 
Haiti, tendo sido chefe da equipa 
de logística. Era responsável pela 
célula de logística do Comando 
Nacional de Operações de Socor-
ro e formador externo da Escola 
Nacional de Bombeiros.

Equipa da casa 
vence Torneio de Futsal 
Inter-Bombeiros António 
“Saroca”

A equipa dos bombeiros voluntários do Cadaval foi a vencedora
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Sporting Clube das Caldas – voleibol

Seniores masculinos perdem 

Seniores masculinos do Sporting das Caldas

A equipa de seniores masculinos do Sporting 
Clube das Caldas (SCC) a necessitar de ganhar 
dois dos últimos quatro jogos para poder clas-
sificar-se nos oito primeiros, de modo a garan-
tir desde já a permanência na primeira divisão, 
disputou no Pavilhão Rainha Dona Leonor, no 
passado sábado, um encontro com o Castêlo 
da Maia Ginásio Clube e, no domingo, contra o 
Sport Lisboa e Benfica.

A equipa de seniores mas-
culinos do Sporting Clube das 
Caldas (SCC) a necessitar de 
ganhar dois dos últimos quatro 
jogos para poder classificar-se 
nos oito primeiros, de modo a 
garantir desde já a permanência 
na primeira divisão, disputou no 
Pavilhão Rainha Dona Leonor, 
no passado sábado, um encon-
tro com o Castêlo da Maia Giná-
sio Clube e, no domingo, contra 
o Sport Lisboa e Benfica.

O jogo contra o Castelo da 
Maia seria aquele que estaria 
mais ao alcance da equipa cal-
dense. No entanto, não conse-
guiu vencer este encontro, per-
dendo por 3 a 0 (25-17, 25-22, 
25-21). O jogo não correu como 
esperado ao SCC, apesar de ter 
conseguido disputar o resultado 
dos sets com a equipa do Castê-
lo, acabando por falhar nas fases 
finais de cada set e perdendo o 
jogo nos pormenores.

No jogo contra o Benfica, ficou 
a sensação que o SCC poderia 
ter ganho, tendo acabado por 
perder por 3-1. Tudo o que tinha 
corrido pior no jogo de véspera 
acabou por correr bem no jogo 
de domingo.

A equipa técnica do SCC op-
tou por introduzir algumas altera-
ções no seis inicial, contra aquele 
que é o seis inicial mais forte do 
Benfica. A consistência no bloco, 
o acerto defensivo e o acerto do 
distribuidor com os atacantes le-
vou a que o Caldas impusesse 
ao SLB uma derrota no primeiro 
set, por 25-20. 

No segundo set, a equipa das 
caldas conseguiu encarar nova-
mente o Benfica, estando por 
várias vezes a vencer por dois 
pontos, no entanto, na fase cru-
cial do set a maior experiência 
da equipa de Lisboa prevaleceu, 
vencendo por 21-25. 

O SCC voltou a entrar forte no 
terceiro set, disputando até ao 
fim o resultado, falhando apenas 
no final do set, o que permitiu ao 
Benfica vencer por 25-23. Por 
fim, no quarto set, a capacidade 
física e anímica encarnada supe-
riorizou-se ao SCC, vencendo o 
set pela maior diferença, 25-16.

Nesta quarta-feira, dia 1, pe-
las 16h, o SCC disputará, no Pa-
vilhão Rainha Dona Leonor, uma 
partida fundamental para evitar 
disputar na próxima fase o grupo 
de descida, contra o Académica 

de Espinho, equipa liderada por 
Miguel Maia.

No dia 4, o SCC disputará o 
último jogo desta fase, contra o 
Ginásio Clube de Santo Tirso.

Seniores Femininos

No domingo, a equipa de se-
niores femininos jogou no Pavi-
lhão Raúl Jardim Graça, contra o 
Lousã Volei Clube, tendo perdido 
por 3-1, para o campeonato da 3ª 
Divisão Zona Centro.

A equipa liderada por Bruno 
Cunha apresentou-se disposta a 
disputar o resultado, conseguin-
do em alguns momentos mostrar 
a sua capacidade, mas não foi o 
suficiente para levar de vencida 
a equipa da Lousã.

A equipa caldense disputará 
novo jogo, outra vez em casa, 
nesta quarta-feira, pelas 16h. 
No dia 4 de dezembro, a partir 
das 15h, irá jogar contra o Clube 
Condeixa,.

Juniores femininos
Na tarde do passado sábado, 

a de juniores femininos, constitu-

ída por 13 atletas, disputou três 
sets com a Academia Voleibol 
Praia (AVP) de Setúbal, tendo 
perdido 3-0, com os parciais 25-
17, 25-19,25-18. 

O adversário mostrou ser mais 
forte, mas é de realçar o esforço 
da equipa caldense. 

Estes últimos resultados só 
motivam a equipa, que se com-
promete a vencer os próximos 
jogos que se irão realizar no Pa-
vilhão Raúl Jardim Graça, já no 
próximo fim de semana.

Cadetes femininos

No jogo contra o Colégio São 
João de Brito, a equipa de cade-
tes femininos do SCC mostrou 
alguma desconcentração asso-
ciada a um grande nervosismo, 
uma vez que sabia o potencial 
do adversário. Este facto colocou 
a sua performance em causa e 
como é possível perceber pelo 
resultado, derrota por 3-0 com 
parciais 25-04, 25-05 e 25-06, 
não permitiu que a equipa desse 
a réplica pretendida. 

Contudo, manteve-se uma 
atitude bastante positiva e união 

dentro da equipa.

Juvenis masculinos

Disputou-se no passado sá-
bado o jogo referente à 2ª jorna-
da da 1ª Fase do escalão Juve-
nis Masculinos entre o Figueira 
Volley Clube e o SCC, tendo os 
caldenses perdido por 3-0, com 
parciais 25-13, 25–9 e 25 -19.

O SCC apresentou-se neste 
jogo com uma equipa jovem, sem 
grande rotina de competição, le-
vando a que cometesse erros de 
resolução fácil. Duvidando das 
suas capacidades, os jogadores 
caldenses tentavam ripostar com 
ataques algo tímidos frente à ex-
periente equipa da Figueira da 
Foz, que facilmente conseguia 
ultrapassar as dificuldades. 

A nível de organização geral 
de jogo a equipa do SCC deu 
boa réplica, conseguindo muitas 
vezes anular o ataque adversá-
rio. 

 A 3ª jornada decorre no dia 4 
de dezembro, às 11h00, em casa 
do Sport Operário Marinhense. 

A equipa de veteranos mas-
culinos de voleibol do Sporting 
Clube das Caldas (SCC) esteve 
presente, no passado dia 27, na 
primeira etapa do campeonato 
nacional de masters masculinos, 
em Pataias. Ficou em quarto lu-
gar do torneio, tendo terminado 
com uma vitória, contra o Clube 
Desportivo Pataiense, e três der-
rotas, contra os Amigos do Vólei 
de Leiria, o Clube Desportivo de 
Aveiro e Sport Operário Mari-
nhense.

Este campeonato será rea-
lizado com seis etapas a nível 
nacional.

No primeiro jogo, os calden-
ses jogaram contra a equipa dos 
Amigos do Vólei de Leiria, tendo 
perdido por 2-0 (12-15 e 14-15).

No segundo jogo derrotaram o 
Clube Desportivo Pataiense por 
2-0 (15-10 e 15-7).

Em relação aos dois jogos da 
1ª fase, foram realizados à me-
lhor de três sets, disputados até 
aos quinze pontos, não havendo 

a margem normal de dois pontos 
de diferença. 

No terceiro jogo, a equipa cal-
dense jogou contra o Clube Des-
portivo de Aveiro, tendo perdido 
por 2-1 (4-15, 15-12 e 11-15).

Em relação ao  segundo jogo 
da 2ª fase, o qual atribuiria os ter-
ceiros e quartos classificados, foi 
realizado à melhor de três sets, 
até aos 25 pontos, no máximo 
27.  Os caldenses perderam por 
2-0 (19-25 e 22-25).

O responsável da equipa de 
veteranos do SCC, Jorge Sousa, 
considerou a prestação da equi-
pa caldense “satisfatória,” visto 
que a atual equipa é praticamen-
te constituída por novos atletas.

Tiveram à última hora várias 
baixas, por impossibilidades dos 
seus atletas e foram a jogo, na 
maioria dos sets disputados so-
mente com seis atletas, o que 
impossibilitou que se fosse ro-
dando a equipa e o cansaço aca-
bou por vir ao de cima, falhando 
deste modo o acesso à final do 

Torneio de Pataias.  Os calden-
ses ficaram em quarto lugar, mas 
Jorge Sousa estava satisfeito 
com a atitude nos quatro jogos, 
apesar de estarem um pouco 
desconcentrados a nível da re-
cepção, bem como no ataque. 

“Acima de tudo, está-se a con-
seguir construir uma nova equipa 
e este torneio ajudou, e de que 
maneira, os nossos propósitos”, 
manifestou. 

A equipa que participou na 1ª 
etapa foi Jorge Sousa, Jorge Ro-
cha, António Rodrigues, Clayton 
Diniz, Alexandre Gomes, Pedro 
Duarte e Rafael Martins.  Foi es-
treada a nova camisa de jogo, 
patrocinada pelo Caldas Bar.

Em relação ao 6º Campeo-
nato Distrital de Veteranos Mas-
culinos de Voleibol Masculinos 
do SCC, terá o seu início a 3 de 
dezembro.

Os veteranos masculinos do 
SCC jogarão na 1ª jornada con-
tra a equipa do Grupo Desportivo 
Atouguiense. O desafio será dis

Equipa caldense

Veteranos masculinos do Sporting das Caldas 
em campeonato de masters

putado no Pavilhão Raúl Jar-
dim Graça, em Caldas da Rai-
nha, a partir das 21h30.  

Este campeonato distrital 
contará, para além da equipa do 
SCC (Caldas da Rainha), com 
o Sport Operário Marinhense 
(Marinha Grande), Os Amigos 
do Vólei de Leiria (Leiria), Clube 
Desportivo Pataiense (Pataias) e 
Grupo Desportivo Atouguiense 
(Atouguia da Baleia – Peniche). 

A equipa de voleibol mascu-
lina de veteranos treina duas 
vezes por semana, às quartas e 
sextas-feiras, a partir das 21h30, 
podendo os interessados com-
parecer no Pavilhão Raúl Jardim 
Graça ou contactar o telemóvel 
966483498.  

A atividade dos veteranos 
pode ser acompanhada na pági-
na do Facebook Veteranos SCC 
Voleibol.  
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A partida teve lugar no sin-
tético do Parque Desportivo de 
Ramalde, do Inatel, colocando 
frente a frente duas equipas de 
diferentes escalões - os calden-
ses, do Campeonato Nacional da 
1ª Divisão, e os portistas, da 2ª 
Divisão

Apenas aos 16 minutos surgiu 
uma quebra da linha defensiva 
dos visitados e a oval foi bem 
circulada até à ponta, com André 
Filipe a chegar ao toque de meta. 
A conversão de Carlos Prieto foi 
infeliz, batendo no poste. Marca-
dor em 0-5.

Aos 43 minutos, oval inter-
cetada pelo médio de abertura 
Manu Carriço, que correu todo 
o campo sem ser travado e che-
gou ao segundo ensaio pelicano. 

Carlos Prieto não concretizou. 
Placard em 0-10.

Aos 49 minutos, e na sequên-
cia de um bem montado “moule” 
dinâmico os pelicanos chegaram 
ao toque de meta pelo capitão 
Ricardo Marques. Transforma-
ção por Carlos Prieto e 0-17 no 
marcador.

Continuaram na mesma toada 
os caldenses e aos 51 minutos 
novo ensaio por Manu Carriço, 
a concluir uma jogada à mão 
após conquista em fase estática. 
Carlos Prieto voltou a acertar no 
poste. 0-22 no placard.

Em tempo de compensação, o 
Caldas acabou por chegar ao seu 
quinto ensaio. Conquista na for-
mação ordenada de introdução 
adversária e Agustin Capoccetti 

Caldas Rugby Clube apura-se 
para os 1/8 final da Taça de Portugal

Equipa caldense

O Caldas Rugby Clube deslocou-se ao norte do 
país para defrontar o SC Porto, na 3ª eliminatória 
da Taça de Portugal, tendo vencido o encontro 
por 27-0.

a fi nalizar após uma bem conse-
guida fase de avançados. Carlos 
Prieto falhou a conversão num 
pontapé difícil. Resultado Final: 
SC Porto – 0 Caldas RC – 27.

O troféu de MVP da partida foi 
atribuído a José Contreras.

O Caldas RC alinhou com: 
Agustin Capoccetti (1E), Ale-

xandre Vieira, André Filipe (1E), 
Bruno Martins, Carlos Prieto 
(1T), Cristiano Manuel, Cristóvão 
Monteiro, David Esteves, Diogo 
Vasconcelos, Dorin Plameadala, 
Filipe Nobre, Gonçalo Sampaio, 
Gonçalo Silva, José Contreras, 
Lasha Bzhalava, Luis Gaspar, 
Manuel Carriço (2E), Ricardo 

Correia, Ricardo Marques (Cap.) 
(1E); Treinador: Patrício Lambo-
glia; Diretor de Equipa: António 
Ferreira Marques; Fisioterapeu-
ta: João Jorge (Physioclem).

Os caldenses regressam à 
competição do CN1 no dia 11 
de dezembro, deslocando-se a 
Elvas. 

Pu
b.
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Sporting Clube das Caldas

O Sporting das Caldas é um 
clube histórico a nível local e na-
cional, tendo, nos últimos anos, 
uma modalidade rainha – o volei-
bol – mas com um passado e um 
desígnio de eclectismo.

E o eclectismo que representa 
o passado – ténis de mesa, vo-
leibol, andebol, basquetebol, hó-
quei em patins, bowling, xadrez, 
pesca desportiva, cicloturismo 
e até futebol em tempos muito 
“idos”, entre outras – deverá ser 
o ADN do regresso ao futuro do 
nosso clube.

O “regresso ao futuro” aqui 
já começou a ser construído no 
voleibol com equipas de com-
petição de cadetes, juniores e 
seniores femininas e de juvenis 
masculinos em 2021/2022, en-
volvendo cerca de 100 jovens 
nesta fase competitiva, e ainda 
um grupo de iniciação ao volei-
bol, com cerca de 20 crianças de 
ambos os sexos. Mas este esfor-
ço envolve também treinadores 
jovens, com o esforço de uma 
coordenação sénior, e que trans-
portam a “alma” do clube e que 
representam o estabelecimento 
duma dinâmica intergeracional 
em diferentes latitudes – de avós 
para pais, de pais para fi lhos e 
de avós para netos, todos repre-
sentaram e/ou representam o 
Sporting das Caldas ou ainda do 
crescimento nas várias camadas 
jovens até chegar aos seniores 
masculinos e femininos e até aos 
veteranos igualmente masculi-
nos ou femininos.

Mas se, no voleibol, estamos 
no caminho da “devoção” e da 
“dedicação”, queremos também 
reconstruir esse caminho noutras 
modalidades e sempre a partir e 
com base na formação. Assim 
queremos voltar a modalidades 
com história no clube – ténis de 
mesa, basquetebol e patinagem/ 
hóquei em patins – e abrir espa-
ço a novas modalidades – futsal 
– sem fechar a porta ainda a ou-
tras modalidades.

O caminho da formação é um 
projeto de esperança no futuro 
do clube, não adiantando agora 
suspirar pelo passado, mas an-
tes procurar honrar os homens e 
as mulheres que vestiram a ca-
misola do Sporting das Caldas e 
que hoje são exemplos de cida-

dania nas suas diferentes áreas 
profi ssionais.

Não tem sido, nem é fácil fa-
zer acontecer esse futuro, mas 
também não parece que espe-
rar que o futuro aconteça por si 
seja o mais correto e, por isso, 
o caminho da formação nestas 
diferentes modalidades passa, a 
nosso ver, por:

- convocar os antigos atletas, 
treinadores e dirigentes para vol-
tar a apostar naquilo que já fi ze-
ram – a formação de jovens cam-
peões, trazendo assim o coração 
e a competência ao clube;

- estimular os pais para pro-
mover e apoiar a prática despor-
tiva dos seus fi lhos em diferentes 
modalidades e, nesse movimen-
to, participando na vida do clube, 
participação essa que pode ser 
feita de diferentes formas;

- promover a ligação às es-
colas, através da celebração 
de protocolos e de relação com 
professores de educação física, 
assumindo o desporto como uma 
importante competência pessoal 
e social e, dessa forma, apaixo-
nar as crianças e os jovens pelo 
treino, pelo jogo e pela relação 
com o outro;

- sensibilizar as empresas 
para apoiar o desporto de forma-
ção, com a máxima de que “com 
pouco, se pode fazer muito”;

- implicar as entidades públi-
cas – Câmara Municipal, Juntas 
de Freguesia, escolas e outras 
entidades – para o apoio estru-
turado e consistente ao desporto 
de formação;

- comprometer o bairro, a 
cidade, o concelho a apoiar o 
desporto de formação, porque 
isso é mimar as nossas crianças 
e jovens, ajudar a ultrapassar 
as suas frustrações ou os seus 
objetivos e apoiar o seu desen-
volvimento.

É neste quadro de compro-
misso que queremos continuar 
a mostrar que um dia, nalgum 
momento das nossas vidas, vive-
mos e fi zemos parte do Sporting 
Clube das Caldas.

Venham até nós e iremos con-
tinuar a falar sobre formação.

António José Ferreira
Vice-presidente 

da direção

A formação 
como 
compromisso

No I Duatlo Jovem da Atou-
guia da Baleia, no concelho de 
Peniche, prova com cerca de 200 
atletas e que contou para o cam-
peonato distrital de Leiria e Lis-
boa, os Pimpões, das Caldas da 
Rainha, estiveram representados 
por Javier Rilo, Camila Coutinho, 
Afonso Batalha, Miguel Oliveira, 
Cristina Rilo, Dinis Carvalhinho, 
Inês Rilo, Francisco Castanhi-
nha, Diogo Carvalhinho, Tomás 
Dias, Rafael Assis. 

No total, conquistaram 3 pó-
dios. Javier Rilo obteve o 2º lu-
gar no escalão Pré-Benjamim, 
Inês Rilo conquistou o 1º lugar 
no escalão Infantis e Diogo Car-
valhinho o 1º lugar no escalão 
Cadetes.

Pimpões Triatlo com 3 pódios
em Atouguia da Baleia

Alguns dos atletas caldenses  

No dia 27 de novembro três 
jogadores da  Associação Peão 
Cavalgante/Arneirense, das Cal-
das da Rainha - André Sousa 
(Sub14), José Cavadas e Rui Ba-
talha (Veteranos +50) - desloca-
ram-se a Lisboa, à Casa Museu 
Medeiros de Almeida para jogar 

um torneio organizado pela As-
sociação de Xadrez de Portugal.

José Cavadas, com 3,5 pon-
tos em 6 possíveis, fi cou em 18º, 
Rui Batalha, com os mesmos 
pontos, em 21º, e André Sousa, 
com 1 ponto, em 59º.

Xadrezistas caldenses 
em torneio lisboeta

Decorreu no dia 21 de novem-
bro o Masters do circuito MiniS-
pin, organizado pela Associação 
de Ténis de Leiria. O Clube de 
Ténis das Caldas da Rainha / 
Felner Tennis Academy esteve 
representado com seis atletas, 
acompanhados pelos treinado-
res Rafael Cunha e Pedro Rodri-
gues. 

Manuel Henninger foi o ven-
cedor do escalão de bola verde 
iniciante, não perdendo um único 
encontro durante toda a prova, 
vencendo na fi nal por 4-3.

Maria da Bernarda foi a ven-
cedora do escalão de bola verde, 
conseguindo vingar a derrota so-
frida na fase de grupos. Na fi nal 
venceu com o parcial de 4-1.

Elisabeth Verstraete foi a ven-
cedora do quadro B de bola ver-
de após não ter ultrapassado a 
primeira fase eliminatória por um 

Tenistas caldenses 
vitoriosos no MiniSpin

Alguns dos atletas com os treinadores

O Clube Desportivo do Bom-
barral participou, na manhã do 
passado domingo, em mais duas 
provas.

Em Sismaria, Leiria, esteve 
presente com os irmãos Lima no 
Campeonato Distrital de Marcha. 
Catarina participou nos 500 me-
tros para Benjamins e alcançou o 
1º lugar com a marca 3m59s05, e 
Francisco Lima nos 5 quilómetros 
para Sub-18 alcançou o 1º lugar 
com a marca 27m00s01, obtendo 
os mínimos para os nacionais.

Na Mendiga, Porto de Mós, 
participou com nove atletas no 
33º Grande Prémio da Mendiga. 
No escalão de Benjamins A e B 
foi representado por sete atletas 
na prova de 700 metros. Desta-
que para o 2º lugar alcançado 
pelos atletas Rafael Manuel e 

Atletas do Bombarral vencem

Catarina e Francisco, com o treinador Vítor Neto

fator de desempate.
Diogo Faustino e Rodrigo 

Inácio participaram no escalão 
de bola verde avançada, con-
seguindo respetivamente o 5º 
e o 7º lugar.

Maria Maia alcançou o 11º 
lugar no escalão de bola ver-
de.

Esta etapa foi a última do 
circuito MiniSpin 2021.

Leonor Ferreira. No escalão 
de Infantis e Iniciados foi re-

presentado por dois atletas na 
prova de 1500 metros.
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“Rádio Mais Oeste 94.2 FM 
Por uma boa história, por uma boa notícia, 

Vamos ao fi m da rua, vamos ao fi m do mundo! 
Rádio Mais Oeste, a nossa Rádio.”

www.radiomaisoeste.pt

Diário de um corpo sem memória é o título do livro do jornalista Fernando Correia, que veio a Caldas da Rainha, ao Centro Co-
mercial La Vie, a convite da Rádio Mais Oeste e Jornal das Caldas. Foi na passada sexta-feira que um painel de convidados de 
destaque acompanhou Fernando Correia na promoção deste seu trabalho literário. 
Rui Calisto, Fernando Pereira, António Curado, Silvino Sequeira, António Salvador, Amaro Correia e amigos e simpatizantes de 
Fernando Correia ouviram o comunicador, com 66 anos de carreira e 42 livros publicados, um fenómeno único de sucesso e popu-
laridade. 
Fernando Correia foi "abalroado pela nuvem negra da doença de Alzheimer". Vera, mãe das suas três fi lhas, é a personagem cen-
tral do livro.
Emoções, histórias vividas na primeira pessoa, refl exões espirituais e fi losófi cas, são resultado de uma luta travada há anos por 
Vera, presa a uma doença inibidora sem possibilidades de recuperação. 
O jornalista, no entanto, mostra que, mesmo quando um corpo não tem memória, pode servir-se de uma alma próxima e amiga para 
falar por si. Citando Fernando Correia, "nesse deserto, há de surgir um oásis de luz que os irá conduzir à redenção procurada".
Esta iniciativa contou com a moderação de Francisco Aleixo e Francisco Gomes, respetivamente da Rádio Mais Oeste e Jornal das 
Caldas, e transmissão em direto na 94.2 FM, e no Facebook da Rádio Mais Oeste e Jornal das Caldas.

Fotos - Filipe Marques, Imagem e Som - X - Eventos Estúdio - Luís Caeiro e Rui Sousa e Apoios - Medioeste, Centro Comercial La Vie, X-Eventos
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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

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!

Voluntário Sénior

Os idosos são vistos com al-
guma frequência como pessoas 
com várias necessidades e ne-
cessitados de ajuda e cuidados. 
É raro serem vistos como uma 
população com importância polí-
tica e económica, como elemento 
importante na cultura, na história, 
na tradição. 

As pessoas mais velhas são 
muito mais do que meros idosos, 
eles têm uma riqueza de habili-
dades e experiências fenomenal 
e já viveram situações que ou-
tros não podem sequer imagi-
nar. O voluntariado capacita as 
pessoas a participar ativamente 
no desenvolvimento, a assumir a 
responsabilidade pelas necessi-
dades dos outros e a ter um im-
pacto nas suas próprias vidas.

O trabalho que se realiza en-
quanto voluntário é uma excelen-
te maneira de romper barreiras 
entre grupos de pessoas com di-
ferentes idades e condições eco-
nómicas. Para os jovens é uma 
oportunidade de apreciar a ex-
periência e as competências dos 
idosos e vice-versa. O voluntaria-
do traz inúmeros benefícios para 
a saúde mental e física, aumenta 
a autoconfi ança, pode proporcio-
nar um impulso saudável para a 
sua autoconfi ança, auto-estima e 
satisfação com a vida.

O facto de fazer o bem pelos 
outros e pela comunidade em 

geral, proporciona uma sensa-
ção inexplicável de realização. 
Os adultos mais velhos, espe-
cialmente aqueles que se refor-
maram ou que já perderam um 
cônjuge, podem encontrar um 
novo signifi cado e propósito nas 
suas vidas, ajudando os outros. 
O voluntariado pode ser uma 
magnífi ca ajuda, seja qual for a 
sua idade ou situação de vida, 
pois pode ajudar a tirar a mente 
das suas próprias preocupações, 
mantê-lo mentalmente estimula-
do e adicionar mais entusiasmo 
à sua vida. Uma questão muito 
falada hoje e dia é a questão da 
depressão. Ao fazermos volunta-
riado estamos em contacto regu-
lar com os outros e ajuda-nos a 
desenvolver um sólido sistema 
de apoio, que por sua vez nos 
protege contra o stress e depres-
são quando está a passar por 
tempos mais difíceis. 

Quer fazer parte deste projeto 
como voluntário (a)? Quer sinali-
zar algum vizinho? Tem 65 anos 
ou mais e gostava de usufruir 
deste projeto ou até mesmo ser 
voluntário? Entre em contacto 
com o CLDS 4G no Centro de 
Recursos Comunitário. Não he-
site em contactar-nos através do 
262 094 146 ou do nosso email 
geral.crc@scmcr.pt.

Retirado de: https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1116-cadernos-de-estimulacao-e-criatividade

Escreva o nome das seguintes profi ssões:

De olhos verdes, caracóis louros,
Magricela de ar travesso e brincalhão,
Brincava sozinha na rua,
Pois os brinquedos eram poucos.
A mãe, todos os anos, na feira da terra,
Comprava-lhe uma boneca de papelão;
Ela fazia-lhe vestidos, dava-lhe banho
E, aos poucos, a boneca ia-se desfazendo…
Ela gostava era de cantar e dançar
Se a sua sombra se refl etia no chão;
Não parava, só dançava
Numa alegre animação.
Luz elétrica, não havia,
Na casa em que então vivia;

Escrita ativa 

Dançar com a sombra
Era o candeeiro a petróleo
Que os iluminava e refl etia
A sua sombra na parede
Quando cantava e dançava,
Numa constante alegria.
Sentia que era uma estrela,
No seu sonho de criança,
Naquele palco imaginado,
Onde dava os seus espetáculos:
Era apenas uma parede
Onde a sua sombra se projetava …
Mas era tão feliz!...tão feliz!

Maria do Carmo Leiria



JORNAL DAS CALDAS     2901 DE DEZEMBRO DE 2021 OPINIÃO

Escaparate

D. João IV (1604-1656), 8º 
duque de Bragança, 5º duque de 
Guimarães, 3º duque de Barcelos, 
fi lho de D. Teodósio II de Bragança 
(1568-1630) e da Sra. D. Ana Fer-
nández de Velasco y Téllez-Girón 
(1585-1607), casado, no ano de 
1633, com a Sra. D. Luísa Maria 
Francisca de Gusmão e Sandoval 
(1613-1666), da Casa espanhola 
de Medina-Sidónia, foi aclamado 
como o 22º Rei de Portugal e Al-
garves no dia 15 de dezembro de 
1640.

Cognominado “O Restaurador” 
- pois foi ele que restabeleceu a 
Monarquia portuguesa, depois 
de 60 anos de domínio espanhol 
(Guerra da Aclamação ou da Res-
tauração) – foi um estratega militar 
e um meticuloso diplomata.

No ano de 1645 despendeu 
uma jornada a Caldas da Rainha, 
Óbidos, Peniche, Alcobaça e Na-
zaré. Em todas as localidades foi 
muito aclamado, tendo as popu-
lações saído à rua e lançado loas 
festivas à sua passagem. Junto 
aos caldenses permaneceu dois 
dias, 27 e 28 de setembro, aí per-
noitando no mais extremo confor-
to. 

Segundo rezam as crónicas do 
tempo passado, D. João IV faleceu 
do “mal da gota e da pedra”. Os 
seus restos mortais encontram-se 
no Panteão Real da Dinastia de 
Bragança, no Mosteiro de São Vi-
cente de Fora, em Lisboa.

A população das Caldas da 
Rainha durante largos anos pôde 
contemplar, no Parque Dom Car-
los I - nas proximidades do monu-
mento em homenagem a Ramalho 
Ortigão (1836-1915) - a “Estátua 
Equestre de D. João IV”, porém, 
assim como o ocorrido com a de 
Eça de Queirós, essa bela peça 
(do qual existe uma imagem – em 
postal da década de 50, no século 
XX – mas, nenhuma fi cha de in-
ventário, rúbrica legível, auto de 
colocação e de retirada, e ato de 
depósito em outro local) já ali não 
se encontra.

Desconheço se a vereação da 
Cultura terá facilidade em localizar 
a citada obra de arte. O que sei é 
que - assim como citei no artigo 
acerca do desaparecimento do 
monumento a Eça de Queirós - no 
fi nal deste ano, caso a peça não 
tenha sido restituída ao seu lugar 
de origem (o Parque Dom Carlos 
I) tratarei do envio de um relatório 
ao respetivo Ministério, para que 

este possa encaminhar o assun-
to para a Procuradoria-Geral da 
República, dando, assim, conheci-
mento do facto às altas instâncias 
da nação.

A arte deve ser tratada com 
muita deferência, e não só, evi-
dentemente, nas Caldas da Rai-
nha. Um concelho que investe e 
preserva os seus expoentes cul-
turais, terá, como é natural, uma 
relevância extrema. A obra de arte 
possui uma fi nalidade simbólica, 
estética, ou de diegese de um con-
ceito determinado, enriquecendo a 
sociedade em geral, despertando 
sentimentos, impressões senso-
riais, respeito por períodos, movi-
mentos artísticos e pensamentos 
gregários.

As estatuetas de barro, repre-
sentando fi guras femininas, e as 
pinturas rupestres, que artistas de 
um passado longínquo nos deixa-
ram, são a representação viva de 
uma determinada época do nos-
so planeta. A “Estátua Equestre 
de Dom João IV” que estava no 
Parque Dom Carlos I, em Caldas 
da Rainha, também o é. Todas as 
expressões artísticas, a partir do 
momento da sua criação até ao 
ponto fulcral da exposição pública, 
interpretam momentos da vida hu-
mana na Terra, e permitem que o 
pensamento se eleve e a instrução 
popular se fortaleça.

Se viajamos para cidades de 
outros países gostamos de admi-
rar as manifestações que os seus 
cidadãos produzem, seja em que 
conceito for, e nos mais diversos 
espaços, porém, quando o deve-
ríamos fazer no local onde resi-
dimos, surge-nos uma barreira 
mental que nos impede de dar o 
primeiro passo e, assim, passa-
mos a ignorar aquilo que teríamos 
obrigação de respeitar e divulgar. 

Coloco as culpas na classe 
política. Pouco preparada para 
elevações espirituais. Aliás, quan-
do abordo certos temas (a maio-
ria das vezes relacionados com 
a Cultura e a Educação) alguns 
representantes dessa classe fi -
cam “magoados e de beicinho”, 
o que mostra a fraqueza de cada 
um, pois um político que não acei-
ta uma crítica, assumindo erros e 
tentando resolvê-los (sem acha-
ques de beiça esticada) não serve 
para representar a população de 
um concelho.

Rui Calisto

Obras de arte 
desaparecidas 
Estátua 
Equestre 
de D. João IV

As doenças oncológicas corres-
pondem a um conjunto de doenças 
caracterizadas por um crescimento 
anormal e descontrolado das células 
e que vulgarmente se designam de 
cancro.

Normalmente, as células crescem 
e dividem-se para formar novas célu-
las. No seu ciclo de vida, as células 
envelhecem, morrem e são substituí-
das por novas células.

Algumas vezes, este processo or-
deiro e controlado corre mal, forman-
do-se células novas, sem que o orga-
nismo necessite e, ao mesmo tempo, 
as células velhas não morrem. Este 
conjunto de células “anormais”, origi-
nam um tumor que pode ser benigno 
ou maligno (ver quadro).

As células cancerígenas podem 
"viajar" para outros órgãos, através 
do sistema linfático ou da corrente 
sanguínea, a que se dá o nome de 
metastização. Quando o cancro me-
tastiza, o novo tumor tem o mesmo 
tipo de células anormais do tumor 
primário. 

Muitas vezes não se consegue 
explicar porque é que uma pessoa 
desenvolve cancro e outra não. No 
entanto, a investigação tem demons-
trado que determinados factores de 
risco aumentam a probabilidade de 
uma pessoa vir a desenvolver can-
cro. Os factores de risco mais co-
muns podem ser o envelhecimento, 
o tabagismo, a exposição solar, de-
terminados químicos e outras subs-
tâncias, alguns vírus e bactérias bem 

como a não adopção de um estilo de 
vida saudável (alimentação, exercí-
cio físico, etc).

Muitos destes factores de risco 
podem ser evitados. Existem outros 
factores como por exemplo a história 
familiar, que não podem e como tal, é 
importante referir sempre ao médico 
quaisquer dados clínicos familiares 
relevantes que existam na família. 
Se pensa que pode apresentar risco 
aumentado para ter cancro, deverá 
discutir essa preocupação com o seu 
médico. Este poderá saber como re-
duzir o risco e qual será o calendário 
ideal para fazer exames regulares. 
Com o passar do tempo, vários facto-
res podem agir conjuntamente, para 
fazer com que células normais se tor-
nem cancerígenas.

Alguns tipos de cancro podem 
ser detectados antes de causarem 
problemas. Fazer exames para des-
piste do cancro, ou de alguma condi-
ção que possa levar a cancro, pode 
ajudar o médico a encontrar e tratar, 
precocemente, alguns tipos de tumo-
res. Geralmente, o tratamento para o 
cancro é mais efi caz quando a doen-
ça é detectada cedo. 

O choque que se segue ao diag-
nóstico de cancro, pode tornar difí-
cil pensar em todas as perguntas e 
dúvidas que quer esclarecer com o 
médico. Este pode aconselhar a con-
sulta com um médico especialista. 
O cancro pode ser tratado por dife-
rentes especialistas, como sejam: 
cirurgião, oncologista, ginecologista, 

pneumologista, medicina interna, 
radioterapeuta. Pode ter um médico 
especialista diferente, para cada tipo 
de tratamento que vá fazer.

O tratamento começa, geralmen-
te, poucas semanas após o diag-
nóstico de cancro. Regra geral, tem 
tempo para falar com o médico sobre 
as opções de tratamento e, se consi-
derar necessário, ouvir uma segunda 
opinião, para saber mais acerca do 
seu cancro, antes de tomar qualquer 
decisão sobre o tratamento.

Em Portugal e na Europa não 
existem dados estatísticos actuali-
zados, mas dados de 2018 revelam 
que os tipos de cancro que provo-
cam mais mortes na Europa são o 
cancro do pulmão no sexo masculino 
(267316 mortes) e o cancro da mama 
no sexo feminino (137707 mortes). 
Desde 2019 com a pandemia provo-
cada pela Covid-19, estima-se que o 
número de cancros em Portugal te-
nha aumentado consideravelmente, 
não só pelo adiamento de tratamen-
tos e consultas, mas também pela di-
minuição dos rastreios e diagnóstico 
precoce.

Um cuidado atento aos factores 
de risco, bem como o diagnóstico 
precoce são armas fundamentais na 
redução do cancro, um fl agelo da so-
ciedade actual, agravado sem dúvida 
pelos tempos que vivemos.

Enf. Miguel Miguel
miggim@sapo.pt

Pela sua saúde!

As Doenças Oncológicas 
- Cancro

Meu amor volta
Com o meu corpo gelado cheio de dor
No espaço vazio da nossa cama
Queria ver-te perto de mim meu amor
Estás distante quando o meu coração te chama

Meu amor volta se me tens amor afi nal
Vem para sermos felizes cada momento
E assim nos alegrarmos no natal
E sentirmos amor sem sofrimento

É tudo o que a Deus peço
Para não fi carmos assim separados
Volta para mim se mereço
Para estarmos sempre abraçados

Fernando Vieira

É triste passar na vida sem teus carinhos
No silêncio da noite tão fria
E não sentir o calor dos teus beijinhos
Enxugando as lágrimas em cada dia

Oh, porque foges, nem sequer me dizes adeus
Correndo como um rio para o mar
Fico sozinho com saudades dos abraços teus
Estou a envelhecer mas não deixei de te amar
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Grande astrólogo, espiritualista e curandeiro, ajuda a re-
solver todos os problemas, Gs. Dotado de poderes absolutos 
nas magias branca e negra. Ajuda sempre com resultados 
positivos, problemas relacionados com: amor, família, traba-
lho, doenças espirituais, justiça e impotência sexual, vícios, 
descobrir algo que o preocupa. Retira o bruxedo e feitiçarias, 
todos os trabalhos de inveja e mau olhado. Faz trabalhos à 
distância e é considerado um dos melhores profi ssionais no 
país. Conhecedor de casos desesperados, o Mestre Quemo 
será indispensável para realizar os seus sonhos.

Astrólogo/Espiritualista

Mestre Quemo
Telf.262 096 898 – Tlm.967 078 184

Trabalho Garantido

Rua Engenheiro Duarte Pacheco n.º 19/ 1 Esq.
Perto da Rodoviária  - 2500 - 198  Caldas da Rainha 

912 584 886
Pagamento de assinaturas

Exmo(a) assinante, 
O pagamento pode ser efetuado 

através do envio de cheque, 
transferência bancária 

ou diretamente na nossa loja Jornália 
na Rua Dr. Leonel Sotto Mayor, 

loja 43 - Caldas da Rainha

JORNAL das CALDAS

Informe-se  262 844 443 
Telf. 910 981 228

BANHOS E TOSQUIAS AO DOMÍCILIO
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Convocatória da Assembleia Geral 

 
 
De harmonia com o disposto nos Estatutos desta Instituição, Cooperativa de Crédito, 

convoco a Assembleia Geral, para o próximo dia 17 de dezembro, pelas 14 horas no 

Auditório da Caixa Agrícola – Centro Comercial, rua do Comércio, 53 em Bombarral. 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

 
1 º -  Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 

2022 apresentado pelo Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal; 
 

2 º -  Outros assuntos de interesse Coletivo ou Cooperativo. 
 

 
Nos termos do artigo 25º dos Estatutos, se à hora marcada não houver número 

suficiente de presenças, a Assembleia funcionará, validamente, uma hora depois, com 

qualquer número de associados. 

 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo  

Bombarral, 26 de novembro de 2021 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
 
 
 
 
 

Victor Costa 
 

(Republicação)
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ÚLTIMA

O Orfeão Caldense organiza 
um concerto de natal no dia 11 
de dezembro, pelas 16 horas. 

O local será o telheiro do Par-
que D. Carlos I, nas Caldas da 
Rainha.

Concerto de natal

O Centro de Cultura Espírita 
de Caldas da Rainha realiza no 
dia 3 de dezembro, pelas 21h, 
uma palestra subordinada ao 
tema "Sonhos: uma porta para 

o progresso", com Ágata Cor-
reia.

Esta associação fica na Rua 
Francisco Ramos, nº 34, r/c, no 
Bairro das Morenas.

Palestra espírita

A Biblioteca Municipal das 
Caldas da Rainha assinala 
o 24º aniversário no dia 4 de 
dezembro, pelas 16h00, reali-
zando uma partilha de leituras 
com os convidados Francisco 
Correia (leitor), Henrique Fia-
lho (escritor), Joana Tornada 
(investigadora e professora), 
Maria João Inácio (aluna do 
12.º ano da Escola Secundária 

Raúl Proença) e Umbelina Bar-
ros (ceramista).  

Às 17h30 haverá um mo-
mento de dança dinamizado 
pelas alunas da Escola Voca-
cional de Dança das Caldas 
da Rainha, com o acompanha-
mento musical dos alunos do 
Conservatório Caldas da Rai-
nha. 

Biblioteca Municipal 
assinala 
24º aniversário 

A ACCCRO – Associação 
Empresarial das Caldas da 
Rainha e Oeste vai realizar no 
dia 3 de dezembro uma ação 
de sensibilização e de distribui-
ção de árvores, para que estas 
sejam plantadas em locais a 
selecionar pelas juntas de fre-
guesia.

O objetivo é contribuir para 
a melhoria do ambiente, a que 
associa a seleção criteriosa na 
escolha dos materiais de ilu-
minação da cidade no âmbito 
do Projeto “Caldas, Rainha do 
Natal”.

Segundo a ACCCRO, “este 
ano na iluminação, em peças 
como as bolas gigantes e pi-
nheiros colocadas como ador-
no nas ruas, foram utilizadas 
cerca de 18.750 garrafas de 

plástico”.
A eficiência energética, por 

sua vez, reflete-se “numa pou-
pança de 14 megawatts, cerca 
de 80%, face às tradicionais 
lâmpadas incandescentes”.

Ao longo dos 55 dias de lu-
zes ligadas serão gastos “18,3 
megawatts”, indo a ACCCRO 
fazer a doação de 500 árvores 
pelas doze juntas de freguesia 
do município, sendo que este 
número “corresponde a cerca 
de 25 árvores por cada mega-
watt consumido”. 

“Todos somos responsáveis 
pela diminuição da pegada 
ecológica do planeta. Com esta 
iniciativa, a ACCCRO pretende 
deixar o seu apontamento para 
esta causa”, sublinha.

Numa organização dos “Ra-
tos do Asfalto”, realiza-se no dia 
5 de dezembro o 9º passeio de 
pais natais motard, com con-
centração em frente ao quar-
tel do Exército, nas Caldas da 

Rainha, visita à Vila Natal, em 
Óbidos, e ao presépio na Foz 
do Arelho.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo telemóvel 916362480.

Associação comercial 
reduz pegada 
ecológica

Passeios de pais 
natal motard

No passado fim-de-semana, 
a Expoeste, nas Caldas da Rai-
nha, recebeu a Feira da Baga-
geira, tendo o pavilhão estado 
ocupado com carros e carrinhas, 
de bagageira aberta e com as 

bancas montadas no seguimento 
das viaturas. 

Houve de tudo um pouco, 
desde móveis a roupas, passan-
do por antiguidades e peças utili-
tárias e decorativas, e até eletro-

domésticos. 
O evento teve entrada gratuita 

e procurou fomentar a recicla-
gem e a dar um novo uso a mui-
tos artigos.

Rui Miguel

Feira da Bagageira 
na Expoeste

Bancas montadas junto às viaturas, de bagageira aberta

A Junta de Freguesia do Vau, 
em Óbidos, lança um desafio à 
sua comunidade, promovendo 
a execução e decoração de ár-
vores de natal, sensibilizando a 
população para uma atividade 
lúdica.

O objetivo é criar condições 
de estímulo para que amigos e 
familiares possam, conjuntamen-
te, dar asas à sua imaginação. 
Esta iniciativa, destinada apenas 
a naturais ou residentes na fre-

guesia do Vau, vai permitir que 
os trabalhos estejam expostos 
no Largo da Junta de Freguesia 
durante o período natalício.

Para considerar a participação 
nesta atividade, basta apenas o 
preenchimento de uma ficha de 
inscrição, a qual deve ser entre-
gue nos serviços administrativos 
da Junta até ao dia 10 de dezem-
bro.

Os três melhores trabalhos 
serão premiados com a atribui-

ção de um cabaz de natal para 
cada grupo vencedor. Para to-
das as crianças inscritas haverá 
presentes de participação e, ex-
tensível a todos os participantes, 
serão disponibilizados elementos 
simbólicos.

A apreciação das melhores 
peças decorrerá no dia 18 de 
dezembro, onde por volta das 16 
horas serão anunciadas as árvo-
res vencedoras.

Árvores de natal no Vau 
com prémios

O 1º Encontro de Sócios do 
Oeste da Apdrone - Associação 
de Pilotos e Operadores de Veí-
culos Não Tripulados vai decorrer 

no aeródromo de Óbidos no dia 
4 de dezembro, com atividades 
com drones e voos livres.

Haverá provas de perícia, de-

monstrações de voo e batismos 
de voo.

Encontro de operadores de drones

A realização da festa habitual 
de passagem de ano está a ser 
ponderada pela Câmara Munici-
pal das Caldas da Rainha, tendo 
em conta a evolução da situação 
epidemiológica no país e tam-
bém no concelho.

“Tudo leva a crer que, com 
estes resultados, não havendo 
ainda uma decisão final, mas a 
continuar nesta evolução e pen-
samos que não vai mudar muito, 
não irá haver festa de final de 
ano como tem havido, de con-
tacto e de convívio na rua”, dis-
se ao JORNAL DAS CALDAS 
o presidente da Câmara, Vitor 
Marques.

O autarca referiu que em al-

A festa de outros anos está em risco

Câmara das Caldas pondera 
não fazer passagem de ano

ternativa será “dinamizado onli-
ne um conjunto de eventos para 
promover a passagem de ano 

em família”.

Francisco Gomes
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