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A situação tem vindo a ser cri-
ticada ao longo dos anos, nome-
adamente no mandato anterior de 
Tinta Ferreira, do PSD, mas ainda 
não foi retificada pelo novo execu-
tivo liderado por Vitor Marques, do 
Vamos Mudar, que justificou não 
ter sido possível atualizar a lista 
em poucos dias após a entrada 
em funções, quando a mesma foi 
presente em reunião de Câmara 
para aprovação.

Vitor Marques confirmou que a 
lista de edifícios degradados não 
corresponde à situação real do 
concelho, revelando que “é algo 
que está a ser desenvolvido e será 
apresentado em 2022”. “Os pré-
dios já estão identificados e agora 
estão a fazer-se os procedimentos 
para que eles possam constar da 
lista”, apontou.

A falta de atualização dos imó-
veis degradados, para efeitos de 
penalização fiscal, levou o verea-
dor do PS a votar contra a aprova-
ção da lista, o que viria a repetir-
se na Assembleia Municipal com a 
bancada socialista.

Luís Patacho fez notar que a 

lista apresentada em finais de 
2021 é de conteúdo idêntico à de 
2020 e dos três anos anteriores, 
apenas tendo sido retirados dois 
edifícios: um por ter sido objeto de 
requalificação e outro por ter sido 
demolido.

“Continua, portanto, a apresen-
tar inúmeras lacunas que importa 
colmatar, dada a sua relevância 
informativa no âmbito das políticas 
de reabilitação urbana no nosso 
concelho, nomeadamente daque-
las previstas no Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) e nas Áreas de Reabili-
tação Urbana (ARU’s)”, afirmou o 
socialista.

“Como tem vindo a ser dito 
sucessivamente pelos vereado-
res do PS, ano após ano, não é 
possível implementar políticas in-
tegradas de reabilitação urbana 
se não tivermos um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) in-
tegrado e atualizado, que cruze e 
sobreponha todas as informações 
relevantes sobre o espaço público 
e o edificado”, sustentou. Por outro 
lado, adiantou, “a falta de cadastro 

predial no concelho, cuja lacuna 
os vereadores do PS há muito têm 
vindo a denunciar, impossibilita, 
além do mais, uma adequada ges-
tão municipal do território do con-
celho, constituindo um forte cons-
trangimento à elaboração da lista 
de edifícios degradados”.

O autarca socialista lembrou 
que “o anterior presidente da Câ-
mara tinha concordado com a 
urgência da necessidade de atu-
alizar e completar a informação 
constante na lista dos edifícios 
degradados do concelho, ten-
do prometido, já há quatro anos, 
que esse trabalho seria executa-
do sempre no próximo ano, nem 
que a Câmara Municipal tivesse 
de recorrer a serviços externos à 
autarquia, promessa que não se 
concretizou no ano de 2018, nem 
em 2019, nem em 2020, continu-
ando a ser apresentada ano após 
ano com a mesma informação e o 
mesmo formato”. Em 2021 a lista 
tinha apenas 41 imóveis - menos 
dois do que no ano anterior -, e to-
dos na cidade.

Esta é uma situação que o vere-

ador não compreende, até porque, 
revelou, os Serviços Técnicos da 
Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha já identificaram 2067 edifí-
cios degradados no concelho e fo-
ram identificados 433 edifícios de-
gradados no âmbito do Plano Es-
tratégico de Reabilitação Urbana 
(PERU) das Caldas da Rainha”.

Estes dados, considerados 
como “informação fidedigna”, le-
varam o autarca a concluir que “a 
lista de edifícios degradados con-
tinua muito incompleta, tanto no 
que se refere ao perímetro urbano 
da cidade como na total ausência 
de edifícios das freguesias ditas 
rurais do nosso concelho, o que 
cria uma evidente discricionarie-
dade e injustiça tributária entre os 
proprietários de edifícios degrada-
dos no âmbito da penalização fis-
cal prevista em sede de IMI”.

O socialista também criticou 
que a lista apresentada “não tem 
uma tradução gráfica sob a forma 
de pontos localizados num mapa, 
o que tornaria a sua leitura muito 
mais intuitiva e permitiria realçar 
os bairros ou zonas da cidade e 

do concelho onde se situam mais 
edifícios degradados, leitura es-
sencial para a implementação de 
políticas urbanas informadas e 
fundamentadas”.

No seu entender, “deveria, ain-
da, ser acompanhada de uma ficha 
individual de cada um dos edifícios 
degradados, com uma fotografia - 
nesta parte cumpre -, a descrição 
das deficiências observadas, o 
nome do proprietário – também 
neste particular cumpre - e a sua 
localização georreferenciada”.

“Deveria fazer uma referência 
específica aos edifícios degrada-
dos com eventual interesse histó-
rico e arquitectónico, em todas as 
freguesias do concelho, dado que 
esta referência constituiria uma 
valiosa informação para a Câmara 
na desejável implementação pro-
activa de políticas de reabilitação 
urbana”, considerou Luís Pata-
cho.

Apesar do seu voto contra, foi 
aprovado que no caso dos edi-
fícios degradados que não cum-
prem satisfatoriamente a sua fun-
ção ou fazem perigar a segurança 

Há mais de dois mil 
edifícios degradados 
mas só 41 serão 
penalizados 
por falta de 
intervenção
O vereador do PS na Câmara das Caldas da Rainha 
revelou que foram identificados pelos serviços 
municipais mais de dois mil edifícios degradados 
no concelho, mas apenas 41 constam de uma lista 
que visa agravar os encargos com o Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis (IMI).

Existem muitos prédios degradados nas CaldasFrancisco Gomes
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das pessoas e bens será aplicada 
uma majoração de 10% aos pro-
prietários que já tenham sido noti-
ficados para reabilitar ou demolir e 
que ainda não o tenham feito.

Depois de vários anos ao 
abandono e já em estado de de-
gradação, o edifício icónico sede 
da Secla, nas Caldas da Rainha, 
vai finalmente ser totalmente rea-
bilitado e valorizado.

O anúncio foi feito na semana 
passada por Anabela Subtil, da 

empresa de consultores imobiliá-
rios Iad Portugal, que considerou 
serem “boas notícias para as Cal-
das da Rainha”, dado tratar-se de 
um espaço que fez parte da histó-
ria da cidade.

Não revelando o responsável 
pelo investimento, Anabela Subtil 

deu os parabéns ao novo proprie-
tário “pela capacidade de visão”. 
Estendeu os agradecimentos ao 
colega Nelson Silva, da Triomphe 
Immobilier, pela parceria.

O projeto para o espaço está a 
ser desenhado e incluirá compo-
nente comercial e residencial. Irá 

evitar a degradação do imóvel e 
dará valor acrescentado à zona, 
onde na vizinhança um outro 
edifício acabou por ser reabilita-
do, após uma longa intervenção, 
dando lugar a uma pastelaria de 
requinte.

Icónico edifício da Secla 
vai ser reabilitado

Recuperação e aproveitamento do imóvel vai valorizar a zona
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Francisco Gomes

O concelho de Torres Vedras era onde 
se verificava o maior número de faleci-
mentos, que ascendem a 200 (mais 3).

O concelho das Caldas da Rainha era 
o segundo com mais mortes (158, man-
teve), seguindo-se Alcobaça 89 (mais 3), 
Alenquer 85 (mais 1), Arruda dos Vinhos 
62 (manteve), Peniche 56 (manteve), Óbi-
dos 49 (manteve), Lourinhã 41 (manteve), 
Nazaré 28 (mais 1), Bombarral 25 (man-
teve), Sobral de Monte Agraço 24 (mante-
ve) e Cadaval 22 (manteve).

Em relação aos casos ativos na Região 
Oeste, havia 7024 (mais 720) na soma de 
onze dos doze concelhos. Alenquer foi o 
único que não divulgou. Na semana ante-
rior havia 6304 casos ativos.

Em Torres Vedras havia 2296 casos 
ativos (mais 274), em Alcobaça 1080 
(mais 147), Peniche 755 (mais 7), Caldas 
da Rainha 705 (menos 153), Nazaré 475 
(mais 85), Sobral de Monte Agraço 377 
(mais 210), Lourinhã 304 (mais 40), Bom-
barral 258 (menos 3), Óbidos 294 (mais 
82), Cadaval 265 (mais 59) e Arruda dos 
Vinhos 95 (menos 148).

Os últimos dados revelam que a taxa 
de incidência a 14 dias por 100 mil habi-
tantes subiu de 2544 para 3264 nas Cal-
das da Rainha, acima do limite admissível 
(mais de 240 casos). 

Todos os concelhos do Oeste, como 
praticamente todo o território de Portugal 
continental, estavam em risco extrema-
mente elevado: Nazaré, com 4712 (mais 
1325), Alcobaça, com 4501 (mais 1167), 
Alenquer, com 4634 (mais 1552), Arruda 
dos Vinhos, com 3988 (mais 1224), Pe-
niche com 3774 (mais 1632) Sobral de 
Monte Agraço, com 3766 (mais 1394), 
Torres Vedras, com 3683 (mais 1015), 
Óbidos com 3410 (mais 1355). Bombar-
ral com 3288 (mais 946), Lourinhã com 
3273 (mais 1104) e Cadaval, com 2658 
(mais 437). Rio Maior, concelho vizinho 
das Caldas da Rainha, mas pertencente 
ao distrito de Santarém, estava com 2662 
(mais 1361). 

Total de casos confirmados: Torres 
Vedras – 14136 (mais 2124); Alenquer – 
8710 (mais 1234); Alcobaça – 8658 (mais 
1685); Peniche – 4455 (mais 520); Lou-
rinhã – 3538 (mais 813); Nazaré – 2556 
(mais 297); Arruda dos Vinhos – 2189 
(mais 100); Sobral de Monte Agraço – 
1939 (menos 445); Bombarral – 1633 
(mais 262); Óbidos – 1548 (mais 222); 
Cadaval – 1498 (mais 342); Caldas da 
Rainha não divulgou. 

Total de casos recuperados: Torres 
Vedras – 11640 (mais 1847); Alcobaça 
7489 (mais 1449); Peniche – 3644 (mais 
513); Lourinhã – 3193 (mais 773); (Naza-
ré – 2053 (mais 211); Arruda dos Vinhos 
– 2032 (mais 248); Sobral de Monte Agra-
ço – 1533 (mais 230); Bombarral – 1350 
(mais 265); Cadaval – 1211 (mais 283); 
Óbidos – 1205 (mais 140); Caldas da Rai-
nha e Alenquer não divulgaram.

Ao nível das freguesias, no concelho 
de Peniche existiam 383 casos (menos 
18) na cidade, 191 (menos 10) em Atou-

guia da Baleia, 142 (mais 21) em Ferrel e 
39 em Serra D’El-Rei (mais 14). Em qua-
rentena/sob vigilância estavam 897 (me-
nos 90) pessoas.

Em Alcobaça, os casos ativos estão 
distribuídos por freguesia da seguinte for-
ma (apenas foram reveladas as freguesias 
com mais de 3 casos): U. F. de Alcobaça 
e Vestiaria – 190 (mais 2), Aljubarrota – 
141 (mais 29), Benedita – 131 (mais 13), 
Turquel 116 (mais 47), Évora de Alcobaça 
– 101 (mais 1), Cela – 95 (mais 28), U. 
F. de Pataias e Martingança – 77 (menos 
24), Vimeiro – 67 (mais 41), Alfeizerão – 
41 (mais 16), Bárrio – 40 (menos 11), São 
Martinho do Porto – 31 (mais 6), Maiorga 
– 27 (mais 7) e U. F. de Coz, Alpedriz e 
Montes – 23 (menos 8).

Em Torres Vedras existiam 2231 (mais 
392) contactos sob vigilância ativa das au-
toridades de saúde.

Na Lourinhã havia 153 casos (menos 
30) sob vigilância passiva e 880 (menos 
329) em isolamento.

Em Sobral de Monte Agraço estavam 
161 pessoas (menos 52) em vigilância ati-
va (confinamento 
obrigatório deter-
minado pela auto-
ridade de saúde), 
344 (mais 81) em 
vigilância sobre-
ativa (efetuada pelos 
médicos de medicina geral 
e familiar), 52 (menos 22) 
pessoas em vigilância passi-
va e 505 (mais 19) pessoas em 
isolamento.

Casos positivos 
em onze crianças 

e um docente 

O Agrupamento de Esco-
las Raul Proença, nas Caldas 
da Rainha, divulgou no dia 
14 de janeiro que estavam 
infetadas onze crianças e 
um docente. 

As crianças perten-
cem à escola básica 
da Foz do Arelho 
(2º ano), ao Centro 
Escolar de Santo 
Onofre (4º ano), 
à Escola Bási-
ca Integrada 
de Santo Ono-
fre (do 6º, 8º e 
dois do 9º ano) 
e à Escola Se-
cundária Rual 
Proença (do 
7º, 11º e três 
do 10º ano). 

O docente é 
da Escola Se-
cundária Raul 
Proença. 

Participantes em 
congresso infetados

O VI Congresso da JSD Distrital Lei-
ria, para a eleição dos novos órgãos, 
que ia realizar-se em Pombal, no pas-
sado sábado, foi adiado para 12 de 
fevereiro.

À medida que os participantes 
foram fazendo testes à Covid-19, 
houve bastantes casos positivos 
detetados, pelo que foi decidi-
do o adiamento do evento.

Oito mortes na região Oeste 
no espaço de uma semana 
Os dados divulgados até à manhã de 18 de fevereiro davam conta que no total, desde o início da 
pandemia, foram registados 839 óbitos (mais 8 em relação à semana passada) na região Oeste 
associados à Covid-19.
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“A presidência da Câmara, 
atenta à evolução da pandemia, 
à situação de saúde pública no 
concelho e à economia local, 
encetou conversações com a 
Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo com 
vista à instalação deste Centro 
de Testagem, entretanto autori-
zado, que esperamos que venha 
a ser mais um forte contributo do 
Município na rápida resposta às 
necessidades da população, que 
sente, atualmente, dificuldades 
de acesso aos testes”, explicou 
o presidente da Câmara da Na-
zaré, Walter Chicharro.

Através do acordo com este 
prestador de serviços de saúde 
convencionado com o Ministé-
rio da Saúde, “ficam criadas as 

condições necessárias para a 
operacionalização deste Centro, 
que vem reforçar a capacidade 
de testagem à Covid-19 no con-
celho da Nazaré”.

O sistema de testagem à Co-
vid-19 é em regime drive-thru, 
com teste PCR por zaragatoa, 
convencionado com o Serviço 
Nacional de Saúde e com resul-
tados comunicados até 48 horas 
(apesar de a nível nacional, nos 
últimos dias, tenham existido al-
guns atrasos, devido ao intenso 
ritmo de testagem), e testes rápi-
dos antigénio. “Com esta última 
opção será possível testar os 
munícipes de forma mais rápi-
da e simples, uma vez que este 
teste não requer equipamentos 
complexos e os resultados es-

Abriu no passado sábado um 
novo centro de vacinação em 
Alcobaça, que substitui o que 
existia e que vai permitir duplicar 
o número de vacinas a serem 
administradas diariamente, pas-
sando de 500 para 1000.

Foi numa parte do Mercado 
Municipal de Alcobaça que foram 
instalados seis postos de vaci-
nação. No domingo houve 730 
agendamentos e 270 vagas na 
Casa Aberta com senha digital. 
Houve um grande número de 

pessoas que agendaram mas 
não compareceram, ao contrário 
do que se passou na Casa Aber-
ta. No total foram feitas perto de 
sete centenas de inoculações. 
Contudo, durante a semana 
prevê-se que a lotação seja atin-
gida.

O mercado municipal pode na 
mesma realizar-se duas vezes 
por semana noutra ala do pavi-
lhão, sem contacto com a zona 
de testagem. Anteriormente o 
centro de vacinação funcionava 

numa ala do pavilhão desportivo 
de Alcobaça.

Os profissionais de saúde e 
utentes estão satisfeitos com as 
novas instalações. “Estávamos 
num espaço muito mais con-
dicionado. Num concelho com 
cerca de 60 mil habitantes e uma 
grande afluência, o novo centro 
veio facilitar o nosso trabalho”, 
afirmou a enfermeira Raquel Ma-
lhó.

Fazer testes 
sem sair do carro 
O Centro de Testagem à Covid-19 da Nazaré abriu 
no passado dia 10, na Bonarte, no Parque Atlân-
tico, no Sítio da Nazaré. O serviço resulta de uma 
parceria da Câmara Municipal com a Policlínica 
Benedita - Grupo H Saúde.

tarão prontos em cerca de 15/20 
minutos”, indicou Henrique Henri-
ques, diretor executivo do Grupo 
H Saúde, que detém a Policlínica 
da Benedita.

“O Centro, que terá capa-
cidade para realizar mil testes 
semanalmente, destina-se ao 
comércio, instituições, muníci-
pes e serviços do concelho, e irá 
funcionar, numa primeira fase, 
de segunda a sábado, das 8h00 
às 15h00”, referiu o responsável 

pelo Grupo H Saúde.
Aos domingos e feriados, os 

testes são realizados na policlí-
nica, na Benedita.

O agendamento dos testes é 
feito por telefone ou pelo sítio na 
internet do grupo de saúde, que 
tem outro Centro de Testes drive-
thru em Alcobaça, aberto há cer-
ca de dois anos.

Em Alcobaça a testagem à 
Covid-19 está a ter uma elevada 
afluência, recolhendo 400 amos-

tras por dia
Fazer dentro do carro é mais 

seguro, explicou a enfermeira 
Catarina Carreira: “Estamos num 
ambiente mais arejado e caso a 
pessoa tenha de tossir fá-lo para 
dentro da sua viatura”.

A profissional de saúde reco-
mendou também que as pessoas 
não fiquem stressadas na altura 
da testagem. “Têm de vir mais 
relaxadas e tranquilas para facili-
tarem na altura do teste”, vincou. 

Centro de Testagem à Covid-19 em regime drive-thru na Nazaré

Francisco Gomes

Mil vacinações diárias 
em novo centro

Centro de Vacinação em Alcobaça

As pessoas com mais de 
18 anos e comorbilidades as-
sociadas já podem agendar o 
reforço da vacinação contra a 
covid-19 através do sistema de 
senha digital na modalidade 
“Casa Aberta”. Para o efeito, 
devem requerer uma decla-
ração junto do seu médico 
assistente que comprove que 
são portadores de doença cró-
nica, para apresentação no dia 
da administração da vacina. A 
declaração deverá incluir o nú-
mero de registo na Ordem dos 
Médicos do médico que a assi-
na, bem como a data de nasci-
mento e números de cidadão e 
de utente do portador.

A Associação Protetora dos 
Diabéticos de Portugal (APDP) 
congratula-se com esta deci-
são e reforça a importância da 
vacinação contra a Covid-19 
em todas as idades. “Esta é 
mais uma vitória para todas as 
pessoas que vivem com diabe-
tes. Tudo indica que existe um 
claro benefício no reforço da 
vacinação contra a Covid-19 
em pessoas com comorbilida-
des associadas e a diabetes é 
precisamente uma das patolo-

gias que não podem ser des-
curadas”, alerta José Manuel 
Boavida, presidente da APDP, 
acrescentando: “Nesta fase, 
é crucial vacinar o mais rapi-
damente possível as pessoas 
que constituem grupos de alto 
risco e está nas mãos destas 
avançar com o agendamento”.

No dia 23 de dezembro, a 
Direção-Geral da Saúde (DGS) 
recomendou a administração 
da dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19 a todos os 
maiores de 18 anos. Em comu-
nicado, essa recomendação 
inclui a definição de vacinação 
“urgente e prioritária” de pes-
soas com 40 ou mais anos, por 
faixas etárias decrescentes, e 
pessoas entre os 18 e os 39 
anos com pelo menos uma das 
comorbilidades definidas na 
norma 002/2021 terão priorida-
de no processo.

De acordo com o parecer 
da Comissão Técnica de Vaci-
nação contra a Covid-19 emiti-
do pela DGS, estima-se que a 
vacinação dos grupos de risco 
reduza em mais de 90% o nú-
mero de pessoas hospitaliza-
das por Covid-19.

Diabéticos podem 
agendar reforço
da vacina
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Trata-se de uma parceria en-
tre o Município da Lourinhã, a 
Junta de Freguesia de Moita dos 
Ferreiros e a Farmácia Correia 
Mendes.

A Câmara disponibilizou meios 
técnicos e informáticos, dispositi-
vos para higienização das mãos 
e separação de resíduos, para 
além de garantir a implementa-
ção de circuitos de segurança e 
o cumprimento das normas de 
acessibilidade, permitindo que 
as instalações sejam inclusivas a 
todos os munícipes.

Este espaço funcionará de se-
gunda-feira a sábado, das 09h00 
às 12h30 e das 14h00 às 19h00, 
assim como aos domingos, das 
09h30 às 12h30 e o agenda-
mento deve ser feito, preferen-
cialmente, por via digital, através 
da plataforma www.safecheck-in.
app.

O Centro de Testes de Moita 
dos Ferreiros é resultado de um 

apelo que o município fez aos 
parceiros locais, nomeadamente 
juntas de freguesia e farmácias, 
no sentido de dar resposta à ne-
cessidade de aumento da capa-
cidade de rastreio no concelho 
da Lourinhã. 

Nesse sentido, no dia 18 de 
janeiro abriu outro Centro de 
Testes na freguesia do Reguen-
go Grande, numa parceria com a 
Junta de Freguesia local e a Far-
mácia Liberal, estando localizado 
no edifício da autarquia.

Em dias úteis, este espa-
ço funcionará de segunda-feira 
a quinta-feira, das 15h00 às 
19h00 e sexta-feira, das 09h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 
Aos fins-de-semana, o horário é 
das 09h30 às 12h30 e das 14h00 
às 17h00. O agendamento deve 
ser feito através da Farmácia Li-
beral, com o número de telefone 
261 449 103.

Está ainda prevista a abertura 

Novos Centros de Testes
Abriu no passado dia 15 o Centro de Testagem 
Covid-19 de Moita dos Ferreiros, localizado no 
Centro Cultura e Recreio, naquela localidade do 
concelho da Lourinhã.

No Reguengo Grande o Centro de Testes funciona no edifício da Junta de Freguesia

Francisco Gomes

de mais um equipamento, na vila 
da Lourinhã.

Desde a passada segunda-
feira a Junta de Freguesia da 
Benedita, no edifício da Casa da 
Vila (1º andar), é palco de testes 

gratuitos à Covid-19 (quatro por 
mês), numa parceria com a Far-
mácia Nova.

Funciona de segunda a sexta-
feira, de 9h às 12h e das 14h às 
17h, com marcação pelo telefone 

262929121. Sem marcação fica 
sujeito à disponibilidade.

Os documentos a levar são 
o cartão de cidadão, bilhete de 
identidade ou passaporte, e nú-
mero de utente.

A Câmara Municipal da Lou-
rinhã prorrogou o prazo de isen-
ção de taxas para alargamento 

ou implementação de esplana-
das por mais três meses.

Esta medida pretende apoiar 

o setor da restauração e bebi-
das, um dos mais afetados pela 
pandemia.

Isenção de taxas

Cerca de um milhão de es-
tudantes dos estabelecimentos 
públicos de ensino de todo o 
país vão ser testados ao longo 
do segundo período letivo, com o 
apoio da rede nacional de farmá-
cias. Esta iniciativa de testagem 
Covid-19 arrancou na passada 
terça-feira, na sequência do pro-
tocolo assinado entre a Asso-
ciação Nacional das Farmácias 
(ANF) e a Associação Nacional 
de Diretores de Agrupamentos e 
Escolas Públicas (ANDAEP). O 
objetivo é garantir a segurança 
dos alunos durante o novo perí-
odo letivo.

O programa organizado pelas 
duas entidades prevê que o ser-
viço de testagem seja articulado 
localmente entre cada escola e 
as farmácias de proximidade, po-
dendo a testagem ser realizada 
nas instalações da farmácia ou 
da escola, desde que garantidos 
os requisitos necessários. 

Para o presidente da ANDAEP, 
esta iniciativa “vai permitir que os 
nossos alunos possam ser todos 
testados a custo zero para as fa-
mílias e para as escolas, contri-
buindo para conceder ainda mais 
segurança a um lugar confiável”. 
O professor Filinto Lima acres-

centou que “os diretores não bai-
xarão a guarda de exigência re-
lativamente ao cumprimento das 
regras e observação das normas 
implementadas nas escolas pú-
blicas, reconhecendo mais-valia 
nesta simbiose”.

A ANF congratula-se com esta 
parceria, que permite estender a 
testagem aos estudantes do en-
sino público de todo o país. “Tra-
ta-se de um programa flexível, 
porque será ajustável à realidade 
de cada localidade e concelho”, 
refere a presidente da ANF, Ema 
Paulino, para quem os contribu-
tos que as farmácias aportam a 
este programa são “a capilarida-
de da rede de farmácias em todo 
o país, a forte ligação dos farma-
cêuticos com as comunidades lo-
cais e a experiência acumulada 
na testagem Covid-19”. 

O protocolo de colaboração 
assinado entre a ANDAEP e a 
ANF promove que as farmácias 
aderentes à convenção com o 
Serviço Nacional de Saúde par-
ticipem no serviço de testes rápi-
dos de antigénio Covid-19 junto 
dos alunos dos estabelecimen-
tos públicos de ensino, em todo 
o território nacional.

Farmácias 
e diretores das escolas 
arrancam testagem 
aos alunos 

Os jovens bailarinos do gru-
po Hip Hop, dos Pimpões, e do 
Grupo de Dança SuperFlash, 
da associação Arneirense, têm 
protagonizado momentos de 

dança e animação nos dias da 
vacinação infantil nas Caldas 
da Rainha.

Segundo a Câmara Muni-
cipal, a iniciativa “ajuda a pro-

porcionar uma experiência mais 
descontraída e acolhedora às 
crianças e famílias que vão ao 
centro para receber a imuniza-
ção à Covid-19”.

Dança e animação 
na vacinação infantil

Um dos grupos que animam as crianças
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Um homem de 44 anos, foi 
detetado no passado dia 14 nas 
imediações da lota da Nazaré, 
no porto de abrigo, na posse de 
248 quilos de pescada sem a 
medida mínima estipulada por 
lei para ser comercializada, re-
sultando na sua apreensão, uma 
vez que o respeito dos tamanhos 
de captura visa a salvaguardar a 
gestão sustentável do pescado e 
sua rentabilidade potencial.

No decorrer desta ação de 

fiscalização desenvolvida pelo 
Subdestacamento de Contro-
lo Costeiro da Nazaré da GNR, 
pertencente ao Destacamento 
da Figueira da Foz, foi elabora-
do um auto de contraordenação, 
cuja coima pode ascender aos 
37 500 euros.

O pescado apreendido, de-
pois de submetido ao controlo 
higiossanitário, será doado a vá-
rias instituições de solidariedade 
social. 

Apreendidos 250 quilos 
de pescada
sem dimensão

Pescada vai ser doada a instituições de solidariedade social

Um esquema fraudulento re-
lacionado com o comércio de 
automóveis que visava contornar 
a legislação europeia e nacional 
de forma a não entregar, aos Es-
tados respetivos, o IVA que devia 
ser arrecadado com essas tran-
sações, foi desmantelado pela 
Polícia Judiciária, que deteve 
dois suspeitos, na sequência de 
mandados de detenção emitidos 
pela Secção de Caldas da Rai-
nha do Departamento de Investi-
gação e Ação Penal de Leiria.

A investigação do Departa-
mento de Investigação Criminal 
de Leiria da Polícia Judiciária de-
correu em estreita ligação com 
a Autoridade Tributária e teve 
como objeto a atuação, no perí-
odo compreendido entre 2016 e 
2021, de pelo menos catorze so-
ciedades comerciais nacionais e 
seus responsáveis, indiciados da 
prática de crimes de fraude fiscal 
qualificada que ascendem a vin-
te milhões de euros.

O modo de atuação consistia 
na introdução no mercado de um 
estado europeu de milhares de 
viaturas provenientes de outros 
estados membros, sendo que por 
Portugal passava o circuito docu-
mental de tais negócios através 
da utilização de empresas de 

Fraude de vinte milhões 
de euros com IVA 
de venda de carros

O IVA que devia ser arrecadado com as transações não foi 
entregue

fachada em cujas contas circu-
lavam os montantes envolvidos 
nas transações.

Foram constituídos doze ar-
guidos, singulares e coletivos, 
e realizadas diversas buscas, 
domiciliárias e não domiciliá-
rias, nas zonas de Caldas da 

Rainha e Leiria.
Os detidos, de nacionalida-

de portuguesa, desempenha-
vam funções de gerente e de 
contabilista em várias das so-
ciedades envolvidas.

                 Francisco Gomes

A Polícia Marítima da Nazaré 
apreendeu na tarde da passada 
sexta-feira sete artes de pesca 
ilegais, com 750 metros de com-
primento no total, entre a praia 
da Légua, em Alcobaça, e a praia 
do Salgado, na Nazaré.

Foi o resultado de uma ação 
de fiscalização dirigida à prática 
da atividade da pesca, encon-
trando as denominadas "redes 
de emalhar" em local proibido e 
sem a devida sinalização e iden-
tificação.

Polícia Marítima 
apreende artes 
de pesca

Redes ilegais apreendidas

Um homem de 37 anos, na-
tural e residente na Benedita, 
morreu na sequência de um 
acidente rodoviário verificado 
na noite do passado dia 6, na 
EN125, em Guia, no concelho 

de Albufeira.
André Figueiras, comercial 

da empresa Adriano Bandeira, 
despistou-se na carrinha que 
conduzia, embatendo contra 
um camião que estava estacio-

nado.
Teve de ser desencarcerado, 

sendo o óbito confirmado no lo-
cal. 

Morre em despiste

Um homem de 39 anos que 
furtou dois automóveis de um 
armazém, cada um avaliado em 
mais de vinte mil euros, foi con-
denado pelo Tribunal das Cal-
das da Rainha a quatro anos e 
quatro meses de prisão.

O caso ocorreu em janeiro de 
2019, quando o arguido dirigiu-
se ao armazém de automóveis, 

no concelho das Caldas da Rai-
nha, onde entrou, cortando para 
o efeito, com uma tesoura de 
cortar ferro, a chapa do portão 
que dá acesso à oficina.

Retirou os veículos, condu-
zindo-os. Veio mais tarde a ser 
apanhado pelo Núcleo de In-
vestigação Criminal das Caldas 
da Rainha da GNR, tendo sido 

agora julgado e condenado por 
crime de furto qualificado.

Anteriormente, já havia sido 
condenado pela prática de vá-
rios crimes de furto e de outra 
natureza, tendo cumprido pena 
de prisão.

Francisco Gomes

Condenado por furto de automóveis

Um homem de 42 anos foi 
constituído arguido por simula-
ção de crime, ao ter inventado 
ter sido vítima de carjacking 
nas Caldas da Rainha, revelou 
fonte policial ao JORNAL DAS 
CALDAS.

O caso relatado pelo homem 
teria acontecido no dia 11 de 
janeiro numa estrada perto de 
Vidais.

Segundo a versão contada 
à GNR, quando estava condu-
zir deparou-se com uma pes-
soa caída no meio da estrada, 
o que o teria levado a supor 
tratar-se de um atropelamento. 
Quando saiu do veículo para 
prestar ajuda, foi surpreendido 
por outros dois indivíduos, que 
o emboscaram e fugiram com 
o carro, onde estaria uma arma 

do lesado, carregada com mu-
nições. Não tinha chegado a 
haver violência.

A GNR apurou no entanto 
tratar-se de um relato falso e 
está a investigar os motivos 
dessas declarações. Enquanto 
isso, o queixoso passou de ví-
tima a arguido.

Arguido por simular carjacking
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A Oeste Rescue, associa-
ção de nadadores salvadores, 
prestou na tarde do passado 
sábado homenagem ao Luís 
Alberto, conhecido por “Bicau”, 
de 44 anos, que há dias foi en-
contrado morto nas imediações 
da Lagoa de Óbidos.

“Ícone em matéria de sal-
vamento aquático, conhecedor 

do mar da Foz do Arelho, foi 
um grande nadador-salvador”, 
recordou a associação perante 
algumas dezenas de pessoas.

No mar da Foz do Arelho 
foram deixadas flores em sua 
homenagem.

Francisco Gomes

Flores foram levadas para o mar da Foz (foto Ana Soares)

Homenagem 
a Luís “Bicau”

A Bull Insurance, empresa 
com sede nas Caldas da Rainha 
que se dedica à mediação, con-
sultoria, análise de riscos e ges-
tão de seguros, fez uma parceria 
com a Câmara Municipal que, de 
forma inédita, vai permitir a todos 
os colaboradores da autarquia e 
das juntas de freguesia do con-
celho, e aos bombeiros voluntá-
rios, bem como aos respetivos 
agregados familiares, até o limite 
de quatro pessoas em cada, usu-
fruírem de médico ao domicílio 
inteiramente grátis 24 horas por 
dia. 

Este serviço, sem qualquer 
custo para o Município, é inteira-
mente suportado pela Bull Insu-
rance, “broker” que gere a conta 
de seguros da Câmara, e será 
desenvolvido pela empresa Ser-
viço Médico Permanente. 

“Num conceito de economia 
circular esta iniciativa proporcio-

na o serviço de médico ao do-
micílio. Queremos proporcionar 
uma solução inovadora que pro-
move a saúde e bem-estar, be-
nefícios digitais (teleconsultas de 
medicina geral e familiar), gestão 
do tempo dos colaboradores e 
familiares, diminuindo o absen-
tismo, o aumento de produtivida-
de e da qualidade de vida”, refe-
re António Salvo, diretor da Bull 
Insurance.

Desta forma a empresa pre-
tende retribuir a confiança de-
positada ao longo dos anos pelo 
Município e pelos Bombeiros, 
que são clientes da Bull Insuran-
ce.

Estima-se que este serviço 
abranja um universo potencial 
de cerca de cinco mil pessoas 
e procura-se que algumas delas 
venham a aderir a outros servi-
ços, pagos, o que permitirá obter 
algum retorno com a iniciativa.

Fundada em 2007, a Bull In-
surance tem sede na Avenida 
1º de Maio, para além de dele-
gações em Leiria e Lisboa. Com 
um capital social de 160 mil 
euros, apresenta uma carteira 
com aproximadamente cinco mil 
clientes.

O atual contrato com a Câma-
ra das Caldas, assinado a 22 de 
dezembro do ano passado, que 
tem por objeto principal a contra-
tação de serviços de mediação 
de seguros a celebrar em 2022 e 
2023, bem com a gestão da car-
teira de seguros do Município, 
iniciou em janeiro deste ano e 
terminará no final do próximo.

A empresa está a preparar 
uma oferta semelhante para as 
câmaras que integram a Comu-
nidade Intermunicipal do Oeste.

Francisco Gomes

Bull Insurance 
garante médico gratuito 
aos funcionários 
da Câmara

Médico ao domicílio inteiramente grátis 24 horas por dia

O presidente da Câmara das 
Caldas, Vitor Marques, deu as 
boas vindas aos estudantes 
oriundos da região moçambica-
na de Cabo Delgado. Nos pró-
ximos dois anos, quatro estu-
dantes vão residir e estudar na 
cidade, onde ingressaram, este 
ano, em cursos técnicos supe-
riores (teSP), na Escola Supe-
rior de Arte Design das Caldas 
da Rainha (ESAD.CR).

No âmbito de um protocolo 
de cooperação assinado com 
o Politécnico de Leiria (IPL) e 
o Instituto de Bolsas de Estudo 
do Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Ensino Superior de Mo-
çambique, o Município cedeu o 
alojamento, a título gratuito.

Para Vítor Marques, esta co-
operação é “uma porta que se 
abre e que queremos manter 
aberta”. 

Presentes neste encontro 
estiveram o diretor da ESAD.
CR, João Santos, e o presiden-
te do IPL, Rui Pedrosa. Este 
responsável sublinhou a “cola-
boração ímpar” da autarquia, 
afirmando que “estes desafios 
só são possíveis com parcerias 
de confiança”.

Câmara 
recebeu estudantes 
de Cabo Delgado
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A competição inclui oito pro-
vas específicas, tendo a aluna 
Milene Parreira garantido a sele-
ção para a final na categoria de 
Cozinha com o trabalho apresen-
tado de “Tortellini de Osso Buco 
com Espuma de Queijo Parme-
são”. Já o aluno Mauro Carreira 
conseguiu a colocação na final 
da categoria Inspiração Veggie 
com uma proposta de “Tofu Ma-
rinado com Puré de Espargos, 
Molho de Cogumelos e Espuma 
de Coentros e Lima”. 

O JTG é um movimento criado 
em 2009, pela Revista InterMa-
gazine - Edições do Gosto, dire-
cionado a jovens profissionais e 
estudantes de hotelaria e restau-
ração (cozinha, pastelaria, bar, 

serviço de sala e gestão).
Em formato concurso desde 

2012, é um importante ponto de 
contacto dos jovens em constru-
ção de carreira com toda a comu-
nidade gastronómica. Funciona 
como uma rampa de lançamento 
para os participantes, estimula a 
aprendizagem e aumenta o le-
que de oportunidades. 

Em 2020, o JTG reinventou-
se e o único ato físico do even-
to é agora a Final Nacional, que 
acontece ligada ao Fórum JTG, 
um evento pensado especial-
mente para os jovens alunos com 
convidados nacionais das áreas 
da hotelaria e restauração e que 
partilham o seu testemunho e 
experiência, através de debates, 

conversas ou demonstrações de 
cozinha, bar e pastelaria. 

Nasceu por isso a instituição 
e celebração do Dia Nacional do 
Estudante da Gastronomia, na 
última sexta-feira de novembro, 
em que foram disponibilizadas 
diversas formações online pelas 
mãos de vários profissionais da 
área, alguns dos quais ex-alunos 
da Escola de Hotelaria e Turismo 
do Oeste, como por exemplo Ma-
teus Freire (Curso de Gestão e 
Produção de Pastelaria), e o Ca-
nal JTG,  que faz uma comunica-
ção atualizada e permanente de 
informação sobre o mundo gas-
tronómico através de conteúdos 
inéditos. 

Milene Parreira e Mauro Carreira

Alunos da Escola 
de Hotelaria e Turismo 
do Oeste na final 
do Concurso Jovem 
Talento da Gastronomia

A aluna Milene Parreira, 23 anos, de Caldas da Rainha, e o aluno Mauro 
Carreira, 18 anos, de Rio Maior, que frequentam, respetivamente, o Curso 
de Gestão e Produção de Cozinha – 3º semestre e o Curso de Técnicas de 
Cozinha/Pastelaria - 3º ano, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, em 
Caldas da Rainha, conquistaram o apuramento para a Grande Final Nacio-
nal do Concurso Jovem Talento da Gastronomia (JTG), que será realizada 
no dia 8 de fevereiro em Esposende.
Francisco Gomes

Pu
b.
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O Centro Cultural e de Con-
gressos (CCC) das Caldas da 
Rainha é palco do espetáculo 
“A Sagração da Primavera”, no 
dia 29 de janeiro, às 21h30.

“A Sagração da Primavera” 
foi criado em residência artís-
tica no CCC. Vortice Dance 
Company e Temporada Darcos 
apresentam o evento com assi-
natura dos coreógrafos Cláudia 
Martins e Rafael Carriço e di-
reção musical de Nuno Côrte-
Real. 

É uma nova abordagem à 
obra de Stravinsky, feita à luz 
de uma era tecnológica, na qual 
as linguagens da dança, da vi-
deografi a, do videomapping e 
da música, se mesclam, numa 
experiência sensorial. É uma 
obra onde se ritualizam os me-
dos, as vontades, os desejos e 
os corpos, num intenso jogo de 

luz, dança, música e imagem. 
A obra musical será interpre-

tada ao vivo pela Orquestra do 
Atlântico.

No âmbito das medidas na-
cionais de combate à Covid-19, 
para acesso a eventos cultu-
rais é exigida, a partir dos 12 
anos, a apresentação de um 
dos seguintes documentos: 
Certifi cado Digital Covid-19 
(vacinação ou recuperação); 
Teste laboratorial (PCR) reali-
zado nas 72 horas anteriores 
à sua apresentação, com re-
sultado negativo; Teste rápido 
de antigénio verifi cado por en-
tidade certifi cada e realizado 
nas 48 horas anteriores à sua 
apresentação, com resultado 
negativo. Não são aceites au-
totestes.

É obrigatório o uso de más-
cara.

“A Sagração 
da Primavera” no CCC

O livro “Histórias de uma 
Vida”, de Miro Cardoso, vai ser 
apresentado no dia 22 de janei-
ro, pelas 15h, no café Portas da 
Cidade, nas Caldas da Rainha.

O evento, organizado pela 

Nova Versão, associação de 
atividades desportivas e lazer, 
era para ser realizado na altura 
da Feira do Livro Usado e Arte-
sanato, o que não foi possível 
por causa da pandemia.

Sílvia Chiola, licenciada em 
teatro pela Escola Superior de 
Arte e Design (ESAD.CR) de 
Caldas da Rainha, tem merecido 
destaque pela sua participação 
em “Causa Própria”, série de 
sete episódios que está em exi-
bição na RTP às quartas-feiras à 
noite e cuja parte das fi lmagens 
foi realizada no ano passado nas 
Caldas da Rainha.

Foi a própria ESAD.CR quem 
revelou que a atriz foi aluna da 
escola, como consta do seu cur-
rículo, onde está a referência ao 

curso “Teatro - ramo Atores”, fre-
quentado entre 2015 e 2018.

Assumindo a personagem 
Clara, expressou ter sido um 
projeto “em que tanto aprendi”, 
reconhecendo que foi “um privi-
légio conhecer pessoas tão boas 
com quem posso fazer aquilo 
que amo”.

A par de Margarida Vila-Nova 
e Nuno Lopes nos papéis princi-
pais, destaca-se um elenco com 
nomes como Ivo Canelas, Ma-
ria Rueff, Catarina Wallenstein, 
Adriano Carvalho e António Fon-

seca, entre um leque de jovens 
talentos como Afonso Laginha e 
Sílvia Chiola, que fazem de fi lhos 
da protagonista principal.

Aos 25 anos, Sílvia Chiola 
não é, no entanto, uma novata, 
pois conta já com participações 
em “Alma e Coração” e “Golpe 
de Sorte” (SIC, em 2018, 2019 e 
2020) e em “Conta-me como Foi” 
e “Vento Norte” (RTP, em 2019 e 
2020). Faz teatro desde 2016.

Francisco Gomes

Apresentação de 
“Histórias de uma Vida”

Sílvia Chiola numa pausa das gravações
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direção musical
Nuno Côrte-Real

direção artística
Cláudia Martins & Rafael Carriço

interpretado ao vivo
Orquestra do Atlântico

VORTICE DANCE COMPANY TEMPORADA DARCOS

Co-produção: CCC – Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha,  Cine Teatro Torres Vedras, Coliseu de LisboaCo-produção: CCC – Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha,  Cine Teatro Torres Vedras, Coliseu de Lisboa

29 JAN.                21:30

‘22

Licenciada na ESAD.CR no 
elenco de “Causa Própria”



JORNAL DAS CALDAS     1119 DE JANEIRO DE 2022 CALDAS  / CULTURA

A exposição, que foi organi-
zada pelo Teatro da Rainha 
em parceria com a União das 
Freguesias Nossa Senhora do 
Pópulo, Coto e S. Gregório, faz 
parte de “um leque de iniciativas 
que a nossa companhia de teatro 
se propôs organizar”, sublinhou 
Fernando Mora Ramos, encena-
dor e diretor do Teatro da Rainha, 
adiantando que “não é assim tão 
estranho uma companhia de tea-
tro expor um conjunto de histórias 
sob forma cénica ou narrativa”. 

Nesse sentido, o Teatro da 
Rainha convidou o ceramista 
João Donato, que nasceu em 
Maputo e que conta com uma 
carreira internacional estabel-
ecida, para apresentar as suas 

peças em Caldas da Rainha, de-
pois de a ter estreado no Centro 
Cultural do Penedo da Saúde, 
em Coimbra. 

João Donato iniciou-se nas 
artes cerâmicas em 2002, em 
Brasília. Em 2005 rumou a 
Londres, onde estudou e trabal-
hou como técnico de cerâmica 
até 2011, altura em que regres-
sou a Maputo, onde vive atual-
mente. 

A mostra, que integra trabalhos 
recentes e outros mais antigos, 
alguns deles já anteriormente 
apresentados, noutros contextos, 
está dividida por núcleos, que re-
ceberam do ceramista moçambi-
cano as designações de “Dorm-
indo com cobras”, “Escondidos 

Exposição de ceramista 
moçambicano na Casa dos Barcos

A mostra está patente até 12 de fevereiro

Foi inaugurada no passado dia 12 a exposição 
“Esperamos a noite ser”, da autoria de João Do-
nato, que tem como foco principal um tríptico de 
histórias, que traduzem a reação do ceramista 
aos recentes episódios de violência vividos em 
Cabo Delgado. Esta mostra, que está patente na 
Casa dos Barcos, no Parque D. Carlos I, até 12 de 
fevereiro, conta com “vários teatros cerâmicos”. 

Mariana Martinho

O Centro de Cultura Espí-
rita de Caldas da Rainha leva 
a efeito no dia 21 de janeiro, 
pelas 21h, uma palestra subor-
dinada ao tema "Tintino, um ca-
minho para a luz", com o artista  

e professor de teatro Edmundo 
Cezar, brasileiro radicado em 
Portugal.

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

Palestra espírita

A exposição fotográfica 262, 
que visa retratar as noites no 
Oeste, terá lugar na Galeria 
dos Silos Contentor Criativo, 
em Caldas da Rainha, entre 19 
e 22 de janeiro, das 17h30 às 
22h30.

O grupo responsável pela 
exposição reúne quatro alunos 
finalistas (Feliciano Costa, Ma-

riana Rebelo, Patrícia Ribeiro 
e Safira Morgado) dos cursos 
Design de Ambientes e Design 
Industrial da Escola Superior de 
Artes e Design das Caldas da 
Rainha, no âmbito da unidade 
curricular Espaços Expositivos, 
lecionada pela docente Joana 
Morais.

Exposição sobre 
as noites no Oeste

nos mangais”, “Nos caminhos do 
mar”, “Alojamento Temporário”, 
“Os sons da música”, “Pau-preto” 
e “outros delírios”. Ambos abor-
dam o tempo que o ceramista 
viveu em diversas prisões, o 
massacre vivido em Cabo Del-
gado, recriações de instrumen-
tos musicais, e por fim, "Outros 
Delírios", um conjunto de peças 
avulso feitas de improvisos e in-
spirações diversas.

“Todos os núcleos têm narra-

tiva, pois as peças falam por si, 
com falas múltiplas, movimento 
e situações gestuais”, frisou o 
encenador. 

A fotógrafa caldense Margari-
da Araújo disse que “a exposição 
retrata temas de inspiração local, 
que traduzem de forma singular 
a identidade de João Donato, o 
seu percurso, os anos de vivên-
cias e inúmeras abordagens 
relativamente aos meios e ferra-
mentas que utiliza”. 

Nesta exposição, referiu, fica 
“mais uma vez demonstrada a 
sua capacidade de transformar 
metáforas e compor o seu re-
portório de excelente criador”. “É 
através de materialização do seu 
imaginário que se assume uma 
vez mais como um grande “in-
ventor” e um exímio especialista 
na arte da cerâmica”, frisou.

A mostra pode ser visitada 
até12 de fevereiro, de terça-feira 
a domingo, das 10h às 19h.

A Expoeste, nas Caldas da 
Rainha, vai ser palco do Street 
Food Indoor, com comida, ani-
mação e artesanato.

O evento está agendado 
para os dias 25, 26 e 27 de fe-

vereiro. Funcionará no primeiro 
dia das 18h às 24h, no segundo 
das 12h às 24h e no último das 
12h às 22h.

A entrada é livre.

Street Food Indoor 
na Expoeste

O Colégio Pica Pau Amarelo 
arrecadou o primeiro lugar do 
Concurso de Árvores de Natal 
das Escolas, iniciativa da ACC-
CRO - Associação Empresarial 
das Caldas da Rainha e Oeste, 
em que participaram 37 estabe-
lecimentos de ensino, divididos 
pelos três agrupamentos de 
escolas e por outros estabeleci-
mentos.

O evento teve como objetivo a 
inclusão da comunidade escolar 
de Caldas da Rainha nas ativida-
des de natal da cidade, no âmbi-
to do projeto “Caldas, Rainha do 
Natal 2021”.

As propostas apresentadas a 
concurso deveriam representar 
o tema “Caldas, Destino Natal”, 
com os materiais que quisessem. 
Junto com a árvore, foi pedida 
uma pequena descrição do tra-
balho desenvolvido, com explica-
ção do conceito e dos materiais 
utilizados, para análise do júri. 

As árvores estiveram em ex-
posição entre os dias 6 de de-
zembro e 6 de janeiro, na Av. 1º 
de Maio.

Os resultados finais resulta-
ram do somatório do voto da co-
munidade (likes no Facebook), 
numa proporção de 70%, com 
a análise e o voto do júri, com 
uma proporção de 30%. O júri 

foi composto por representantes 
dos órgãos sociais da ACCCRO, 
da Câmara Municipal de Caldas 
da Rainha e da Escola Superior 
de Arte e Design.

A análise do júri teve em conta 
os seguintes critérios de avalia-
ção: Criatividade e objetividade 
na representação do tema, esco-
lha dos materiais e a forma como 
foram utilizados e envolvência e 
trabalho feito pelos alunos.

A seguir ao Colégio Pica Pau 
Amarelo (Prémio Ouro), ficaram 
posicionados a Escola Básica de 
Nossa Senhora do Pópulo (Pré-
mio Prata) e o Jardim de Infância 
Koalas (Prémio Bronze).

O júri optou ainda por atribuir 
diploma de menção honrosa aos 
seguintes estabelecimentos: Es-
cola Básica da Lagoa Parceira, 
Escola Básica da Foz do Are-
lho, Jardim de Infância de San-
ta Catarina e Colégio Rainha D. 
Leonor. Os restantes estabeleci-
mentos receberam diplomas de 
participação. 

Os prémios do concurso fo-
ram cedidos por parceiros da 
ACCCRO. O primeiro lugar foi 
um quadro branco magnético 
(90x120), um apagador e qua-
tro marcadores para escrever, 
patrocinado pela Clipel, no valor 
de 120€. O segundo foi um vale 

Colégio Pica Pau Amarelo 
venceu Concurso de Árvores

Francisco Gomes

de 50€ em compras na Papela-
ria Vogal, mais um vale de 30€ 
na Papelaria Grapel. O terceiro 
foi um vale de 30€ em compras/
serviços na Netcópia.

Os resultados foram divulga-
dos no dia 14 de janeiro, sendo 
que a cerimónia de entrega de 
prémios ainda não decorreu, de-
vido ao estado epidemiológico 
que o país atravessa. A data de 
entrega dos prémios fisicamente 
será divulgada posteriormente, 
quando se verificarem melhorias 
na situação da pandemia.

Árvore vencedora
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Na viagem de comboio, o 
deputado do BE esteve acom-
panhado por uma comitiva de 
candidatos e militantes do par-
tido, com intuito de assinalar “a 
importância da requalificação da 
Linha do Oeste e assumir um 
compromisso de continuar a lutar 
pela sua eletrificação integral”, 
sublinhou Ricardo Vicente. Mas 
mais do que isso, o partido quer 
garantir velocidades de desloca-
ção competitivas com o transpor-
te rodoviário, contestando os re-
sultados previstos pelo Governo 
para a requalificação no troço de 
Sintra (Meleças) até Caldas da 

Rainha. 
De acordo com o deputado, “o 

plano de requalificação já inicia-
do pelo Governo prevê tempos 
de deslocação que são comple-
tamente insuficientes para que 
esta linha seja útil para a popu-
lação local”. Nesse sentido, a 
programação da requalificação 
a norte das Caldas deve ter cor-
reções de traçado e duplicações 
de linha suficientes para que as 
deslocações sejam “mais rápidas 
que as alternativas rodoviárias”. 

O deputado afirmou também 
que a linha deve ser equipada 
com novos comboios eletrifica-

dos, que permitam o trabalho à 
distância, o acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida, bici-
cletas e espaços dedicados a 
crianças, podendo assim ser 
“uma vantagem para quem quer 
circular nesta linha”.

“Este é um caminho impres-
cindível para responder ao desa-
fio das alterações climáticas, mas 
também para o desenvolvimento 
económico de todo o distrito de 
Leiria”, sublinhou o candidato do 
BE, afirmando que o partido irá 
continuar a “lutar por uma linha 
que responda aos desafios atu-
ais”.

A par desta iniciativa, o BE 
também realizou na passada 
quinta-feira um debate público 
sobre o “Trabalho agrícola sem 
fronteiras, mas com direitos”, no 
edifício da União de Freguesias 
de Nossa Senhora do Pópulo, 
Coto e S. Gregório, em Caldas 
da Rainha, com a participação 
de Alberto Matos (Solidariedade 
Imigrante) e do deputado Ricar-
do Vicente. 

Foi uma conversa “sobre o 
abuso que atualmente existe 
sobre muitos trabalhadores agrí-
colas”. Segundo o deputado, “na 
região verifica-se uma crescente 

utilização de mão de obra imi-
grante, mas queremos que esse 
trabalho tenha condições dignifi-
cantes”. 

Já na sexta-feira o partido visi-
tou a Escola Superior de Artes e 
Design em Caldas da Rainha. 

O Bloco de Esquerda tam-
bém prevê para dia 20 de janei-
ro, pelas 21h00, a realização de 
uma sessão sobre a importância 
do BE como força progressista, 
com um dos fundadores do parti-
do, Luís Fazenda, no edifício da 
União de Freguesias de Nossa 
Senhora do Pópulo, Coto e S. 
Gregório.

Candidato do BE luta “por Linha do Oeste 
que responda aos desafios atuais”

Comitiva do Bloco de Esquerda com o candidato

O candidato do Bloco de Esquerda pelo distrito 
de Leiria às próximas eleições legislativas, Ricar-
do Vicente, viajou no passado dia 12 de comboio 
na Linha do Oeste, de Leiria para Caldas da Rai-
nha, para assinalar a necessidade de requalificar 
da linha integralmente, e de garantir velocidades 
de deslocação competitivas com o transporte ro-
doviário, contrariamente aos resultados previs-
tos pelo Governo para a requalificação no troço 
de Meleças até Caldas da Rainha.

Mariana Martinho

No lançamento da campanha, 
perante a presença de uma de-
zena de apoiantes, o cabeça 
de lista pelo círculo eleitoral de 
Leiria, Filipe Honório, disse que 
“é preciso começar a fazer bem 
e começar a construir uma ver-
dadeira alternativa, progressista 
e ecológica, que não se baseie 
na ideia contrária daquilo que é 
mau”.  “Não basta seguir o que 
tínhamos antes da pandemia, 
porque esse sistema foi o que 
nos trouxe precisamente a estas 
possíveis crises que vivemos”, 
frisou o candidato, adiantando 
que “é exatamente, por isso que 
temos de ter uma alternativa pro-
gressista, que dá uma resposta 
à perda dos serviços especiais e 

às revindicações sociais”.
Apontou que “é esta alternati-

va que temos vindo a trabalhar e 
que não se recusa à responsabi-
lidade, seja para governação ou 
para a oposição”.

Acompanhado pela manda-
tária da candidatura por Leiria, 
Isabel Faria, e por outros candi-
datos da lista, Filipe Honório dis-
se que “o Livre é o único partido 
que tem sido claro naquilo que 
irá fazer após as eleições de 30 
de janeiro”, alertando que “o voto 
no Livre, não é um voto no bloco 
central, ou um abrir uma porta à 
direita, é sim um voto para uma 
maioria ampla, progressista, 
ecologista e que resolva os pro-
blemas das pessoas”. A par disso 

Livre quer “construir uma verdadeira 
alternativa, progressista e ecológica”

Rui Tavares na apresentação dos candidatos pelo distrito

O partido Livre iniciou no passado sábado, no 
Céu de Vidro, no Parque D. Carlos I, em Caldas 
da Rainha, a campanha eleitoral, bem como 
apresentou os candidatos pelo distrito de Leiria 
para as próximas eleições legislativas, perante a 
presença do fundador e candidato do Livre, Rui 
Tavares, que não tem dúvidas “se houver uma 
maioria à esquerda”, o partido “fará parte da so-
lução, pois precisamos de começar a construir 
uma verdadeira alternativa, progressista e eco-
lógica”.

Mariana Martinho

sublinhou que o partido também 
está “disposto, como sempre, a 
falar, a negociar e avançar”. 

Nesse sentido, “todos que-
remos fazer parte do primeiro 
grupo parlamentar do Livre, com 
uma ampla maioria de esquerda 
para finalmente dar as respostas 
às pessoas”.

Na ação também marcou pre-
sença o fundador e candidato do 
Livre, Rui Tavares, que afirmou 
que “estamos perante candida-
tos que já estão a fazer do Livre 
um partido que pode mudar a 
vida das pessoas, num distrito 
que tem tanto património para 
valorizar e dar para o país”.  

O líder do Livre também vin-
cou que "o país que temos não 
é inimigo do país que queremos, 
mas a política que temos é muitas 
vezes inimiga do país que quere-
mos", e nesse sentido, o partido 
tem como propostas o aumento 

do Salário Mínimo Nacional para 
mil euros até ao final da legisla-
tura e a indexação dos salários à 
inflação, o alargamento do sub-
sídio de desemprego a quem se 
despede, em casos específicos 
como a prossecução de estudos 
ou casais que se mudem para 
o interior, um plano de apoios à 
reconversão da climatização do 
edificado, o aumento do finan-
ciamento do Serviço Nacional de 
Saúde ou a aposta em medidas 
de economia circular "baseada 
no conhecimento". 

O partido considera que está 
na altura "de nós virarmos o 
jogo" na forma como se faz políti-
ca, "sempre com um olho no cur-
to prazo, na agenda mediática", 
sublinhou o líder do Livre. 

Para o Livre, essa mudança 
passará por “reformular a econo-
mia, os serviços públicos e por 
uma nova visão estratégica para 

o país". Como tal, “precisamos 
de começar a construir uma ver-
dadeira alternativa, progressista 
e ecológica", vincou o fundador 
do partido que considerou que 
um bom resultado para o partido 
será conseguir formar um grupo 
parlamentar, admitindo que nas 
próximas eleições legislativas 
possa conseguir eleger três de-
putados, dois por Lisboa e um no 
Porto. Sublinhou também que "se 
houver uma maioria à esquerda, 
o partido fará parte da solução".

“Fazer grupos de trabalho e 
não mais uma geringonça dos 
gabinetes entre secretários, mas 
sim algo que envolva a socieda-
de civil”, esclareceu o candidato 
como solução, adiantando que 
“um Bloco Central tal, como a 
maioria absoluta, são indesejá-
veis para o país porque põem 
demasiado poder nas mãos dos 
dois grandes partidos".
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Nesta ação, realizada no dia 
14 de janeiro, no edifício da União 
de Freguesias Nossa Senhora 
do Pópulo, Coto e S. Gregório, o 
número dois da lista de candida-
tos pelo círculo eleitoral de Leiria 
da CDU, João Delgado, afirmou 
que o partido vai “continuar a 
trabalhar na defesa da cultura e 
das artes em qualquer dos ór-
gãos que tenha intervenção, pois 
a cultura é uma questão central 
nas nossas prioridades”, esclare-
ceu o vereador da Câmara Muni-
cipal da Nazaré.

A CDU defende “um verda-
deiro serviço público da cultura, 
combatendo assim vivamente a 
mercantilização”, bem como a 
atribuição de 1% do Orçamento 
de Estado (OE) para a cultura. 
Contesta a precariedade dos tra-
balhadores da área, sendo outra 
das “questões elementares que 
a CDU debate, visto que o novo 

estatuto apresentado pelo Parti-
do Socialista não vem resolver 
as questões que afetam os tra-
balhadores, mas vem sim penali-
zar a precariedade crónica a que 
muitos dos trabalhadores ficam 
condenados”. 

O partido pretende um refor-
ço generalizado dos apoios às 
entidades da criação artística e 
instituições culturais, mas tam-
bém uma política de juventude 
direcionada para criação cultural, 
e ainda “a defesa do património 
edificado e arquitetónico, onde 
estão incluídos o Hospital Ter-
mal e o Céu de Vidro das Caldas 
da Rainha”. “É com esta abran-
gência e com esta ligação, que 
os nossos ativistas têm estado 
na área da cultura, em todas as 
suas dimensões”, referiu João 
Delgado, adiantando que “que-
remos continuar a batalhar en-
quanto força decisiva para área 

da cultura”. 
Além de elencar algumas das 

propostas do programa eleitoral 
da CDU, o autarca da Nazaré 
disse que a “ligação ao movi-
mento associativo na área cul-
tural também tem sido desprote-
gido, tendo em conta os apoios 
e ferramentas que devia de ter 
para garantir a independência na 
produção cultural e artística”. 

Já o número cinco pelo círculo 
eleitoral de Leiria, Henrique Fia-
lho, destacou o facto de integrar 
“uma lista que presta atenção à 
cultura”. Disse também que “mui-
tos dos problemas atuais vividos 
na área têm a ver com uma pers-
petiva errada da mesma, na qual 
redunda décadas de políticas 
de direita, que olham para cul-
tura mais como um produto de 
mercado, meramente ligado ao 
entretenimento, do que um pilar 
fundamental das sociedades de-

mocráticas”.
No que diz respeito à proposta 

de 1% do OE para cultura, o can-
didato da CDU explicou que “tem 
na sua origem um tipo de pensa-
mento diferente e uma perspe-
tiva completamente oposta da-
quela que as políticas de direita 
vêm impedindo de concretizar”. 
“Não há democracia sem aces-
so à cultura”, afirmou Henrique 
Fialho.

Relativamente ao programa 
da CDU, o candidato disse que 
“elencamos propostas desejá-
veis, mas sobretudo realizáveis, 
tendo em vista a ideia de uma 
cultura acessível a todos, inde-
pendentemente das possibilida-
des económicas de cada um”, e 
que se refletem também a nível 
local. Nesse sentido, “temos de 
olhar para cultura de outra ma-
neira e atribuir-lhe uma outra 
importância”, caso contrário “a 

censura atualmente praticada 
não vai acabar e continuaremos 
a ter uma perspetiva da cultura 
meramente mercantil”.

Presente na iniciativa esteve 
o militante da CDU, José Carlos 
Faria, que referiu que “o PCP 
tem dedicado desde sempre 
uma atenção particular ao setor 
da cultura e às questões da cria-
ção artística, sendo uma história 
que se confunde com a própria 
do partido”. Nesse sentido, o par-
tido defende “desde há muito a 
atribuição de 1% do OE para a 
cultura, como base mínima para 
o financiamento”, pois isso “irá 
conferir meios para que ação 
cultural e a cultura possam ter 
uma maior expansão, divulgação 
e abrangência”.

CDU defende “verdadeiro serviço 
público da cultura”
A CDU-Coligação Democrática Unitária preten-
de “continuar a batalhar enquanto força deci-
siva para a área da cultura, independentemen-
te da oposição e da influência que tenhamos”, 
sublinharam os dois candidatos do partido pelo 
círculo eleitoral de Leiria às próximas eleições 
legislativas, João Delgado e Henrique Fialho, na 
conversa sobre o setor da cultura que se realizou 
na passada sexta-feira, nas Caldas da Rainha.

Mariana Martinho Oradores convidados para participar na iniciativa

Assumindo-se como “uma voz 
em defesa do mundo rural”, disse 
ter recebido, ao longo do percur-
so pela feira, queixas “de que o 
preço dos combustíveis está ele-
vadíssimo”, o que leva os produ-
tores agrícolas a “pagarem muito 
dinheiro”.

“Muitos destes produtores 
estão em risco de abrir falência 

e extinguir a sua atividade, por 
causa da carga fiscal”, sustentou 
Francisco Rodrigues dos Santos, 
que sublinhou que o CDS “é o 
único partido que oferece respos-
tas aos problemas que aqui foram 
tratados”, comprometendo-se a 
“reduzir a carga fiscal nos com-
bustíveis para metade".

“Constatámos, no contacto 

Mercado de Santana foi palco 
do início de campanha do CDS com o líder

Francisco Rodrigues dos Santos em contacto com um vendedor

com a população, que o CDS 
está bem embalado para as elei-
ções de 30 de janeiro, e pela boa 
recetividade, pelas palavras de 
ânimo e confiança, o CDS vai ser 
a grande surpresa”, manifestou 
o líder do partido, que distribuiu 
canetas e cumprimentos a clien-
tes e vendedores, sendo seguido 
pelos apoiantes com bandeiras e 

cânticos.
O presidente do CDS preten-

de eleger deputados por Leiria, 
onde já teve representação. “Um 
deputado do CDS faz muita fal-
ta no parlamento para defender 
esta região, o mundo rural e to-
das as pessoas que vivem daqui-
lo que a terra lhes dá”, declarou, 
fazendo notar que a ausência de 

nomes mais conhecidos do parti-
do não dificultará a eleição, pois 
“o partido não pode ficar refém 
constantemente das mesmas 
personalidades e tem de olhar 
em frente, não para trás”.

O candidato cruzou-se no 
Mercado de Santana com comi-
tivas da CDU e da Iniciativa Libe-
ral, também em campanha.

Francisco Gomes

A campanha para as eleições legislativas come-
çou para o CDS no concelho das Caldas da Rai-
nha, mais propriamente no Mercado de Santana, 
em Alvorninha, no passado domingo, com a pre-
sença do líder do partido, Francisco Rodrigues 
dos Santos, acompanhado dos cabeças de lista 
por Leiria e Santarém, António Galvão Lucas e 
Pedro Melo, respetivamente, para além de outras 
figuras, como o candidato em nº4 por Leiria, Pau-
lo Pessoa de Carvalho, que nas últimas autárqui-
cas liderou a coligação na qual constava o CDS, 
que concorreu à Câmara das Caldas.



JORNAL DAS CALDAS     19 DE JANEIRO DE 202214 CALDAS /POLÍTICA

O VM manifestou o seu de-
sagrado depois das “notícias 
recentemente veiculadas pela 
comunicação social nacional que 
relatam situações alarmantes de 
falta de capacidade de resposta 
do Serviço de Urgência do nosso 
Hospital, que se traduzem, no-
meadamente, na existência de 
ambulâncias com várias horas 
de espera à porta, com os doen-
tes no seu interior e ocorrendo, 
por outro lado, a retenção de um 
número elevado de macas dos 
bombeiros por falta de capacida-
de de receção dos doentes”. 

Defendeu que “de imediato se 
aproveite na plenitude as instala-
ções já alargadas do Serviço de 
Urgência e que sejam adequa-
dos os recursos humanos neces-
sários”. 

“Conhecem-se as dificuldades 
estruturais e o deficiente modelo 
organizativo atualmente existen-
te a nível hospitalar no Oeste e 
sabe-se que decorrem estudos 
que equacionam a construção 

de uma nova unidade hospitalar 
como solução a médio/longo pra-
zo”, sustentou o VM. 

“Permanecem em média, 35 a 
40 doentes em maca, chegando 
a haver dias em que se ultrapas-
sa os 50. A capacidade atual do 
Serviço de Urgência (antes de 
obras) é de 10 doentes em SO 
(Sala de Observações), motivo 
pelo qual as macas se estendem 
pelos corredores”, adiantou

Segundo o movimento, dos 
doentes em maca “alguns terão 
alta ao fim de 24 horas, mas 15 a 
20 por dia permanecem mais de 
24 horas, ou vários dias a aguar-
dar vaga nas enfermarias que já 
se encontram sobrelotadas”.

“A capacidade do Centro 
Hospitalar do Oeste em camas 
de internamento é de 330 (das 
quais 130 em Caldas da Rai-
nha), representando um rácio 
de 1,1 camas/1000 habitantes, 
sendo que os hospitais vizinhos 
a norte e a sul têm um rácio de 
1,6 camas/1000 habitantes (Lei-

ria) e 1,5 camas/1000 habitantes 
(Loures)”, indicou.

Considera o VM que a atual 
crise sanitária e o aumento de 
afluência vieram “pôr ainda mais 
a nu as carências já de há muito 
tempo existentes no Hospital e 
as deficientes condições de aco-
lhimento e de internamento dos 
doentes e da capacidade de um 
exercício de medicina rigoroso e 
eficiente”. 

“No serviço de urgência de 
Caldas da Rainha continuam a 
ser cerca de 40% os doentes que 
a ela acorrem e que na triagem 
são classificados com a cor ver-
de, significando que estão fora 
dos critérios de atendimento em 
serviço de urgência — deveriam 
ser atendidos nos centros de 
saúde. A falta de capacidade de 
resposta dos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP) reflete-se, por 
isso, negativamente no funciona-
mento do Serviço de Urgência”, 
declarou o movimento. 

Ao nível dos CSP, a Câmara 

Municipal “tem envidado esfor-
ços para colmatar insuficiências 
nalgumas extensões de saúde e 
começam a ver-se soluções que 
podem mitigar o problema, de-
pendendo a sua resolução efeti-
va da administração central”.

Novo Hospital fora 
da agenda política 

O movimento que dirige a au-
tarquia caldense lamentou ainda 
que “o novo Hospital do Oeste 
não esteja na agenda política na-
cional”.

Consultados os programas 
eleitorais para as legislativas do 
PS, do PSD, do Bloco de Es-
querda, do PCP-PEV, do CDS, 
do PAN, da Iniciativa Liberal, do 
Chega e do Livre, o VM verificou 
que “nenhum dos partidos se re-
fere a essa medida concreta”. 

“Apenas o PS refere em con-
creto os hospitais que estarão 
em vias de vir a ser construídos, 

mas, infelizmente, da lista não 
consta o Hospital do Oeste”, sus-
tentou o VM.

Segundo o VM, o PSD defen-
de “a criação de uma Carta da 
Saúde em Portugal, que, ao con-
trário da "carta hospitalar", envol-
va todas as unidades de saúde, 
os recursos humanos existentes 
e os equipamentos instalados no 
país. Tal como qual nos outros 
programas não há qualquer re-
ferência a construção de hospi-
tais”.

“Apenas a nível local, e quan-
do questionados sobre o as-
sunto, em entrevistas para os 
jornais, os candidatos de alguns 
partidos admitem ou defendem a 
necessidade de um novo hospi-
tal”, afirma o VM.

Considera que “é preciso dar 
força a esta ideia de um novo 
hospital, para mais quando está 
a decorrer um estudo sobre a sua 
necessidade e caraterísticas”.

Vamos Mudar critica 
utilização da ampliação 
da Urgência do Hospital
O movimento cívico independente Vamos Mudar 
(VM), que lidera a Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, lamenta e desconhece as razões pe-
las quais as obras de ampliação do Serviço de 
Urgência do Hospital das Caldas “não estão a ser 
ainda amplamente aproveitadas”. O VM questio-
na se é por “falta de acabamentos, de equipa-
mentos ou de recursos humanos”.

VM lamenta que as obras do Serviço de Urgência “não estejam a ser amplamente aproveitadas”
Marlene Sousa 

O Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar do Oeste 
(CHO) informou que a obra de re-
modelação e ampliação do Servi-
ço de Urgência Médico-Cirúrgica 
da Unidade de Caldas da Rainha 
“encontra-se concluída, confor-
me já anteriormente noticiado, e 
complementarmente, o mesmo 
serviço encontra-se em funcio-
namento, o que nunca deixou de 
acontecer, mesmo aquando do 

período de execução da obra, 
com a diferença de, presente-
mente, fruto da remodelação, 
as condições de funcionamento 
são incomparavelmente melho-
res quer para utentes como para 
profissionais”.

De acordo com a administra-
ção, “após a conclusão da obra 
foi detetada uma avaria no siste-
ma de climatização AVAC (aque-
cimento, ventilação e ar condi-

cionado) na nova sala de obser-
vação”. Contudo, “este facto não 
está relacionado com a obra de 
remodelação e ampliação do 
Serviço de Urgência Médico-
Cirúrgica, condicionando tempo-
rariamente apenas a utilização 
deste espaço em concreto”.

“Por este motivo, e dado que o 
CHO se preocupa com o bem-es-
tar e com os serviços prestados 
aos Utentes, foi de imediato soli-

citada a reparação do sistema de 
climatização, que se prevê que 
ainda ocorra esta semana, para 
que esta sala esteja a funcionar 
em pleno e com as condições de 
aquecimento e conforto adequa-
das aos utentes e profissionais”, 
anunciou o  conselho de admi-
nistração.

A administração hospitalar 
aproveitou para manifestar a 
sua estranheza por não ter sido 

remetida qualquer solicitação de 
informação ou esclarecimento 
por parte da Câmara Municipal 
de Caldas da Rainha a propósi-
to deste tema, assegurando que 
tem pautado a sua atividade “pe-
los princípios da transparência e 
do acesso à informação sempre 
que solicitado”.

Centro Hospitalar do Oeste esclarece funcionamento

Ricardo Miguel, candidato da 
CDU à Assembleia da República 
pelo círculo eleitoral de Lisboa, 
lamentou que “a poucos dias das 
eleições, o Movimento Vamos 
Mudar faça um comunicado fal-
tando à verdade sobre a posição 
da CDU sobre o novo Hospital do 
Oeste”.

“A CDU tem no seu compro-
misso eleitoral do distrito de Lis-
boa concretizar no curto prazo 
a decisão da construção de um 
novo hospital público na região 
Oeste, integrado no Centro Hos-
pitalar do Oeste (CHO), decisão 
essencial para a melhoria signifi-
cativa nos serviços de saúde às 

populações do sul do distrito de 
Leiria”, manifestou Ricardo Mi-
guel.

De acordo com o candidato 
a deputado, a CDU tem no pro-
grama eleitoral o compromisso 
de “aumentar as valências nos 
Hospitais de Peniche, Caldas 
da Rainha, Pombal e Alcobaça, 

de forma a assegurar serviços 
de saúde de qualidade e de pro-
ximidade, e dar continuidade e 
garantir financiamento para a re-
cuperação e modernização das 
instalações dos hospitais exis-
tentes, nomeadamente no CHO.  

“Também no programa do dis-
trito de Lisboa consta construir 

os novos hospitais públicos na 
zona oriental de Lisboa e na re-
gião Oeste”, sustentou, pedindo 
que se reponha “a verdade sobre 
uma matéria que tem tido a inter-
venção da CDU e continuará a 
ter no próximo mandato”.

Comunistas dizem que Vamos Mudar “faltou à verdade”

Francisco Gomes
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O voto antecipado realiza-se a 
23 de janeiro, no Pavilhão da Ex-
poeste, pela facilidade de esta-
cionamento e, caso necessário, 
permitirá que os eleitores aguar-
dem no interior do edifício.

A legislação eleitoral permite, 
em regime excecional, e sob de-
terminadas condições, votar an-
tecipadamente. Para tal, deverá 
inscrever-se na plataforma (ht-
tps://www.votoantecipado.mai.
gov.pt), no período adequado, 
selecionando a eleição e a mo-
dalidade de voto antecipado que 
se adequa à situação. 

É o caso de doentes interna-
dos em estabelecimentos hospi-
talares e de presos não privados 
de direitos políticos (inscrições 
terminou a 10 de janeiro), eleito-
res que pretendam votar anteci-
padamente em mobilidade (ins-
crições entre 16 e 20 de janeiro, 

Voto antecipado na Expoeste

Pavilhão da Expoeste será o local para o voto antecipado

Paulo Mota Pinto declarou a 
sua apreensão com os cuidados 
de saúde primários depois de 
uma reunião no passado dia 13 
com a diretora executiva do ACeS 
Oeste Norte, Ana Pisco, que lhe 
comunicou que se “deslocaram 
num dia em que tinha sido con-
cluído um concurso público para 
médicos em que as várias vagas 
ficaram desertas”. 

“Achamos que deve haver a 
possibilidade dos ACES diferen-
ciarem as condições de concur-
so onde há menos procura para 
atrair os profissionais”, afirmou, 
acrescentando que “essas condi-
ções passam sobretudo por uma 
melhor remuneração e também 
pelos dias de trabalho ou horá-
rios”.

Quanto aos milhares de pes-
soas sem médico de família, 
Paulo Mota Pinto recordou que o 
PSD apresentou um projeto “em 
que progressivamente, ao longo 
da legislatura, numa parceria 
com o privado, queremos dar 
um médico assistente a todos os 
portugueses, algo semelhante 
ao que se fez para a recupera-
ção das cirurgias”. 

O cabeça de lista do PSD 
pelo distrito de Leiria visitou no 
mesmo dia a Escola Secundária 
Raul Proença, acompanhado de 
outros candidatos. 

Paulo Mota Pinto solicitou esta 

visita ao diretor do Agrupamento 
de Escolas Raul Proença para 
poder esclarecer várias dúvidas 
relacionadas com a “requalifica-
ção da escola secundária, uma 
vez que os deputados do PSD 
pelo círculo de Leiria apresen-
taram um projeto de resolução à 
realização das obras”. “Viemos 
ver se houve algum seguimento 
e mais uma vez verificámos que 
não é dada a devida atenção à 
necessidade de renovação des-
tas instalações”. “Não há incen-
tivos para uma escola que tem 
tido ao longo dos anos uma per-
formance de excelência e se for-
mos Governo, como contamos, 
vamos resolver a questão defi-
nitivamente, avançando para as 
obras”, garantiu.

O cabeça de lista do PSD 
por Leiria referiu que o diretor 
do Agrupamento lhe comunicou 
que “hoje o nível de exigências 
é superior ao que era quando a 
escola foi construída e que há 
problemas sobretudo com o con-
forto, como falta de aquecimento 
e falta de instalações de balneá-
rios, o que é uma desvantagem 
competitiva”. 

  
Passeio de bicicleta

 na Lagoa 

No domingo de manhã os 

PSD defende melhores salários 
para colmatar falta de médicos
O cabeça de lista do PSD por Leiria manifestou 
a sua preocupação com a “carência de médicos 
de família no Agrupamento de Centros de Saú-
de Oeste Norte (ACeS Oeste Norte)”, que exige 
soluções imediatas “para atrair profissionais de 
saúde, o que hoje não acontece”. 

PSD fez campanha de bicicleta nas margens da Lagoa

candidatos número um e dois do 
PSD pelo distrito de Leiria nas 
próximas eleições legislativas, 
Paulo Mota Pinto e o caldense 
Hugo Oliveira, acompanhados 
por outros militares do partido e 
da JSD, viajaram de bicicleta do 
cais da Foz do Arelho ao Covão 
dos Musaranhos, percorrendo 
cerca de quinze quilómetros.    

“Estamos numa ação de cam-
panha diferente, em que vamos 
fazer um passeio de bicicleta ao 
longo da lagoa para ver qual a 
sua situação atual”, disse Mota 
Pinto antes da partida.  

Reconhecendo a Lagoa de 
Óbidos como “um dos locais de 

maior potencial turístico do distri-
to de Leiria”, o candidato do PSD 
a deputado defende “meios de 
desassoreamento em permanên-
cia”, assegurando que vão “ver 
como se consegue concretizar e 
averiguar os custos”. 

Da parte da tarde reuniram 
com os mariscadores, para mos-
trar a sua preocupação com o 
estado da lagoa. 

Conversa com jovens
Hugo Oliveira promoveu uma 

conversa com jovens caldenses 
em período de ausência de aulas 
presenciais através de um direto 

no Instagram. 
Este direto teve como propó-

sito colocar um agente político a 
conversar de uma forma descon-
traída com cinco jovens (Beatriz 
Santos, da Associação de Es-
tudantes da Escola Secundária 
Rafael Bordalo Pinheiro, Cons-
tança Pimenta e Beatriz Costa, 
da Associação de Estudantes do 
Colégio Rainha D. Leonor, Rafa-
el Capitaz, da Associação de Es-
tudantes da Escola Secundária 
Raul Proença, e Daniel Vieira, da 
JSD Caldas da Rainha), e houve 
uma média de 60 a assistir.

Marlene Sousa

eleitores em confinamento 
obrigatório e internados em 
estruturas residenciais (lares) 
e instituições similares (inscri-
ções entre 20 e 23 de janeiro). 

O transporte público Toma 

vai circular nos dias 23 e 30 de 
janeiro nas Caldas da Rainha, 
por forma a facilitar a mobilida-
de da população para os atos 
eleitorais.

O deputado Luís Fazenda é 
o principal convidado da sessão 
pública que o Bloco de Esquerda 
realiza no dia 20 de janeio, pe-
las 21h, no auditório da sede da 
União de Freguesias de Nossa 
Senhora do Pópulo, Coto e São 
Gregório.

O tema é “O Bloco no Parla-

mento, ontem e hoje” e contará 
também com a presença do de-
putado e primeiro candidato por 
Leiria, Ricardo Vicente.

No dia 19, pelas 10h, a comi-
tiva do Bloco de Esquerda efetua 
uma visita ao agrupamento de 
Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, 
em Caldas da Rainha.

Sessão pública 
com Luís Fazenda

A CDU realiza no dia 20 de 
janeiro uma viagem de comboio 
do Bombarral até às Caldas da 
Rainha, com a participação da 
cabeça de lista Heloísa Apoló-
nia, de João Ferreira, membro 
da comissão política do comité 

central do PCP, e de José Luís 
Ferreira, membro da comissão 
executiva do Partido Ecologista 
Os Verdes.

Haverá um encontro com 
utentes na estação da CP das 
Caldas da Rainha.

CDU viaja de comboio

Francisco Gomes
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Para Lelia Areal, a “saúde é 
sinónimo de qualidade de vida”. 
“Hoje em dia as pessoas dão mais 
importância à saúde, uma vez que 
contribui para melhorar a qualida-
de de vida”, faz notar.

“Comer é fundamental para 
manter a energia e saúde do cor-
po, no entanto, a ingestão de bons 
alimentos faz toda a diferença”, 
adianta. 

Na altura das festas de natal, 
que normalmente prolongam-se 
durante todo o mês de dezem-
bro até ao início de janeiro, há a 
tendência de comer mais, nome-
adamente os doces tradicionais. 
“Estudos dizem que em geral as 
pessoas engordam dois quilos du-
rante as festas”, diz a médica, re-
ferindo que os doces clássicos do 
natal “são todos muito à base de 
fritos com muito açúcar”. 

Se ainda não teve tempo de 
fazer alguma coisa combater os 
exageros das celebrações, a pro-
fi ssional de saúde sugere duran-
te três dias um “detox” à base de 

“batidos e sumos, que são feitos 
com frutas e legumes, verduras, 
especiarias e ervas aromáticas, 
para ajudar o corpo a eliminar os 
excessos”. 

“É uma alimentação com seis 
ou sete refeições por dia, que não 
deve passar de mil calorias por 
dia”, indica. “Pode beber sumos e 
batidos feitos com iogurte sem lac-
tose ou com leite de soja, com fru-
tas”, explica, acrescentando que 
“o abacaxi é uma excelente fruta 
para fazer o detox porque permite 
uma maior drenagem e tem muita 
fi bra”. “Se a pessoa for saudável 
e não tiver nenhuma insufi ciência 
renal ou cardíaca o ideal é que in-
gira líquidos entre 35 a 40 mililitros 
por quilo por dia”.  

Segundo a médica, que tam-
bém trabalha no serviço de urgên-
cia do Centro Hospitalar do Oeste, 
unidade das Caldas, a alimentação 
“deve ser encarada para a vida 
toda”. Por exemplo, alguns doces 
típicos do natal, como as fatias 
douradas, podem ser feitos com 

pão sem glúten e em vez de fritar 
ir ao forno. “O arroz doce, que é 
tão tradicional nestas festas, pode 
ser confecionado com leite de 
coco ou outro vegetal e ao invés 
do açúcar branco utilizar o açúcar 
de coco com menos quantidade 
e com canela, que fi ca delicioso”, 
descreve. 

Lelia Areal defende uma ali-
mentação fi siológica, utilizando 
alimentos naturais e variados em 
que “deveremos comer três em 
três horas e poucas quantidades 
por refeição”. Considera que se 
deve abolir os “alimentos com glú-
ten porque têm substâncias pró-
infl amatórias”. “Hoje é muito fácil a 
pessoa fazer uma dieta sem glú-
ten porque os produtos têm preço 
acessível”, sustenta. 

“Uma alimentação anti-aging é 
muito baseada em vegetais, frutas 
e proteínas de origem vegetal”, 
adianta.  

Defende ainda que ao longo do 
ano deve-se fazer “um dia de de-
tox por semana”. 

Detox depois das festas 
para desintoxicar o organismo 
Exagerou nos doces e na bebida na altura das fes-
tas? A médica Lelia Alexandrino Areal, que divide o 
seu tempo entre consultas no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) e de Medicina Estética na ClinicBel, 
recomenda fazer uma espécie de “reset” ao orga-
nismo”, com um bom “detox” durante três dias 
para desintoxicar o organismo. 

A médica Lelia Alexandrino Areal
Marlene Sousa 

Marlene Sousa 

O início de um ano novo é sempre um momento de cumprir as resoluções que foram feitas em dezembro. 
Comer de forma saudável, fazer caminhadas ou regressar ao ginásio são algumas das intenções mais 
comuns. 
A alimentação é fundamental para uma vida mais equilibrada.
O JORNAL DAS CALDAS deixa algumas dicas para uma vida mais saudável.

Como iniciar o ano 
de uma forma mais saudável

“Um plano alimentar equilibra-
do com a integração de vários ti-
pos de tratamentos e o exercício 
físico” são, segundo esta respon-
sável, os segredos para uma “vida 
e aparência mais saudável”. 

“Emagrecer é mais o que fa-
zer dieta”, afi rmou a nutricionis-
ta, acrescentando que “cada vez 
mais as pessoas reconhecem que 
a solução para combater o exces-
so de peso e a gordura passa por 
uma combinação de cuidados que 
incluem tratamentos de estética e 
nutrição”. 

Além de uma combinação de 
diferentes tratamentos a Body-
Concept tem dois tipos de consul-
tas: a nutrição clínica e a dieta três 
passos. “A dieta de três passos é 
um método específi co de emagre-
cimento que, como o nome indica, 

tem três fases. Duas delas dedica-
das ao emagrecimento e a tercei-
ra dada à manutenção do peso a 
longo prazo”, explicou Filipa Ro-
drigues. “É um programa de perda 
de peso, de acompanhamento se-
manal, em consulta com a nutricio-
nista”, referiu, acrescentando que 
“é feito um plano personalizado, 
tendo em conta os gostos, prefe-
rências e intolerâncias alimenta-
res, assim como a rotina habitual 
de cada paciente”. 

“O ensinamento que fazemos 
para que a pessoa consiga manter 
o peso perdido a longo prazo”, é 
para esta profi ssional “a fase mais 
importante”. 

A vertente da nutrição clínica é, 
segundo a nutricionista, um plano 
em que nos “focamos mais nos 
objetivos do paciente ou quando 

Ano novo, novas preocupa-
ções. Ao iniciar um novo ano, 
e com o aproximar do verão as 
pessoas começam a ter uma pre-
ocupação acrescida com a ima-
gem, e nesse sentido a clínica 
The Wellness Clinic, na rua Emí-
dio de Jesus Coelho nº10, em 
Caldas da Rainha, propõe “uma 
série de tratamentos e cuidados 
indicados para quem pretende 
perder peso, gordura localizada 
ou mesmo celulite”.

A The Wellness Clinic nasceu 
da vontade de apresentar a to-
dos os clientes “um espaço onde 
a medicina estética, a saúde, o 
bem-estar e a beleza interior e 
exterior se conjugassem para tra-

zer o melhor de cada serviço”. 
“Com o aproximar do verão 

notamos uma maior consciência, 
por parte do público, nos cui-
dados com o corpo”, sublinhou 
Fernanda Santana, responsável 
pelo espaço, aconselhando que 
os tratamentos mais indicados 
para quem pretende perder peso, 
gordura localizada ou mesmo ce-
lulite são os de aparatologia, no-
meadamente a radiofrequência 
ou a cavitação, e outros como a 
mesoterapia. 

Todos estes tratamentos são 
“sempre aliados a uma dieta sau-
dável e exercício físico regular”, 
sendo que os resultados variam 
bastante de pessoa para pessoa, 

Nutricionista aconselha 
combinação de cuidados 
para combater excesso de peso

existe alguma contraindicação de 
fazer a dieta de três passos”. 

Filipa Rodrigues admite que 
os excessos de comida e bebida 
nas festas preocupa as pessoas 
porque em janeiro “temos sempre 
novos pacientes que querem ex-
perimentar o plano personalizado 
para excesso de peso BodyCon-
cept, que apresenta vários tipos 
de opções, como por exemplo um 
kit que inclui uma consulta de nu-
trição e um conjunto de tratamen-
tos”. 

Filipa Rodrigues, nutricionista 
da BodyConcept Caldas da 
Rainha

A nutricionista Filipa Rodrigues, que dá consultas 
na BodyConcept Caldas da Rainha, aconselha uma 
“dieta defi nitiva com os truques necessários para 
manter os resultados obtidos”.  The Wellness Clinic propõe tratamentos 

para quem quer perder peso
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O início de um ano novo é sempre um momento de cumprir as resoluções que foram feitas em dezembro. 
Comer de forma saudável, fazer caminhadas ou regressar ao ginásio são algumas das intenções mais 
comuns. 
A alimentação é fundamental para uma vida mais equilibrada.
O JORNAL DAS CALDAS deixa algumas dicas para uma vida mais saudável.

Como iniciar o ano 
de uma forma mais saudável

No que toca a alimentação, a 
médica, que é uma das coordena-
doras do Grupo de Estudos para 
a Obesidade da Associação Portu-
guesa de Medicina Geral e Fami-
liar, afi rma que uma das principais 
medidas a tomar começa por “evi-
tar alimentos processados, refri-
gerantes e bebidas açucaradas”. 
“Vegetais, frutas, boas fontes de 
hidratos de carbono e proteína de-
vem estar sempre à mesa connos-
co”, sugere. Quanto à atividade 
física, aconselha a pessoa a ele-
ger “uma que nos dê prazer, sen-
do que em termos metabólicos o 
treino de força é um dos que mais 
benefícios traz”.

A profi ssional de saúde declara 
que a base de um estilo de vida 
saudável “assentará sempre numa 
alimentação equilibrada, adequa-
da hidratação, prática de atividade 
física e um sono reparador”.

“Compreender e perceber o 
nosso equilíbrio, afastar as variá-
veis que nos possam desestabili-
zar, o autoconhecimento é também 
uma das chaves para um estilo de 
vida mais saudável”, adianta.  

A médica, que faz o acompa-
nhamento presencial em Caldas 
da Rainha e remoto a pessoas 
que desejam uma mudança de es-
tilo de vida e que desejam perder 
peso e ganhar mais saúde, defen-
de o Pronokal Defi ne. É, segundo 
esta responsável, um tratamento 
médico que permite perder até 
cinco quilos de gordura. “Destina-
se também a pessoas com peso 

normal e que apenas pretendam 
melhorar a sua composição cor-
poral”, refere, acrescentando que 
“a alteração metabólica induzida 
neste método permite que 95% 
do peso perdido seja à custa de 
massa gorda, poupando massa 
muscular, ao contrário de uma per-
da de peso com base numa dieta 
hipocalórica”. 

Revela que tem muitas pessoas 
das Caldas que realizaram ou es-
tão neste momento a realizar este 
tratamento de perda de peso com 
o seu acompanhamento. “São vá-
rios os casos de sucesso que te-
nho por cá, com perdas de cinco a 
trinta e cinco quilos”, conta. 

Aponta que é um tratamento 
que “pode mudar a vida de uma 
pessoa, quer no campo da auto-
estima, e claro, sempre em saúde, 
os ganhos são sempre enormes”. 

Mara Marques 
saiu do SNS 

Mara Marques saiu do SNS 
(estava no Centro de Saúde das 
Caldas) em agosto do ano pas-
sado. Trabalhar como médica de 
família nas Caldas, sua cidade na-
tal, foi sempre aquilo que aspirou, 
mas rapidamente o “sonho” se 
transformou em “pesadelo”. “Não 
obstante o desinvestimento que 
o SNS tem vindo a sofrer nos úl-
timos anos por parte de múltiplos 
governos, existiram algumas par-
ticularidades neste agrupamento 

“Alimentação equilibrada, adequada 
hidratação, atividade física 
e um sono reparador”

Mara Marques faz o acom-
panhamento a pessoas que 
desejam um estilo de vida mais 
saudável

Marlene Sousa 

Mara Marques, especialista em Medicina Geral e 
Familiar, diz que depois dos excessos das festas o 
essencial é retomar uma “dieta equilibrada acom-
panhada da ingestão adequada de água e a prática 
regular de atividade física”. 

The Wellness Clinic propõe tratamentos 
para quem quer perder peso

do tipo de dieta e da regularida-
de com que são feitos, mas é 
sempre recomendada uma con-
sulta de diagnóstico inicial. “Os 
resultados são, no geral, muito 
satisfatórios, uma vez que os 
procedimentos de aparatologia 
são bastante efi cazes”, frisou a 
responsável, adiantando que os 
resultados podem ser visíveis ao 
fi m de seis sessões.

Além dos tratamentos de gor-
dura localizada ou mesmo celulite, 
a clínica disponibiliza tratamentos 
de rosto e corpo, manicure e pe-
dicure, botox e preenchimento de 
sulcos, suplementação, maqui-
lhagem, massagens terapêuticas 
e relaxantes, nutrição, análise de 

bioressonância magnética, refl e-
xologia e acupuntura auricular. 
“Todos os nossos tratamentos de 
rosto são feitos com a gama de 
produtos Doctor Eckstein, marca 
de cosmética alemã de produtos 
biológico”, sublinhou a profi ssio-
nal. 

Para os tratamentos de corpo, 
o espaço de estética tem disponí-
vel uma gama de produtos Alqvi-
mia, bem como uma gama de tra-
tamento de unhas fracas Parish, 
o verniz de gel com base de gel 
biológico BioSculpture e os verni-
zes de gel da gama EVO – cruel-
ty free, non toxic & vegan.

Mariana Martinho

de centros de saúde pelas quais 
se tornou incomportável continuar 
ali a trabalhar”, conta. 

Segundo a profi ssional de saú-
de, “o número de utentes sem 
médico em Caldas da Rainha é 
elevadíssimo e volvidos dois anos 
e meio de estar por cá senti que 
pouco se fez para resolver esta 
situação, nomeadamente numa 
aposta mais forte de contratação 
de mais médicos por prestação 
de serviços que está contemplado 
que se pode fazer, tal como atual-
mente se está a fazer com apoio e 
intervenção do município”. 

A médica defende que é urgen-
te mudar o modelo de gestão e 
organização dos cuidados primá-
rios em Portugal. “Não há como 
cativar médicos a trabalhar nestas 
unidades com estas condições”, 
sublinha, revelando que o seu or-
denado é “cerca de metade do or-
denado dos médicos das USF”. 

Mara Marques é ainda médica 
no Comando Distrital de Leiria da 
PSP, estando no posto clínico da 
PSP das Caldas, e é também as-
sessora para a consciencialização 
e prevenção da Diabetes no Lions 
Club International, onde desenvol-
ve várias atividades na comunida-
de.

Tem outro projeto na área da 
saúde para as Caldas, que ainda 
não quis revelar. 
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Esta nova identidade, que foi 
apresentada no passado dia 10, 
pretende criar ainda mais proxi-
midade com os consumidores e 
tornar a sua experiência de pedir 
refeições mais cómoda e intuiti-
va. 

Além do novo visual, a pla-
taforma digital dispõe de novas 
funcionalidades, como uma Wal-
let virtual, a FoodWallet, onde 
os consumidores podem carre-
gar a sua conta com dinheiro, 
bem como transferir para outras 
contas, e ainda o sistema de re-
compensa monetário, Cashback, 
onde os clientes terão várias for-
mas de somar saldo à sua conta, 
gratuitamente. 

“Uma das muitas formas de 
receber o cashback será recebe-
rem uma percentagem do valor 
das suas encomendas”, subli-
nhou a diretora-Geral e funda-
dora do Chefs em Casa, Tatiana 
Giga Henriques, que aproveitou 
a oportunidade para enaltecer a 
importância deste rebranding.

“Achámos que estava na altu-

ra de mudar a nossa identidade 
visual bem como proporcionar 
uma nova experiência aos nos-
sos consumidores, implemen-
tando novas funcionalidades no 
website como uma wallet digital 
e o Cashback”, disse a fundado-
ra, esclarecendo que este novo 
visual marca também a entrada 
de novos projetos.

“No início deste ano, vamos 
abrir um negócio inovador em 
Portugal, por isso decidimos pri-
meiro fazer o rebranding da nos-
sa marca mãe, Chefs em Casa, 
para que o próximo projeto esteja 
de encontro com a mesma linha 
gráfica”, explicou a responsável 
pela empresa de food delivery 
caldense, que sempre teve foco 
no serviço prestado ao cliente 
e no apoio aos restaurantes lo-
cais.

Em 2022, a empresa preten-
de oferecer “mais serviços, uma 
melhor experiência e mais diver-
sidade aos clientes” e lançar “um 
novo e ambicioso projeto”.

Chefs em Casa 
com nova imagem 
e plataforma 
de encomendas

A plataforma caldense de entrega de refeições ao 
domicílio Chefs em Casa tem um novo logotipo 
e uma nova plataforma digital de encomenda de 
refeições.

Nova imagem dos Chefs em Casa

Mariana Martinho

A Assembleia Geral da Asso-
ciação Portuguesa das Cidades 
e Vilas da Cerâmica, reunida em 
Aveiro na passada sexta-feira,  
elegeu nos corpos diretivos para 
os próximos dois anos, e apro-
vou por unanimidade a adesão 
do concelho de Fundão como 
novo membro da associação, 
passando a 19 as cidades e vilas 

cerâmicas portuguesas. Caldas 
da Rainha exerce o cargo de te-
soureiro, numa direção presidida 
por Aveiro e que tem como vice-
presidente Alcobaça.

O Município de Mafra é o pre-
sidente da assembleia geral e a 
Câmara de Leiria é presidente do 
conselho fiscal.

Caldas é tesoureiro 
em associação 
da cerâmica

Situada na Rua António Sér-
gio, N.º47 R/C, fração A, junto 
ao tribunal, nesta loja os clien-
tes poderão encontrar todos os 
produtos para cuidar dos ani-
mais de estimação. 

O espaço tem uma área de 
200 m2, com artigos para cães, 
gatos, aves, peixes e roedores. 
Alimentação, acessórios, brin-
quedos e tudo o que os tutores 
precisam para proporcionar 
saúde e bem-estar. A abertura 
será assinalada, durante todo o 

mês de janeiro, com descontos 
especiais e surpresas. 

A nova loja das Caldas da 
Rainha é a quarta loja física da 
Goldpet, fazendo parte de uma 
estratégia de expansão que 
pretende complementar o servi-
ço já prestado online. O objetivo 
é aumentar a proximidade com 
os clientes, dando-lhes a possi-
bilidade de ver e experimentar 
os produtos, sendo também 
possível conhecer melhor os 
animais de estimação, através 

de um aconselhamento mais 
personalizado. 

Além disto, esta será mais 
uma loja que permitirá criar si-
nergias com as associações lo-
cais, promovendo o bem-estar 
animal através de condições de 
compra especiais para as mes-
mas. 

A empresa conta ainda com 
armazéns de revenda e lojas fí-
sicas em Caldelas, no concelho 
de Leiria (onde se situa a sede), 
e na Marinha Grande. 

Nova loja de produtos 
para animais 
de estimação

A Goldpet - Produtos para animais de estimação, Lda abre nesta quarta-
feira, 19 de janeiro, uma loja nas Caldas da Rainha, estando o evento 
formal de abertura marcado para sábado, a partir das 10h00. 

Artigos para cães, gatos, aves, peixes e roedores

Loja situada na Rua António Sérgio
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●OBJETIVO=RÁPIDA
INTEGRAÇÃO NO 

MUNDO DO 
TRABALHO 

●785 HORAS DE 
FORMAÇÃO (Teórica 

e Contexto de 
Trabalho)
●FOCO = 

AUTOMAÇÃO E 
ELETRÓNICA

●AVALIAÇÃO 
RIGOROSA E 
CONTINUA 
●PRÁTICA EM 

CONTEXO
DE TRABALHO AO 
LONGO DO CURSO

●BOLSA MENSAL 
EQUIVALENTE 1 x IAS 

(€ 438,81)
●Subsídio de 
alimentação + 

transporte (quando 
legalmente 

enquadrável)

●APROVAÇÃO NO 
CURSO = 

PRIORIDADE NO 
ACESSO AO QUADRO 

DE TÉCNICOS DA 
ESIP S.A.

● 80% DE 
EQUIVALÊNCIA AO 

CURSO DE 
ELETRICIDADE PARA 

A MARINHA 
MERCANTE

DO FOR-MAR

  

SE TEM ENTRE OS 18 E OS 25 ANOS, MÍNIMO 9º ANO , INSCREVA-SE ATRAVÉS DO 
TELEFONE 262 780 636  OU  

ATRAVÉS DO E-MAIL : esip_resec@thaiunion.com 

COMPETÊNCIAS DO 
PRESENTE, COM O 
FOCO NO FUTURO! 

RIGOR NA 
AVALIAÇÃO, APOIO 

FINANCEIRO EM 
FORMAÇÃO 

 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Óbidos, Filipe Daniel, 
declarou estar muito preocupado 
com a falta de médicos de família 
no Centro de Saúde de Óbidos. 
Este é, de resto, o único conce-
lho do Oeste sem Unidade de 
Saúde Familiar (USF). O autarca 
afi rma que o quadro de pessoal 
médico comporta sete profi ssio-
nais, prevendo-se que a situação 
vá piorar a partir de fevereiro, 
ocasião em que o Centro de 
Saúde vai funcionar apenas com 
dois clínicos.

“É uma situação muito preo-
cupante, que tem vindo a piorar”, 
um problema que transtorna a 
autarquia e os utentes, que con-
diciona a prestação dos cuida-
dos de saúde e “origina que 4806 
pessoas não tenham médico de 
família, em Óbidos, Amoreira e 
Olho Marinho”, explica. Só os 
utentes de A-dos-Negros, Vau e 
cerca de 600 de Óbidos é que 
terão médico atribuído (total de 
3162). Cerca de 1800 pessoas 
das Gaeiras continuarão a ter 
médico e haverá algumas que 
estão a ser acompanhadas por 
outras unidades do Agrupamen-
to de Centros de Saúde (ACES) 
Oeste/Norte, como as existentes 
nas Caldas da Rainha, Rainha D. 
Leonor, Tornada – e outras.

Após a realização de várias 
reuniões com Ana Pisco, directo-
ra executiva do ACES Oeste/Nor-
te, com o objetivo encontrar uma 
solução imediata, Filipe Daniel 
interpelou, por diversas vezes, 
o secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde por forma a manifestar 
a sua preocupação e procurando 
colaboração por parte do Gover-
no na resolução desta matéria, 
uma vez que “foi, por diversas 
vezes, neste mandato, invocada 
a intenção de todos os portugue-
ses em terem médico de família 
e tal não se manifestou”.

“Mas também em matéria de 
infraestruturas, aquela que é 
uma responsabilidade do Gover-
no teve que ser suprida com a 
determinação do atual executivo. 
A  precariedade com que funcio-
na o Centro de Saúde de Óbidos 
há vários anos fez com que fosse 
a autarquia a avançar com esta 
obra, orçada em 534 mil euros, 
cujos trabalhos se pretende que 
se iniciem brevemente, passan-
do este espaço a funcionar no 
Pavilhão Desportivo  Municipal, 
complementado de módulos, du-
rante as obras”, indica o autarca.

Após estas diligências, foi 
possível vislumbrar possibilida-
des que foram prontamente pos-
tas em prática pelo presidente 

Município com falta de médicos de família

da Câmara. A possibilidade de 
celebração de um protocolo en-
tre o Município, o ACES Oeste/
Norte e a Santa Casa da Miseri-
córdia de Óbidos (que de imedia-
to se prontifi cou em colaborar) 
possibilitariam a contratação de 
profi ssionais de saúde que se 
encontrassem aposentados para 
suprir, a curto prazo, as cerca de 
90 horas semanais necessárias 
para resolver a situação de Óbi-
dos. “Há a possibilidade de se 
contratar médicos com um horá-
rio até às 20 horas por semana, 
apenas para resolver o problema 
temporariamente. Estejam os 
profi ssionais disponíveis”, diz o 
autarca.

Contactado o secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, foi 
solicitado apoio para o conce-

lho de Óbidos, que tem uma 
população envelhecida, e sem 
recurso a médico para acompa-
nhamento das famílias. A autar-
quia pediu que fosse garantida 
a continuidade da resposta as-
sistencial à população. “Perante 
o lançamento do concurso para 
colocação de médicos, que abriu 
recentemente, havia a esperan-
ça de podermos resolver parte 
deste assunto. Verifi cou-se, no 
entanto, que foram destinadas 
cinco vagas para o Oeste Norte, 
não sendo Óbidos contemplado 
com nenhuma (Bombarral-duas, 
Peniche-uma, Nazaré-uma e 
Lourinhã-uma). É difícil aceitar 
esta resolução”, lamenta Filipe 
Daniel.

O Município de Óbidos tem-se 
mostrado disponível para cola-

borar criando condições para a 
fi xação de médicos em Óbidos 
(cedendo residência), durante a 
pandemia contratou dois enfer-
meiros e disponibilizou quatro 
colaboradores para apoiar este 
serviço. “Se fosse possível con-
tratarmos médicos, também o 
faríamos”, garante Filipe Daniel, 
acrescentando que “no caso de 
Óbidos, a delegação de com-
petências que o Ministério da 
Saúde quer que o Município de 
Óbidos assuma preocupa-nos, 
porque, neste momento, para 
além de estar posto em causa o 
serviço prestado aos utentes, há 
intenção de nos atribuir a compe-
tência nesta área sem sabermos 
a que corresponde o respetivo 
envelope fi nanceiro”, sublinha o 
autarca.

O presidente da Câmara Municipal está preocupado e pede soluções urgentes
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Museu Nacional 
Resistência 
e Liberdade arranca 
em fevereiro

Museu vai ser instalado na Fortaleza de Peniche

No dia 10 de janeiro foi con-
firmado um foco de infeção da 
gripe das aves em duas gaivotas 
encontradas mortas na praia do 
Baleal, em Peniche. 

Estes casos não implicaram a 

determinação de zonas de res-
trição, apenas o reforço das me-
didas de vigilância e biossegu-
rança ao redor desta ocorrência 
sanitária.

Gaivotas com gripe 
das aves

Este tsunami propagou-se 
pelos vários oceanos, incluindo 
o Atlântico, tendo-se observado 
variações do nível do mar em 
praticamente todas as estações 
maregráficas em operação na 
costa portuguesa, variações es-
sas com amplitudes inferiores a 
meio metro, revela o Instituto 
Português do Mar e da Atmos-
fera (IPMA).

A origem destes registos 
está relacionada com a onda de 
choque atmosférica resultante 
da explosão no vulcão, a qual 
se propagou pelo globo, geran-
do condições particulares sobre 
os oceanos que potenciam a 
geração de um tsunami, neste 
caso designado por meteo-tsu-
nami de origem vulcânica.

Os sinais atmosféricos da 
explosão foram registados pou-
co depois das zero horas do dia 
16 de janeiro, tendo nas horas 
seguintes sido observadas alte-
rações no nível do mar. O sinal 
de maior amplitude, cerca de 
40 centímetros, foi registado 
em Ponta Delgada, Açores, ten-

do o fenómeno sido observado 
na ilha da Madeira (20 centí-
metros medidos no Funchal) e 
em Portugal continental, onde 
genericamente os valores fo-
ram inferiores a 20 centímetros, 
com exceção de Peniche, onde 
foram medidos 39 centímetros.

O IPMA está a acompanhar 
o desenvolvimento da situação.

Queda da pressão 
atmosférica 
nas Caldas

Entretanto, a MeteoLitoral, 
sítio de meteorologia na inter-
net, relatou que a erupção pro-
duziu uma onda de choque que 
originou uma queda repentina 
de pressão atmosférica vinte 
horas depois do evento que se 
tinha verificado a cerca de quin-
ze mil quilómetros de distância. 
Este fenómeno de variação 
brusca da pressão, traduzi-
do na diminuição em cerca de 
2.5hPa [hectoPascal – unidade 

de medida do sistema interna-
cional de pressão atmosférica], 
foi registado na estação Meteo-
Caldas, nas Caldas da Rainha, 
e em outras estações amado-
ras em Portugal, com amplitude 
semelhante.

Segundo explicou a Meteo-
Litoral, “a pressão atmosférica 
não é diretamente sentida por 
nós, mas indirectamente”, sen-
do que “pressões muito baixas 
significam mau tempo e pres-
sões muito altas significam bom 
tempo”.

Contudo, a pressão estava 
alta e “uma queda de 2.5hPa, 
ainda mais sendo de curta du-
ração, não teve qualquer efeito 
no tempo nem foi sentida por 
ninguém”.

“Quando dizemos que o vul-
cão ‘afetou’ Portugal é só no 
sentido de ser uma ‘curiosidade 
meteorológica’ por a onda de 
choque da erupção do vulcão 
em Tonga ter chegado até nós 
vinte horas mais tarde e ser de-
tetada por esta queda de pres-
são”, esclareceu.

Vulcão no Pacífico 
aumentou nível do mar 
em Peniche

Serviços geológicos de Tonga a acompanharem a evolução da erupção

Na sequência da erupção explosiva do vulcão submarino Hunga-Ton-
ga-Hunga-Ha’apai, no Reino de Tonga, no Pacífico, ocorrido no dia 15 
de janeiro, foi gerado um tsunami que afetou particularmente as ilhas 
Tonga e outros países com costas próximas, com algum nível de des-
truição costeira embora sem vítimas mortais conhecidas. As alterações 
provocadas chegaram a Portugal, com Peniche a registar um aumento 
do nível do mar, apesar de não ter consequências.

Francisco Gomes

Tem início em fevereiro a em-
preitada com vista à instalação 
do Museu Nacional Resistência 
e Liberdade na Fortaleza de Pe-
niche, devendo a mesma estar 
concluída no primeiro trimestre 
de 2023, de modo a que possa 
ser inaugurado a 25 de abril de 
2023, um ano antes das come-
morações do 50º aniversário da 
Revolução dos Cravos.

Esta intervenção visa concre-
tizar o compromisso assumido 
pelo Governo em 2016 de criar 
um museu verdadeiramente mul-
tidisciplinar, cuja missão seja a 
de contribuir para a preservação 
da memória histórica da Fortale-
za de Peniche e da luta do povo 
português e, em particular, da 
resistência à ditadura, pela liber-
dade e pela democracia e sua 
transmissão às gerações mais 
jovens.

Em 2017 teve início a primei-
ra intervenção na Fortaleza, com 
vista a proteger e preservar a 
integridade deste monumento 
de importância única na história 
recente de Portugal, permitindo a 
sua valorização, interpretação e 
fruição pública dos seus espaços 
simbólicos.

Simbolicamente, no dia 25 
de abril de 2019, foi inaugurada 
a exposição Por teu Livre Pen-
samento, instalada nos espaços 
fora dos edifícios prisionais prin-
cipais, compreendendo também 
a musealização do parlatório, da 
capela e do fortim redondo. Em 
simultâneo, foi inaugurado, no 
mesmo dia, um memorial com 
os nomes de todos os presos 
políticos deste estabelecimen-
to prisional. Desde essa data, o 
monumento já recebeu a visita 
de cerca de 250 mil visitantes.

Após a conclusão da revisão 
do projeto de execução do Mu-
seu Nacional Resistência e Liber-

dade, foi proposta a abertura de 
procedimento do concurso para 
a empreitada, através de concur-
so público, tendo sido escolhido 
o projeto da responsabilidade do 
Atelier Ar4 (Évora), sob coorde-
nação do arquiteto João Barros 
Matos, no valor de 2.826.229,76 
de euros.

O projeto museológico do Mu-
seu Nacional Resistência e Li-
berdade deverá ser apresentado 
em breve, decorrendo do levan-
tamento de toda a documenta-
ção e objetos que possam inte-
grá-lo pelo Instituto de História 
Contemporânea da Nova, com a 
colaboração da DGLab, da Fun-
dação Mário Soares, do Centro 
de Estudos Sociais, entre outros. 
A documentação será distribuída 
por núcleos temáticos que con-
tam a história desde a ditadura 
militar, o Estado Novo até 25 de 
abril, com a guerra colonial em 
paralelo. O Museu também vai 
versar sobre as prisões políticas 
do país, nomeadamente Aljube, 
Caxias, Sede da Pide, Forte de 
São João Batista e Campo do 
Tarrafal.

O projeto de instalação do 
Museu na Fortaleza de Peniche 
é coordenado pela Comissão de 
Instalação dos Conteúdos e da 
Apresentação Museológica (CI-
CAM) do futuro Museu Nacional 
da Resistência e da Liberdade. 
Presidida pelo diretor-geral do 
Património Cultural, integram 
ainda a CICAM diversas perso-
nalidades de reconhecido mérito 
cultural e científico.

A museóloga Aida Rechena 
é a diretora do Museu Nacional 
Resistência e Liberdade, nome-
ada na sequência do concurso 
internacional para a direção dos 
museus, palácios e monumentos 
nacionais.

O SINTAB - Sindicato dos 
Trabalhadores da Agricultura e 
das Indústrias de Alimentação, 
Bebidas e Tabacos de Portugal 
anunciou a realização nesta 
quarta-feira, 19 de janeiro, de 
uma greve dos trabalhadores 

da Esip, empresa conserveira 
de Peniche. 

Os trabalhadores vão con-
centrar-se à porta da empresa 
a partir das 14h30.

O sindicato apontou como 
motivos “aumentos salariais 

dignos”, “defesa dos direitos” e 
“negociação do contrato coleti-
vo de trabalho”, numa paralisa-
ção estendida aos trabalhado-
res de empresas do setor das 
conservas em todo o território 
nacional.

Trabalhadores da Esip
fazem greve
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O deputado do PCP no 
Parlamento Europeu, Pi-
menta Lopes, acompanhado 
do candidato a deputado na 
Assembleia da República, Ri-
cardo Miguel, e de dirigentes 
do partido, visitaram no pas-
sado dia 14 a Adega Coope-

rativa do Cadaval. 
Após uma breve reunião 

com a direção e visita às 
instalações, seguiram até à 
Coopval e contactaram com 
os trabalhadores à saída de 
mais um dia de trabalho.

PCP visitou 
cooperativa

Na passada quarta-feira o 
candidato do CDS pelo distrito 
de Leiria, António Galvão Lucas, 
esteve no Bombarral, onde visi-
tou a povoação de Pó para se 
inteirar das dificuldades dos pro-
dutores de bacelos, com quem 
conversou, seguindo-se uma vi-
sita a fruteiras da região também 

O júri do sorteio foi constituído 
pelo presidente da Câmara, José 
Bernardo Nunes, pelo presidente 
da Mesa da Assembleia Interfre-
guesias, Pedro Gaspar Rodri-
gues, pelo coordenador da ETL 
(Estrutura Técnica Local) do GAL 
(Grupo de Ação Local) da Leader 
Oeste, José Coutinho, pelo ad-
ministrador do grupo de comuni-
cação social Medioeste (detentor 

dos títulos Jornal das Caldas, 
Região da Nazaré e Rádio Mais 
Oeste), e ainda pela técnica su-
perior da Divisão de Desenvolvi-
mento Estratégico do Município 
do Cadaval, Isabel Torres. 

As iniciativas, que começaram 
a 1 de dezembro e terminaram a 
6 de janeiro, contaram com 2907 
e 1193 candidatos, respetiva-
mente.

Em declarações ao JORNAL 
DAS CALDAS, o presidente da 
Câmara do Cadaval afirmou 
que “os concursos tiveram uma 
adesão significativa, pois houve 
muitas senhas a comprová-lo, e 
também houve uma grande parti-
cipação dos comerciantes, pois a 
intenção era dinamizar o comér-
cio local”.

Cadaval apostou na dinamização 
do comércio local com prémios
Decorreu, no passado dia 15 o sorteio dos premiados nos concursos “Na-
tal é no Comércio Tradicional” e “Natal à Mesa”, na Biblioteca Municipal 
do Cadaval. 

O júri do sorteio

Clara Bernardino

Concurso “Natal 
é no Comércio Tradicional”
1.º prémio – Voucher de compras 

no valor de 200,00€, atribuído a Ed-
gar Sebastião, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Minicool”

2.º prémio – Voucher de compras 
no valor de 175,00€, atribuído a Ho-
norate Isidoro, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Minimercado 
Santos”

3.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 150,00€, atribuído 
a Sandra Calisto, tendo a compra 
que deu origem à senha sido efetu-
ada no estabelecimento “Supercas-
tanholas”

4.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 125,00€, atribuído 
a Fátima Rosário, tendo a compra 
que deu origem à senha sido efetu-
ada no estabelecimento “Mercearia 
d’Aldeia”

5.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 100,00€, atribuído 
a Maria José, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Minicool”

6.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 90,00€, atribuído 
a Ivone Santos, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Nutrirossio”

7.º prémio – Voucher de compras 
no valor de 80,00€, atribuído a Lilia-
na Barreleiro, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Andreia Matos 
Modas”

8.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 70,00€, atribuído 
a Artur Silva, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “João Francisco 
Pereira Gomes”

9.º prémio – Voucher de com-

pras no valor de 60,00€, atribuído a 
Maria Delgado, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “O Bambino”

10.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 50,00€, atribuído a 
Mário Faustino, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Óptica Central 
do Cadaval”

11.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído 
a César Franco, tendo a compra 
que deu origem à senha sido efetu-
ada no estabelecimento “Mercearia 
d’Aldeia”

12.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído a 
Vitória Torres, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Nutrirossio”

13.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído a 
Anabela Nobre, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Farmácia Nova 
Cadaval”

14.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído 
a Sandra Casimiro, tendo a compra 
que deu origem à senha sido efetu-
ada no estabelecimento “Ourivesa-
ria Kayné”

15.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído a 
Leopoldina Oliveira, tendo a compra 
que deu origem à senha sido efetua-
da no estabelecimento “Super Sap”

16.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído 
a Fernando Damil, tendo a compra 
que deu origem à senha sido efe-
tuada no estabelecimento “Talho 
Central”

17.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído a 
Maria Martins, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 

no estabelecimento “Super Sap”
18.º prémio – Voucher de com-

pras no valor de 40,00€, atribuído 
a Délia Fialho, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Escada Pape-
laria”

19.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído 
a Mena Carvalho, tendo a compra 
que deu origem à senha sido efe-
tuada no estabelecimento “Escada 
Papelaria”

20.º prémio – Voucher de com-
pras no valor de 40,00€, atribuído 
a Marta Curto, tendo a compra que 
deu origem à senha sido efetuada 
no estabelecimento “Farmácia Nova 
Cadaval”

 
Concurso “Natal à Mesa”

1.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 100,00€, 
atribuído a Maria Ferreira, tendo a 
refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Quinta do Castro”

2.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 90,00€, 
atribuído a Miguel Cartaxo, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“A Telha”

3.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 80,00€, 
atribuído a Joilton Mendes, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Taberna do Marquês”

4.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de  55,00€, 
atribuído a Ermínio Andrade, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Quinta do Castro”

5.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 50,00€, 
atribuído a Ângelo Oliveira, tendo 

a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“A Telha”

6.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 45,00€, 
atribuído a Victor Duarte, tendo a 
refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Sabores d’Aldeia”

7.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 40,00€, 
atribuído a Luís Nunes, tendo a re-
feição que deu origem à senha sido 
efetuada no estabelecimento “Bom 
Kebab e Pizzaria”

8.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 35,00€, 
atribuído a César Franco, tendo a 
refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Sabores d’Aldeia”

9.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 30,00€, 
atribuído a Telmo Silva, tendo a re-
feição que deu origem à senha sido 
efetuada no estabelecimento “Pátio 
da Serra”

10.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 25,00€, 
atribuído a Francisco Peralta, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Sabores d’Aldeia”

11.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Maria Pato, tendo a re-
feição que deu origem à senha sido 
efetuada no estabelecimento “Bra-
sil”

12.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Joilton Mendes, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Taberna do Marquês”

13.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Cristina Leal, tendo a 

refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“A Telha”

14.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Miguel Cartaxo, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“A Telha”

15.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Daniel Pereira, tendo a 
refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Quinta do Castro”

16.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Rui Germano, tendo a 
refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Pátio da Serra”

17.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Valdemar Carloto, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Bom Kebab e Pizzaria”

18.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Sushil Kumar, tendo a 
refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Bom Kebab e Pizzaria”

19.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Goreti Nunes, tendo a 
refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Brasil”

20.º prémio – Voucher de 
refeição(ões), no valor de 20,00€, 
atribuído a Filomena Leitão, tendo 
a refeição que deu origem à senha 
sido efetuada no estabelecimento 
“Bom Kebab e Pizzaria”

Premiados

para saber da situação atual de 
produção e exportação da pérola 
do Bombarral, a pera rocha.

A deslocação culminou com 
um almoço de trabalho no Bom-
barral com militantes centristas.

CDS em jornada 
agrícola

Deslocação ao Bombarral terminou com almoço de trabalho
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A Confederação dos Agri-
cultores de Portugal (CAP) e 
os dirigentes associativos reu-
nidos no Conselho Consultivo 
Regional do Oeste, efetuaram 
uma avaliação aos níveis de 
execução do Programa de 
Desenvolvimento Rural (PDR) 
2014-2022 e constataram um 
“agravamento da situação no 
que concerne aos pagamentos 
devidos aos agricultores”.

Para a CAP, trata-se de uma 

situação “inaceitável, uma vez 
que este ano faltam pagar aos 
agricultores dois mil milhões de 
euros, quando um ano antes já 
faltavam pagar mil milhões de 
euros”. Para Luís Mira, secre-
tário-geral da confederação, 
“este é o retrato da gestão do 
atual Ministério da Agricultura 
e não conseguimos vislumbrar 
como é que o país pode progre-
dir numa situação como esta”.

CAP e agricultores 
do Oeste criticam PDR

Uma portaria publicada no 
Diário da República no dia 5 de 
janeiro aumenta o limite máxi-
mo da plantação de eucaliptos 
em diversos concelhos do país, 
incluindo Caldas da Rainha, 
que passa de 5702 para 6272 
hectares.

Na região Oeste, Torres Ve-
dras passa de 8268 para 9095, 

Alcobaça de 4012 para 4413 
hectares, Lourinhã de 2153 
para 2369, Bombarral de 886 
para 975, Peniche de 650 para 
715 e Nazaré de 528 para 581. 
Cadaval mantém os 5362 hec-
tares, Alenquer 4788, Óbidos 
3663, Sobral de Monte Agraço 
364 e Arruda dos Vinhos 101.

Mais eucaliptos 
nas Caldas

Está a nascer um novo mural 
dedicado à mulher nazarena e 
ao seu papel em diferentes áreas 
na sociedade local ao longo de 
décadas.

A proposta de arte de rua está 
a transformar o muro junto às es-
cadas de acesso ao Bairro dos 
Pescadores, ao lado do Merca-
do Municipal da Nazaré, um dos 

locais mais movimentados, nas 
proximidades da praia.

Topa Topera (Tiago Estrelinha) 
é o autor desta manifestação ar-
tística, que pretende transmitir, 
“pela expressão do olhar e as-
petos ligados ao traje tradicional, 
como o cachené, a importância 
da mulher na sociedade nazare-
na”.

A nova intervenção de street 
art junta-se aos dois murais já 
existentes na vila. Um na Meia 
Laranja, da autoria de Filipe Fer-
reira, feito a partir de fotografias 
que retratam a Nazaré antiga, 
outro no muro da Ladeira do Sí-
tio da Nazaré, criado por Erick 
Wilson, que representa a onda 
gigante da Nazaré.

Mural homenageia 
a mulher nazarena

Arte de rua às escadas de acesso ao Bairro dos Pescadores

Os Serviços Municipalizados 
da Nazaré começaram a insta-
lar a nova conduta elevatória de 
águas residuais domésticas da 
Estação Elevatória de Águas Re-
siduais Norte.

A obra irá prolongar-se até 15 
de abril e não implicará a inter-
rupção do serviço de saneamen-
to de águas residuais à popula-
ção.

Com a intervenção substituir-

se-á uma conduta datada de 
1956. Esta operação de renova-
ção, “visa o aumento da capaci-
dade do caudal a eleva, e a miti-
gação de eventuais episódios de 
extravasamento da estação, que 
ponham em causa a qualidade 
das águas balneares”, explicam 
os Serviços Municipalizados.

A obra desenvolver-se-á entre 
a Praça Manuel Arriaga e a Ave-
nida do Município, no lado poen-

te do paredão, ao longo da Ave-
nida da República e da Avenida 
Manuel Remígio e não implicará 
a alteração da circulação rodo-
viária, exceto quando for neces-
sário executar as travessias das 
referidas avenidas. A circulação 
de peões não será interrompida, 
mas poderá ser condicionada 
junto à frente de obra.

Nazaré substitui conduta 
com mais de 65 anos

A primeira edição dos Con-
certos da Vila, uma iniciativa da 
Câmara Municipal da Nazaré, 
que irá decorrer no cineteatro, 
arranca com quatro noites de 
música ao vivo, com artistas 
locais.

Be Sax (21 de janeiro), Fran-
cisco Taveira (4 de fevereiro), 
Sílvio Salvador (18 de feverei-
ro) e Vitor Maurício com Nuno 
Abelha (4 de março) são os pri-
meiros convidados da edição 
de estreia do evento dedicado 
à música.

“É uma iniciativa que promo-
ve a cultura e apoia os artistas 
locais, através de concertos, de 
entrada gratuita, mas sujeitos 

aos lugares disponíveis e às 
regras sanitárias existentes por 
conta da Covid-19”, explica Ma-
nuel Sequeira, vice-presidente 
da Câmara.

Os concertos terão início 
às 21h30. Os lugares são limi-
tados pelas regras existentes 
destinadas a conter a propaga-
ção da Covid-19, pelo que os 
espectadores deverão garantir 
a sua entrada levantando os in-
gressos, com antecedência, na 
bilheteira do espetáculo.

Os Concertos da Vila deve-
rão regressar antes do final do 
ano à mesma sala, segundo 
a programação de eventos da 
Câmara Municipal.

Primeira edição 
dos Concertos da Vila
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FUTEBOL
Liga 3 

15ª Jornada:
Caldas SC 0-1 Real SC
Vitória FC 2-1 Sporting B
Cova Piedade 1-2 FC Oliv. Hospital
Oriental Dragon FC ADI Amora FC
Torreense 1-0 U. Santarém
FC Alverca ADI UD Leiria
Classificação:
1º UD Leiria - 33P | 14J
2º Torreense - 26P | 15J
3º Vitória FC - 23P | 13J
4º Real SC - 22P | 14J
5º Caldas SC - 20P | 15J
6º FC Alverca - 20P | 13J
7º Amora FC - 18P | 13J
8º Sporting B - 16P | 15J
9º CD Cova Piedade - 14P | 15J
10º U. Santarém - 13P | 14J
11º Oriental Dragon FC - 13P | 13J
12º FC Oliv. Hospital - 11P | 14J
16ª Jornada:
FC Oliv. Hospital vs FC Alverca
Real SC vs Torreense
Sporting B vs CD Cova Piedade
UD Leiria vs Amora FC
Caldas SC vs Oriental Dragon FC
U. Santarém vs Vitória FC

Distrital Seniores 1ª Div Série D

10ª Jornada:
GD Peso 1-3 Atouguiense
Peniche B ADI Beneditense
Caldas SC B 15:00 Pataiense
Classificação:
1º Peniche B - 18P | 7J
2º Beneditense - 16P | 7J
3º Atouguiense - 16P | 9J
4º Caldas SC B - 7P | 3J
5º Pataiense - 4P | 7J
6º GD Peso - 4P | 8J
7º Portomosense B - 3P | 7J
11ª Jornada:
Portomosense B vs Peniche B
Atouguiense vs Caldas SC B
Beneditense vs GD Peso

Distrital de Seniores Div Honra 

13ª Jornada:
Portomosense ADI Guiense
Moita do Boi ADI Marinhense B
Meirinhas ADI Mirense
Gin. Alcobaça 0-0 Alqu. da Serra
Nazarenos 3-2 Leiria e Marrazes
GD Alvaiázere 1-6 União da Serra
Alegre e Unido 0-2 Sp. Pombal
Bombarralense ADI Vieirense
Classificação:
1º União da Serra - 31P | 12J
2º Portomosense - 26P | 11J
3º Vieirense - 24P | 11J
4º Sp. Pombal - 22P | 11J
5º Bombarralense - 21P | 11J
6º Leiria e Marrazes - 19P | 13J
7º Nazarenos - 19P | 12J
8º Alqueidão da Serra - 19P | 12J
9º Ginásio de Alcobaça - 19P | 12J
10º Mirense - 14P | 11J
11º GD Alvaiázere - 11P | 12J
12º Alegre e Unido - 11P | 13J
13º Meirinhas - 10P | 11J
14º Guiense - 9P | 12J
15º Marinhense B - 9P | 11J
16º Moita do Boi - 0P | 11J
14ª Jornada:
Alqueidão da Serra vs Nazarenos
Mirense vs Ginásio de Alcobaça
Vieirense vs Meirinhas
Leiria e Marrazes vs Moita do Boi
Marinhense B vs Portomosense
Sp. Pombal vs GD Alvaiázere
Guiense vs Alegre e Unido
Bombarralense vs União da Serra

Nacional JunioresA 2ªDiv Série D

17ª jornada:
Alcanenense 1-3 GS Loures
Ac. Santarém 2-2 Caldas SC
Torreense 3-1 Damaiense
Sintrense 3-4 Oriental
Real SC 3-1 Marítimo

Classificação:
1º Marítimo - 38P | 16J
2º Torreense -  37P | 17J
3º Real SC - 37P | 17J
4º Caldas SC - 32P | 17J
5º Oriental - 29P | 17J
6º GS Loures - 21P | 16J
7º Ac. Santarém -16P | 17J
8º Sintrense - 15P | 17J
9º Alcanenense - 14P | 17J
10º Damaiense - 0P | 17J
18ª jornada:
GS Loures vs Ac. Santarém
Caldas SC vs Torreense
Damaiense vs Sintrense
Oriental vs Real SC
Marítimo vs Alcanenense

Nacional Juvenis A Série C 

7ª Jornada:
GS Loures 1-1 Caldas SC
UD Leiria 6-0 Ac. Fundão
U. Almeirim 1-2 Sintrense
Peniche ADI Torreense
Classificação:
1º Sintrense - 33P | 7J
2º UD Leiria - 33P | 7J
3º Torreense - 31P | 7J
4º GS Loures - 24P | 7J
5º Caldas SC - 23P | 7J
6º U. Almeirim - 17P | 7J
7º Peniche - 5P | 7J
8º Ac. Fundão - 3P | 7J
8ª Jornada:
U. Almeirim vs UD Leiria
Peniche vs Ac. Fundão
GS Loures vs Torreense
Sintrense vs Caldas SC

Distrital Div de Honra de Juvenis

12ª Jornada:
Caldas SC B 1-2 Leiria e Marrazes
Ginásio de Alcobaça 1-3 GRAP
Marinhense 7-2 Vieirense
Ansião 0-4 Beneditense
Sp. Pombal 7-0 Avelarense
UD Leiria B 2-1 União da Serra
Nazarenos 1-3 UD Batalha
Classificação:
1º Sp. Pombal - 31P | 12J
2º Leiria e Marrazes - 30P | 12J
3º Marinhense - 28P | 12J
4º UD Leiria B - 26P | 12J
5º Vieirense - 23P | 12J
6º UD Batalha - 23P | 12J
7º Caldas SC B - 22P | 12J
8º Beneditense - 17P | 12J
9º GRAP - 9P | 12J
10º Ginásio de Alcobaça - 8P | 11J
11º Nazarenos - 7P | 11J
12º União da Serra - 6P | 12J
13º Ansião - 4P | 12J
14º Avelarense - 4P | 12J
13ª Jornada:
Leiria e Marrazes vs Gin. Alcobaça
GRAP vs Nazarenos
Vieirense vs Caldas SC B
Beneditense vs Marinhense
Avelarense vs UD Leiria B
União da Serra vs Ansião
UD Batalha vs Sp. Pombal

Nacional de Iniciados A 

5ª Jornada:
Marialvas 0-0 UD Leiria
Taboeira 0-1 Académica OAF
Caldas SC vs CD Tondela
Benf. Castelo Br. vs Ac. Santarém
Classificação:
1º Académica OAF - 11P | 5J
2º CD Tondela - 10P | 4J
3º Marialvas - 8P | 5J
4º Ac. Santarém - 6P | 4J
5º Taboeira - 6P | 5J
6º UD Leiria - 3P | 5J
7º Caldas SC - 2P | 4J
8º Benf. Castelo Branco - 2P | 4J
6ª Jornada:
Caldas SC vs Marialvas
CD Tondela vs Taboeira
Aca. OAF vs Benf. Castelo Branco
Ac. Santarém vs UD Leiria

A primeira parte mostrou duas 
equipas aguerridas e um jogo ba-
seado na recuperação de bola na 
zona intermediária, com o Real a 
apostar muito na profundidade 
oferecida por Gustavo Moura. O 
Caldas não cedia à pressão, mas 
na realidade não houve muitas 
oportunidades de golo.

Na segunda parte a estratégia 
do Real acabou por ter o devido 
efeito, num ataque em conduzido 
a isolar Wilson Kenidy, que pe-
rante Rui Oliveira não falhou.

Até ao final do encontro, des-
taque para a grande penalidade 
a castigar falta do guardião cal-
dense perante um adversário 
isolado. Gustavo Moura permitiu 
a defesa de Rui Oliveira.

De realçar a presença de 
1343 assistentes, entre os quais 
algumas crianças de escolas das 
Caldas da Rainha, que foram ver 
o jogo e apoiar o Caldas.

Com este resultado, a forma-
ção do Real sobe ao quarto lugar 
da Série B, com 22 pontos. Já o 
Caldas desce para o quinto pos-
to, com 20 pontos mas mais um 
jogo.

Na próxima jornada a equipa 
do Caldas volta a jogar em casa, 
recebendo o Oriental, no dia 23 
de janeiro, às 15 horas.

15.ª jornada (série B), 
14.01.2022

Campo da Mata
Árbitro: Paulo Barradas
Árbitros assistentes: André 

Duque e Joaquim Gato
Quarto árbitro: Tiago Pinto
Caldas SC: Rui Oliveira; 

André Sousa, Thomas Militão 
(cap.), Rui Rodrigues (Luís Fa-
rinha, 69'), Juvenal Oliveira (Ri-
cardo Isabelinha, 46'), João Silva 
(Marcelo Marquês, 69'), Vieirinha 
(Yordy Marcelo, 46'), Leandro 
Borges (Pedro Faustino, 77'), 
Diogo Clemente, Nuno Januário 
e João Rodrigues.

Suplentes não utilizados: 
Luka Félix e André Santos.

Treinador: José Vala
Disciplina: cartão amarelo a 

Rui Rodrigues (48'), Ricardo Isa-
belinha (80') e Rui Oliveira (82').

Real SC: João Godinho, Fá-
bio Pala, Rodrigo Moitas, Gusta-
vo Moura (Júnior Sena, 86'), Tia-

go Morgado, Wilson Kenidy, Ro-
mário Carvalho, Paulinho (cap.), 
Hugo Ventosa, Rúben Marques e 
Amadu Baldé (Marcos Barbeiro, 
77').

Suplentes não utilizados: 
Iuri Miguel, Rodrigo Monteiro, 
Clayton Sampaio, Mika Borges e 
Leonardo Loureiro.

Treinador: Luís Loureiro
Disciplina: cartão amarelo a 

Paulinho (52'), Gustavo Moura 
(68') e João Godinho (90'+3).

Golo: 0-1 por Wilson Kenidy 
(63')

Homem do Jogo: Wilson Ke-
nidy (Real SC)

Reações:
José Vala, treinador do Cal-

das: “Estamos com dificuldades 
em fazer golos, não há que es-
conder. Temos de dar a volta, 
não podemos estar dependentes 
do João Rodrigues”

Wilson Kenidy, jogador do 
Real: “Foi uma vitória saborosa, 
contra uma grande equipa. Num 
campo difícil a eficácia foi a pala-
vra-chave”

Liga 3

Caldas SC 0 - Real SC 1

Crianças a darem apoio ao Caldas

O Real venceu por 1-0 na visita ao Caldas Sport Clube, no encontro que 
abriu a 15.ª ronda da Liga 3.
Um golo de Wilson Kenidy, apontado aos 63 minutos, fez a diferença nesta 
partida disputada no Campo da Mata. O avançado angolano foi eleito o 
melhor em campo.

O guarda-redes do Real não teve muito trabalho

Rui Miguel
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Na 8ª jornada do campeona-
to nacional da 1ª divisão - Fase 
Apuramento Zona Sul – o Caldas 
Rugby Clube recebeu o Galiza, 
vencendo por 13-8, o que faz 
manter a invencibilidade.

O Caldas com várias baixas 
no seu quinze, recuperação de 
lesões, obrigações profissionais 
e académicas (exames) e confi-
namentos obrigatórios, fruto da 
pandemia, a obrigarem a adap-
tações. Também o Galiza a sentir 
as mesmas dificuldades, mas o 
que não impediu um espetáculo 
que manteve a incerteza no re-
sultado até final.

Aos 4 minutos uma penalida-
de tentada aos postes foi bem 
convertida pelo ponta Francisco 
Ferreira, abrindo o marcador, 
0-3.

Uma fase instalada nos cin-
co metros do Galiza acabou por 
proporcionar algumas iniciativas 
aos caldenses, e, aos 15 minu-
tos, um alinhamento bem ganho 
foi seguido por um moule pode-
roso concluído com um toque de 
meta pelo talonador Dorin Pla-
meadala. Transformação difícil 
pelo médio formação, Cristóvão 

Monteiro, que não teve êxito.
Aos 34 minutos, e na sequên-

cia de uma penalidade pelicana, 
o Galiza encadeou uma resposta 
rápida, logrando romper a linha 
mais atrasada do seu adversário 
e chegou ao ensaio pelo 2ª linha 
Tomas Andrade, que acompa-
nhou bem a iniciativa. A trans-
formação não foi conseguida e o 
marcador colocou-se em 5-8.

O Caldas não demorou a rea-
gir, voltando a instalar-se nos úl-
timos 22 metros dos visitantes e, 
aos 40 minutos, na sequência de 
uma boa jogada das suas linhas 
atrasadas, conquistou uma pe-
nalidade que Cristóvão Monteiro 
concretizou aos postes, empa-
tando a partida antes do fim da 
primeira parte.

Nos segundos quarenta minu-
tos o Caldas jogou praticamente 
no meio terreno do Galiza, mas 
sem conseguir finalizar algumas 
iniciativas em que lograva ultra-
passar a linha de vantagem.

Finalmente aos 76 minutos 
chegou ao ensaio, com a oval a 
chegar à ponta e uma fase dos 
avançados pelicanos a propor-
cionar ao nº 8 Agustin Capoccetti 

o toque de meta decisivo. Cristó-
vão Monteiro não foi feliz na ten-
tativa de conversão.

Resultado Final: Caldas RC – 
13 (2E, 1P) ER Galiza – 8 (1E, 
1P)

O MVP da partida foi Ricardo 
Marques.

No próximo sábado o Caldas 
RC desloca-se a Santarém para 
a 9ª jornada.

O Caldas RC alinhou com 
Agustin Capoccetti (1E), Bruno 
Martins, Carlos Prieto, Cristia-
no Manuel, Cristóvão Monteiro 
(1P), Diogo Vasconcelos, Dorin 
Plameadala (1E), Filipe Gil, Fili-
pe Nobre, Francisco Loza, Giorgi 
Bibileishvili, Giorgi Turabelidze, 
Gonçalo Sampaio, Gonçalo Sil-
va, Jonathan Nolan, José Con-
treras, Luis Gaspar, Ricardo 
Correia, Ricardo Marques (cap.), 
Rui Santos, Salvador Cambour-
nac, Tomas Lamboglia e Wilson 
Bento.

Treinador: Patrício Lamboglia; 
Diretor de Equipa: António Fer-
reira Marques; Fisioterapeuta: 
Rodrigo Santos (Physioclem).

Caldas Rugby Clube 
mantém invencibilidade

Ensaio de Dorin Plameadala

FUTSAL
Campeonato Distrital 
1ª Divisão Seniores Série C

12ª Jornada:
Catarinense 5-4 Bombarralense
Externato Benedita 2-1 Ferrel
CS Bufarda 4-1 CB Caldas
Alvorninha B ADI Landal
Classificação:
1º Alvorninha B - 19P | 8J
2º CS Bufarda - 19P | 11J
3º Ribafria - 19P | 9J
4º Catarinense - 16P | 8J
5º Ext. Benedita - 14P | 10J
6º CB Caldas - 12P | 10J
7º Ferrel - 10P | 9J
8º Landal - 5P | 10J
9º Bombarralense - 4P | 9J
13ª Jornada:
Ribafria 4-0 Externato Benedita

Ferrel ADI Catarinense
CB Caldas ADI Alvorninha B
Bombarralense vs CS Bufarda

Campeonato Distrital 
Divisão de Honra de Seniores

13ª Jornada:
Martingança 6-5 CR Chãs
Amarense B 2-3 Vidigalense
Pocariça 4-2 Quinta Sobrado
GRAP 2-1 URD Juncalense
Sant. da Guarda 7-3 Barreiros
Mendiga 4-1 Alvorninha
Casal Velho ADI São Bento
Classificação:
1º Mendiga - 33P | 13J
2º CPR Pocariça - 25P | 13J
3º GRAP - 22P | 12J
4º Alvorninha - 22P | 12J

5º Casal Velho - 20P | 11J
6º Sant. da Guarda - 18P | 12J
7º URD Juncalense - 17P | 13J
8º Martingança - 16P | 12J
9º Amarense B - 15P | 13J
10º São Bento - 14P | 10J
11º Vidigalense - 14P | 12J
12º CR Chãs - 13P | 13J
13º Quinta Sobrado - 10P | 12J
14º Barreiros - 7P | 12J
14ª Jornada:
CPR Pocariça vs Barreiros
GRAP vs Quinta Sobrado
Martingança vs Vidigalense
Amarense B vs Casal Velho
Sant. da Guarda vs Alvorninha
URD Juncalense vs São Bento
Mendiga vs CR Chãs

O tenista caldense Frederico 
Silva (nº 239 do ranking mun-
dial) foi afastado da fase de 
qualificação do Australian Open 
mas voltou às competições 
com uma vitória na passada 

segunda-feira, no Challenger 
de Forli, em Itália, garantindo o 
apuramento a segunda ronda.

O triunfo foi sobre o italiano 
Matteo Arnaldi (nº 360), por 6-3 
e 6-3.

Na terceira eliminatória da 
Taça de Portugal em futebol 
feminino, a equipa de A-dos-
Francos, uma das quatro do 
distrito de Leiria que continuam 
em prova, a par do Vieirense, 

GD Ilha e Os Vidreiros, vai jo-
gar fora. 

O adversário da equipa do 
concelho das Caldas da Rainha 
será o Vilaverdense. 

Frederico Silva 
ganha em Itália

Vilaverdense 
recebe A-dos-Francos 
na Taça de Portugal
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O Gaeirense arrancou com 
uma goleada a fase de manu-
tenção/descida do Campeona-
to Nacional da III Divisão de 
Futsal, série 6. Vitória caseira 
por 5-1, diante da Casa do Ben-
fica da Golegã.

O encontro referente à se-
gunda jornada da competição 
foi disputado no passado sá-

bado. 
Os golos do Gaeirense fo-

ram marcados aos 4′ e 33′ por 
Ricardo Ferreira, aos 13′ por 
Pedro Bernardino, aos 26′ por 
Luís Vieira e aos 29′ por Gus-
tavo Pereira.

A Casa do Benfica da Gole-
gã fez o seu golo aos 39′ atra-
vés de Luís Nunes.

Gaeirense com vitória 
caseira no futsal
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A equipa de seniores mascu-
linos do Sporting Clube das Cal-
das (SCC) disputou, no passa-
do sábado, o seu segundo jogo 
da segunda fase do campeona-
to nacional de voleibol, primeira 
divisão série A2.

Em casa da equipa da Asso-
ciação Académica de São Ma-
mede (AASM), o SCC obteve 
uma vitória por 3 sets a 1, com 
os parciais 22-25, 21–25, 25–22 
e 23–25. Um jogo bastante dis-
putado, mas no qual a equipa 
de Caldas conseguiu fazer pre-
valecer a sua capacidade, ven-
cendo o encontro contra uma 
das suas adversárias diretas 
nesta última fase.

Tendo conseguido manter 
sempre a vantagem ao longo 
dos dois primeiros sets, tendo 
por isso ganho uma vantagem 
por 2 a 0, no terceiro set a equi-
pa da AASM levou para 2 a 1. 
No quarto set, a equipa de São 
Mamede manteve a mesma li-
nha do set anterior, com a equi-
pa do SCC a mostrar uma que-
bra anímica. 

A equipa da AASM teve uma 
vantagem de cinco pontos, a 
12-7, e por quatro pontos a 19-
15, no entanto, Pedro Jardim 
realizou dois serviços seguidos, 
dando início a uma consistente 
recuperação. Felipe Soares, o 
distribuidor da equipa do SCC, 
serviu seis vezes seguidas, 
com um serviço forte e bem co-
locado que impôs grandes difi -
culdades à receção adversária, 
levando assim o SCC aos 24 
pontos, contra os 22 de AASM. 
O jogo terminou com um erro 
da equipa de São Mamede, que 
permitiu ao SCC vencer o set e 
o jogo.

Neste momento a equipa do 
SCC encontra-se no terceiro lu-

gar da série A, com cinco pontos 
e duas vitórias, atrás de Vitória 
de Guimarães, que lidera com 
seis pontos, e da AASM com os 
mesmos pontos, mas mais um 
jogo. Uma vitória por 3-0 ou 3-1 
dá direito a três pontos, enquan-
to uma vitória por 3-2 dá apenas 
direito a dois pontos.

No próximo dia 22, pelas 16h, 
o SCC jogará contra a equipa 
do Clube K, no Pavilhão Rainha 
Dona Leonor. No dia 24, pelas 
16h, a equipa das Caldas dis-
putará a eliminatória da Taça de 
Portugal, no mesmo pavilhão, 
contra a equipa do Castelo da 
Maia Ginásio Clube.

Seniores femininos

A equipa de seniores femini-
nos, que se encontra a disputar 
o campeonato da terceira divi-
são nacional, zona centro, des-
locou-se a Lousã, equipa que 
está no 4º lugar.

A equipa das Caldas saiu 
derrotada por 3-0, com os par-
ciais 25-13, 25-16, 25-21.

O SCC continua no sexto lu-
gar.

No próximo dia 21, o SCC irá 
jogar a Pataias.

Juniores Femininos

A equipa de juniores femi-
ninos do SCC foi, no passado 
domingo, jogar ao pavilhão da 
Academia Colégio Atlântico, 
no Seixal, onde defrontou uma 
equipa que se encontra na dis-
puta dos lugares cimeiros. 

A equipa caldense apresen-
tou-se com algumas baixas, 
devido a algumas lesões e à 
pandemia de Covid-19. Mesmo 
com todas estas condicionan-
tes, conseguiu fazer uma boa 

exibição e disputar o jogo, ape-
sar de este ter terminado com 
uma derrota por 3-0, com os 
parciais 25-20, 25-13 e 25-21. 

A equipa terá uma jornada 
dupla em casa (Pavilhão Raul 
Jardim Graça) contra as líderes 
PEL, no próximo sábado pe-
las 17h, e um jogo em atraso, 
contra o CVL, domingo, pelas 
11h30.

Juvenis Masculinos

Disputou-se no passado sá-
bado o jogo referente à 9ª jor-
nada da 1ª Fase, campeonato 
regional, do escalão Juvenis 
Masculinos, entre o Figueira 
Volley Clube (FVC), atual 1º 
classifi cado, e o SCC, 4º clas-
sifi cado.

O SCC entrou em jogo cons-
ciente das difi culdades que ia 
enfrentar diante os primeiros 
classifi cados do grupo.

Lutou de igual para igual, 
chegando mesmo a estar na 
frente do marcador e anular o 
ataque adversário, mas em mo-
mentos decisivos perdeu alguns 
pontos cruciais, acabando por 
não conseguir levar de vencida 
esta equipa do Figueira.

Derrota fi nal por 3-0, com os 
parciais 19-25, 20-25 e 19-25.

 A equipa do SCC apresen-
tou-se com os seguintes joga-
dores: Diogo Mota, Miguel Sil-
va, Kauan Melo, Gil Fernandes, 
João Fernandes, Francisco 
Costa, Miguel Viriato, Maxim 
Negru, Miguel Tavares, João 
Louro, Gonçalo Sequeira e Jai-
me Silva (cap.). Treinador: João 
Neves. 

A 10ª jornada decorre no dia 
30 de janeiro, no Pavilhão Raul 
Jardim Graça. 

Voleibol

Sporting das Caldas 
vence São Mamede

Jogo entre o Sporting das Caldas e o São Mamede

Sporting Clube das Caldas

Depois de 1974, graças ao 
esforço de antigos e jovens 
dirigentes ("Té” Garcia, prof. 
Manuel Nunes, Mário Lino, 
F. Xavier,…), o S.C.C. tomou 
novo rumo - renasceu. Foi 
outro Sporting, apostando na 
prática desportiva para todos 
- privilegiando as camadas 
mais jovens da população cal-
dense.

Após a construção de um 
polidesportivo descoberto, na 
parada do parque, utilizando 
verbas da D.G.D. e da Comis-
são Administrativa da Câmara 
Municipal, regressou o hóquei 
em patins, o basquetebol tam-
bém retomou a sua atividade, 
reiniciou-se a prática do ténis 
de mesa (José Maria C. Frei-
re - que triste, tão cedo nos 
deixares), conquistando vários 
títulos nacionais em seniores 
e nos escalões de formação. 
Aqui cumpre-nos recordar o dr. 
Caldas Lopes, como presiden-
te e apaixonado pelo ténis de 
mesa. Criaram-se as secções 
de andebol, de badminton, de 
ginástica, de orientação, de 
natação e de voleibol. O ci-
cloturismo, porém (alô Mário 
Lino), realizando mais de 25 
jornadas de convívio entre as 
Caldas e as várias localidades 
da zona raiana da Extrema-
dura Espanhola - (o Caldas-
Badajoz) - com adesão de mi-
lhares de amadores da bicicle-
ta - portugueses e espanhóis, 
deixou o nome das Caldas da 
Rainha inscrito em ruas e pra-
ças de Espanha.

No virar do milénio, o 
S.C.C. contava com mais de 
350 praticantes, ofi cialmente 
federados e fi sicamente acom-
panhados (salve José Augusto 
Silva), com especial enfoque 
nos escalões juvenis. 

Aos 75 anos, comemoran-
do as Bodas de Diamante, o 
S.C.C. foi agraciado com a me-
dalha de Ouro do Município e, 

Clube fez 
100 anos 
(parte III)

anos passados, as medalhas 
de Bons Serviços Desportivos 
e, logo após, a de Honra ao 
Mérito Desportivo, para lá da 
já anterior consideração de 
Utilidade Pública, atribuídas 
pelo Governo central. A Câ-
mara Municipal e os fundos 
estruturais da U.E. proporcio-
naram à coletividade a posse 
– protocolada entre o Municí-
pio e o Sporting - do Pavilhão 
Raúl Jardim Graça - um dos 
maiores dirigentes de sempre 
do Sporting Clube das Caldas. 
Neste precioso equipamento 
desportivo, inaugurado em 15 
de maio de 1998, para além 
da prática desportiva regular 
que proporciona e o apoio à 
Escola de 1. ° Ciclo, anexa, 
está também agora sediado o 
S.C.C..

Diferentes razões leva-
ram a que nos últimos anos o 
S.C.C. se tornasse um clube 
de mono-modalidade: voleibol 
(…) que não deixou de brilhar, 
permanecendo há alguns anos 
na 1.° divisão nacional e con-
quistando, até, dois títulos na-
cionais: campeão nacional da 
divisão A2, nos anos 2008/9 e 
2010/11. (grande trabalho, de 
longos anos dos profs. Júlio 
Reis e João Margarido).

O voleibol entrou no S.C.C., 
pela mão de Vítor Bernardo, 
em 1975 (mais ou menos) (e 
que saudade nos deixaste 
Vítor). Durante uma dúzia de 
anos percorremos 3ª e 2ª divi-
sões nacionais, campeonatos 
disputadíssimos de Lisboa e 
de Leiria, rivalidades excelen-
tes com outra equipa calden-
se, a Audiomagnética (vulgo 
Matel). Até que um desaguisa-
do com a F. P. V. levou à sus-
pensão da secção. Passaram 
alguns anos, e com o entu-
siasmo e o saber do prof. Júlio 
Reis, cá estamos novamente, 
jogando entre grandes: a úni-
ca equipa caldense que milita 
numa 1ª Divisão Nacional.

Mário Tavares, 
sócio número 1 do Sporting 
Clube das Caldas

Pu
b.



JORNAL DAS CALDAS     12 DE JANEIRO DE 202226 DESPORTO

Nos dias 15 e 16 janeiro 
realizou-se o Torneio de Clu-
bes de Seniores da Areco, no 
Centro de Alto Rendimento de 
Badminton (CAR) das Caldas 
da Rainha, prova do circuito 
nacional de badminton, sendo 
o início da época desportiva da 
modalidade.

Estiveram presentes duas 
centenas de atletas de 28 clubes 
de norte a sul do país e ilhas. 
A prova foi muito disputada em 
todas as categorias (Absolutos, 
Cat. C e Cat. D), o que revela 
um torneio muito competitivo e 
que primou por grande fair play 
de todos os envolvidos.

Em prova a Areco teve os 
atletas Beatriz Leal (PM ABS 
meias finais), João Pires (SH C 

1/16F - PH 1/8F), Ricardo Oli-
veira (SH C 1/8F) e Ivo Camelo 
(SH e PH 1/8F).

Na cerimónia da entrega de 
prémios estiveram presentes, 
a diretora da Federação Portu-
guesa de Badminton, Sandra 
Amaral, o secretário adjunto 
do presidente da Câmara das 
Caldas, António Vidigal, o pre-
sidente da União de Freguesias 
de Nossa Senhora do Pópulo, 
Coto e São Gregório, Pedro 
Brás, e o membro do executivo 
Miguel Monteiro, o presiden-
te da Comissão de Gestão do 
CAR, Jorge Nogueira, o presi-
dente da Areco, Fernando Bran-
co, e o membro da direção Ana 
Arroja. para além do responsá-
vel da secção e atletas da Are-

co Badminton, Ricardo Oliveira, 
Ricardo Andrade e João Pires, 
respetivamente.

Vencedores: ABS – SH - Da-
niel Mendes CHEL; SS – Cata-
rina Martins FAC; PH – Daniel 
Mendes/Marco Jorge CHEL; 
PM – Diogo Silva/ Ana Santos 
AAC; Cat. C - SH – Luis Durães; 
SS – Inês Garcia AAC; PH – Pe-
dro Rodrigues/Francisco Inácio 
AAE / CBAVAL; PS - Maria 
Paulos/Marta Maranhão CFBG/
EACO; PM – Miguel Garcia/Inês 
Garcia AAC; Cat. D - SH – Luís 
Faustino CBAVAL; SS – Lara 
Santos CBL; PH – Jacinto San-
tos/João Rodrigues CBL; PS – 
Magali Dufour/Alexandra Eve 
Liddy CREA; PM – Luís Fausti-
no/Anne Kasinger CBAVAL.

Torneio da Areco abriu 
época de badminton

João Pires, da Areco Badminton, em pares homens
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ENCERRA:  2ª FEIRA À NOITE   
E À 3ª FEIRA 

O vice-presidente da Câmara 
das Caldas da Rainha, Joaquim 
Beato, e o presidente da União 
de Freguesias de Santo Onofre 
e Serra do Bouro, Nuno Santos, 
estiveram, no passado fim-de-
semana, no Skate Parque, para 

ouvir as ideias dos utilizadores 
daquela infraestrutura desporti-
va acerca dos melhoramentos 
necessários.

Joaquim Beato explicou que, 
no imediato, é preciso intervir 
no sentido de garantir a segu-

rança dos praticantes, ideia que 
mereceu o consenso de todos.

Segundo revelou, o Municí-
pio vai preparar uma interven-
ção mais estrutural neste equi-
pamento desportivo.

Câmara prepara intervenção 
no Skate Parque

Registe-se 
gratuitamente 

e leia em 
www.jornaldascaldas.pt

NOVO SITE

Inês Belbute, atleta da Escola 
de Atletismo do Arneirense, das 
Caldas da Rainha, alcançou o 3° 
lugar no Campeonato Nacional 
de Marcha em Estrada, realizado 
em Porto de Mós, com a marca 
de 29 minutos e 42 segundos.

A medalha de bronze na pro-
va de cinco quilómetros foi com-
plementada com a obtenção dos 
mínimos para o Campeonato 
Nacional de Juvenis em Pista 
Coberta.

Inês Belbute 
com medalha 
de bronze na marcha

A presidente do Arneirense, Anabela Patacho, com a atleta 
e o técnico António Barros

O Clube Desportivo do Bom-
barral esteve presente em Porto 
de Mós, na manhã do passa-
do domingo, para participar no 
Campeonato Nacional de Mar-

cha em Estrada. Francisco Lima 
correu os dez quilómetros para 
Sub-18, alcançando o 6º lugar 
com a marca de 01h01m56s. 

Bombarralense em 6º
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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”

Pu
b.

Desporto 360 - Sporting Clube das Caldas, é um dos mais recentes 
programas desportivos da Rádio Mais Oeste. No dia 12 de janeiro o 
convidado especial foi Daniel Pinto, diretor da Escola de Hotelaria e Tu-
rismo do Oeste.  O tema central da conversa foram os projetos futuros 
do estabelecimento de ensino em parceria com o Sporting Clube das 
Caldas, com interesse para a região e para o desporto em geral.
Desporto 360 - Sporting Clube das Caldas, às quartas-feiras, pelas 
21h.

As manhãs na Rádio Mais Oeste começam 
logo pelas 07h, com o Café da Manhã, em 
direto com Luis Caeiro. A participação dos 
ouvintes, através da linha direta 262889030, 
torna este programa bastante dinâmico e in-
terativo.
Café da Manhã, de segunda a sexta-feira, das 
07h às 09h, com Luis Caeiro.
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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

Mantenha-se ativo!

Perspetiva Sénior

A estimulação cognitiva é de 
extrema importância nas pesso-
as com mais idade. Conseguir 
desempenhar todas as ativida-
des da vida diária é fundamental. 
A vida não é apenas obrigações 
e respostas às necessidades fi -
siológicas.

O simples facto de recordar 
experiências, histórias e vivên-
cias trazem consigo os sentimen-
tos que tivemos na ocasião, além 
de exercitar nossa memória.

Algumas atividades, desde as 
mais básicas, são importantes 
para manter as faculdades que 
vão se perdendo ao longo da 
vida. Os nossos sentidos (visão, 
olfacto, paladar, audição e tato), 
a nossa memória, a capacidade 
de abstração, de criar e organi-
zar as ideias, são as principais 
atividades cerebrais que se alte-
ram com a velhice.

É fundamental que o corpo se 
mantenha ativo e saudável para 
funcionar bem: se fi car parado e 
não se exercitar, acaba por cair 
num ciclo que quanto menos faz, 
menos quer fazer.

Relativamente à memória, 
esta é uma função que geral-
mente fi ca prejudicada, particu-
larmente nos processos demen-
ciais. Está relacionada com as 
aprendizagens que adquirimos 
ao longo dos anos e a experi-
ências anteriores. A memória, e 
consequentemente a aprendi-
zagem, são infl uenciadas pela 
atenção, pelo conhecimento que 
temos, e pela linguagem. As nos-
sas funções executivas, que são 
nossa capacidade de perceber, 
raciocinar e resolver problemas, 
também podem fi car prejudica-
das se a memória sofrer algum 
dano. Daí ser tão importante a 
estimulação cognitiva para ido-
sos numa rotina diária, capaz de 
auxiliar a manutenção da memó-
ria, e com isso auxiliar a preser-
vação das funções executivas.

De seguida, sugerimos algu-
mas atividades que podem aju-
dar os idosos a manter uma boa 
atividade cognitiva.

Exercícios que trabalham a 
memória:

• Jogo da memória com 
imagens ou formas;

• Responder perguntas 
sobre sua vida passada;

• Leitura de textos cur-
tos seguida de questionamentos 
sobre acontecimentos, persona-
gens e o que eles faziam no con-

texto;
• Repetir uma sequência 

de letras, palavras ou números.
Para trabalhar a atenção:
• Ligar os números ao 

dominó correspondente;
• Ouvir música com aten-

ção aos diferentes instrumentos, 
tentando distingui-los;

• Atividades que exijam 
desenvolver duas tarefas ao 
mesmo tempo.

Para trabalhar o conhecimen-
to aprendido sobre cores, objetos 
e formas:

• Dizer a cor da roupa 
que está a usar;

• Dizer qual a cor de al-
gum alimento;

• Reconhecer formas de 
animais, objetos, alimentos;

• Denominar expressões 
faciais (raiva, medo, alegria, tris-
teza).

Trabalhar capacidades de mo-
vimentos

• Desenhar uma forma 
geométrica e voltar a desenhar 
igual;

• Pedir com a fala ou com 
a escrita que ele/ela desenhe 
algo (uma fl or, uma bola, etc.).

Trabalhar a linguagem
• Descrever a função de 

objetos (carro, televisão);
• Copiar palavras ou fa-

zer um ditado de palavras ou pe-
quenas frases;

• Leitura em voz alta;
• Citar palavras que co-

mecem com uma mesma letra.
Trabalhar as funções execu-

tivas
• Situar-se no tempo: há 

quantas horas almoçou? Quan-
do foi seu último passeio?

• Listar passos para exe-
cutar uma tarefa: tomar banho, 
preparar-se para ir dormir;

• Jogar utilizando o racio-
cínio lógico e espacial: jogos de 
dominó, damas, xadrez, baralho;

• Resolver problemas: 
jogo da velha, labirinto, ordenar 
cenas de uma história.

Aproveite, agora que leu este 
artigo, para começar a fazer 
mais por si. Mesmo que se sinta 
bem a nível cognitivo, faça estas 
ou outras atividades para ajudar 
o seu cérebro a trabalhar mais e 
melhor.

Retirado de: https://acvida.
com.br/saude/estimulacao-cog-
nitiva-para-idosos/

Estimulação cognitiva 
para idosos

Tem o hábito de caminhar ou simplesmente sentar-se 
a receber o sol aconchegante da Primavera? 

Onde costuma aproveitar estes momentos ao sol? 
Fica bronzeado com facilidade?

Costuma fazê-lo sozinho ou acompanhado?
Descreva esses momentos e, se puder, vá aproveitar o sol à sua janela ou à varanda!

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Treine o seu cérebro, ele também precisa de ginástica!

Fotografi a 
tirada pela aluna 
Solange Morgado
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Esta página é dedicada à opinião 
dos nossos leitores.

Se gostaria de fazer parte, 
contacte-nos através do e-mail 

redaccao@jornaldascaldas.com

Escaparate

Em 2009, durante a campa-
nha das autárquicas, lancei a 
proposta de instalação de uma 
Faculdade de Medicina nos 
pavilhões do Parque D. Carlos 
I, em Caldas da Rainha. Para 
isso, seria oportuno fi rmar um 
protocolo com uma Universida-
de já existente (nomeadamente, 
Coimbra, Lisboa ou Porto) para 
que - sem excelsas burocracias, 
discussões político-partidárias 
insalubres, ou achaques insos-
sos por parte da Ordem dos Mé-
dicos - fosse, no local indicado, 
instalada uma extensão daquele 
organismo. 

Como é visível, não temos 
nenhuma Faculdade de Medici-
na nos citados pavilhões, o que 
há, ainda coberto com um véu 
de incertezas, é uma possibili-
dade de instauração de um hotel 
de cinco estrelas.

Pois bem, julgo que seria 
muito mais vantajoso (para este 
e demais concelhos vizinhos) a 
presença de um polo educacio-
nal naqueles moldes, que pode-
ria aumentar consideravelmen-
te “a produção de médicos no 
país”, tornando mais apelativa 
a profi ssão, menos endeusada 
(ter notas altas para entrar no 
curso não representa nenhuma 
prova de inteligência superior), 
além de valorizar de um modo 
muito expressivo toda a região.

Um hotel de cinco estrelas é 
“um empreendimento charmo-
so”, porém, Caldas da Rainha 
não possui massa crítica sufi -
ciente para tal investimento. Não 
vejo o turista economicamente 
abastado trocar Lisboa, ou Por-
to, por este concelho. Não há 
atrações culturais impactantes, 
o comércio tradicional continua 
a viver tempos de amargura, a 
indústria não é alvo de investi-
mentos satisfatórios, etc.. Os 
caldenses não têm do que se 
orgulhar.

A Faculdade de Medicina nos 
pavilhões do Parque D. Carlos I 
teria impulsionado a recupera-
ção do Hospital Termal, com o 
consequente desenvolvimento 
económico, colocando o con-
celho num caminho de suces-
so fi nanceiro e prosperidade 
humana. Finalizando-se, ainda, 
o encerramento da discussão 
de onde poderia ser instalado 

o novo complexo hospitalar do 
Oeste, pois seria muito claro o 
nosso potencial para albergar 
tal empreendimento.

Não gosto de falar de culpas, 
porém, aponto o dedo a dois se-
tores: 

1) Os partidos políticos locais 
estão mais preocupados com 
festarolas, luzes de Natal, e de-
mais “atrações turísticas”, pois 
esse tipo de realidades, agra-
dando aos desatentos, dá-lhes a 
esperança de votos nas urnas; 

2) A classe médica portu-
guesa, bem amparada pela sua 
Ordem, sempre dominou os 
sucessivos Governos do país, 
impedindo o surgimento de no-
vas Faculdades de Medicina 
(ou de aumento de vagas nas 
já existentes). Apesar dos muito 
eloquentes argumentos usados 
por estes profi ssionais para tal 
impedimento (designadamente 
os custos com a formação e a 
qualidade da mesma), bem se 
sabe que os reais motivos são 
triviais e pequenos: O receio de 
perda de rendimentos derivada 
do aumento da concorrência.

Albert Einstein (1879-1955) 
está completamente certo quan-
do diz: “O mundo é um lugar 
perigoso para se viver, não por 
causa daqueles que fazem o 
mal, mas sim por causa daque-
les que observam e deixam o 
mal acontecer”.

Más decisões, tomadas por 
“meia dúzia de iluminados”, são 
uma espécie de tragédia que 
afeta o coletivo. Sempre foi as-
sim, e assim continuará a ser, 
pois a política alimenta-se do 
inexpressivo, do vazio, do sem 
sabor (porém bombástico, para 
causar impacto e atrair holofo-
tes).

Caldas da Rainha merece 
muito mais do que aquilo que se 
vê. É ábsono o que se faz há dé-
cadas com os pavilhões do Par-
que D. Carlos I. O que irá acon-
tecer-lhes se o tal hotel de cinco 
estrelas não se concretizar? 
Aliás, por quanto tempo aquelas 
pedras resistirão ao abandono? 
Estamos a foliar com a sorte.

Hipócrates (460 a. C.-370 a. 
C.), Apolo, Esculápio, Hígia e 
Panacea que nos protejam!

Rui Calisto

Faculdade 
de 
Medicina

Nas últimas eleições autárqui-
cas o VM de Vítor Marques con-
seguiu 9037 votos para a Câmara 
Municipal. Mas nas próximas elei-
ções legislativas não existe VM, 
pelo que será interessante perce-
ber como se fará a reconfi guração 
eleitoral do concelho de Caldas da 
Rainha. 

Nas últimas eleições legislativas 
de 2019, o PSD foi o partido mais 
votado com 7532 votos (32,17%) 
seguido de perto pelo PS com 
7320 votos (31,26%). Como se vão 
repartir, ou reconfi gurar os 9037 
votos do VM? 

Parece-me claro, pelos resulta-
dos das autárquicas de setembro, 
que o VM conseguiu federar à sua 
volta muito voto útil do PS (razão 
pela qual o PS reduziu a sua ex-
pressão para apenas um verea-
dor), e reunir muitos eleitores tra-
dicionalmente social-democratas, 
que por razões várias, optaram por 
uma mudança de protagonistas. 

O concelho de Caldas da Rai-

nha tem um historial de propensão 
social-democrata, a que associado 
à falta de resposta do governo so-
cialista, em especial nas questões 
da saúde do concelho (falta de 
médicos de família, perda de im-
portância e qualidade de serviço 
do hospital das Caldas) e a algum 
cansaço de seis anos de António 
Costa, favorece o retorno do PSD 
às vitórias eleitorais, com o regres-
so de parte dos eleitores, que pelo 
menos transitoriamente, nas autár-
quicas, procuraram outro destino. 

Mas também não deixa de ser 
verdade que se tem assistido a 
uma certa erosão do eleitorado 
do PSD, sobretudo nas fregue-
sias urbanas, em que as gerações 
mais novas já não votam sempre 
no mesmo partido, estando mais 
aberto a fl utuações.   

As eleições legislativas vão 
permitir responder a algumas per-
guntas com enquadramento local: 
Mantém o PSD uma presença e 
uma maioria forte nas freguesias 

rurais? Consegue o PSD nas fre-
guesias urbanas recuperar o elei-
torado que perdeu nas autárqui-
cas? E o voto jovem, tem apetên-
cia para o PSD ou pelo contrário é 
mais à esquerda?  O PS consegue 
ultrapassar ou pelo menos fi car 
próximo do PSD? E o Chega terá 
expressão eleitoral no concelho? 

Tudo questões importantes 
para o quadro eleitoral local, com 
especial acutilância para o PSD, 
para a perceção de qual o mercado 
eleitoral que este dispõe e qual a 
margem para a reconquista.

Mas muitos perguntam-se, para 
quê uma análise local das eleições 
legislativas?

Talvez os mais distraídos não 
tenham percebido, mas as autár-
quicas de 2025 começam-se a pre-
parar no dia seguinte às autárqui-
cas de 2021.

É a vida, ou melhor, é a políti-
ca!

António Cipriano

Reconfiguração 
eleitoral 
com as legislativas

A doutrina espírita (ou espiritis-
mo) é um dos maiores preservati-
vos contra o suicídio. A sua com-
preensão e estudo têm contribu-
ído para evitar muitas mortes. As 
provas da imortalidade do espírito 
tiram, de vez, o tapete a quem pre-
tende fugir dos problemas por esta 
via. Há sempre uma solução!

Já nas VIII Jornadas de Cultura 
Espírita que decorreram em Óbi-
dos, a 21 e 22 de abril de 2012, 
os espíritas abordaram temas cen-
trais e transversais à sociedade, no 
sentido de demonstrarem a inefi cá-
cia do suicídio. Por essa altura, po-
dia-se ver uma exposição estática, 
nas escadas de acesso ao auditó-
rio municipal “A Casa da Música”, 
subordinada ao tema “Vale a pena 
viver” e “Suicídio? Não, obrigado!”, 
onde, num misto de informação 
séria e humor, se procurava tra-
zer novas luzes de entendimento 
a quem quer que observasse com 
atenção essa exposição.

Alice Alves, professora do ensi-
no secundário, espírita, foi a autora 
da referida exposição, tão singela 
quanto profunda, e que se encontra 
patente no átrio do Centro de Cul-
tura Espírita, nas Caldas da Rainha 
(Bairro das Morenas), durante este 
ano, e ao dispor de quem a quiser 
visitar, gratuitamente.

Questionado um dos dirigentes 
desta associação espírita calden-
se, referiu que “quando as pessoas 
conhecem a doutrina espírita e a 
entendem, o suicídio deixa de fazer 
sentido”, referindo ainda que se re-
corda de vários casos de pessoas 
que solicitaram auxílio no Centro 
de Cultura Espírita, em desespero, 

com ideias suicidas, e que poste-
riormente mudaram a sua maneira 
de pensar, vivendo muito melhor.

O espiritismo não pretende fazer 
adeptos, pois que não é mais uma 
religião nem mais uma seita, mas 
tem por objectivo explicar às pes-
soas que a imortalidade do Espírito 
é uma realidade, a reencarnação, 
bem como a comunicabilidade dos 
espíritos.

Desde meados do século XIX 
que, Allan Kardec lançou “O Livro 
dos Espíritos”, em 18 de Abril de 
1857, sendo assim o marco do 
aparecimento do Espiritismo na 
Terra.

Desde então, muitos cientistas 
e pesquisadores, espíritas e não 
espíritas, têm suportado as teses 
espíritas, demonstrando a sua ve-
racidade.

Estando comprovada a imortali-
dade e a reencarnação do Espírito, 
o suicídio afi gura-se como o fundo 
falso da vida, onde o ser mergulha 
numa escuridão interior, anos a fi o, 
até que um dia desperte para a es-
piritualidade.

Referem as pessoas que se sui-
cidaram, através dos médiuns es-
píritas pelos quais se comunicam, 
que não existem palavras para 
descrever os sofrimentos (inenar-
ráveis, portanto) por que passa um 
suicida no mundo espiritual, não 
por castigo divino, mas por frus-
tração, sentimento de auto culpa-
bilização, colhendo o que semeou, 
podendo esse desequilíbrio mental 
demorar-se muito tempo, ao ponto 
de poder reencarnar com inúmeras 
defi ciências ou limitações, de acor-
do com o grau de responsabilidade 

de cada um.
A doutrina espírita, ciência, fi lo-

sofi a e moral, diz-nos que Deus é a 
inteligência suprema, causa primá-
ria de todas as coisas, que somos 
imortais, que em determinadas 
circunstâncias pode-se comunicar 
com o mundo espiritual, fala-nos 
da realidade da reencarnação e da 
lei de causa e efeito, bem como da 
pluralidade dos mundos habitados 
(este último, o único que falta com-
provar pela ciência “ofi cial”).

“Nascer, morrer, renascer ainda, 
progredir sem cessar, tal é a lei”, é 
uma frase que encerra bem a ideia 
espírita, que é o maior preservativo 
contra o suicídio que conhecemos, 
pois que ao invés de impor, expli-
ca, esclarece e consequentemente 
consola. 

Os bons espíritos apontam 
sempre no sentido do bem, ensi-
nando que vale a pena viver, por 
mais difícil que o transe existencial 
se afi gure, na certeza de que ne-
nhum de nós se encontra sozinho 
no palco da vida, pois que os men-
sageiros divinos (os guias espiritu-
ais) nos acompanham nos nossos 
êxitos e difi culdades, mesmo que 
na retaguarda das nossas percep-
ções.

Tal como o sol rompe a treva 
nocturna na devida altura, também 
nós, se soubermos porfi ar no bem, 
na prece sincera, no esforço de 
cada dia e na confi ança em Deus, 
conseguiremos superar todas as 
aparentes insuperáveis difi culda-
des na vida.

José Lucas

Espíritas 
contra o suicídio
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Empresa de pneus está a recrutar 
montador de pneus / alinhador de direção 
com experiência e carta de condução para 
a sua loja da Tornada - Caldas da Rainha.
Os interessados devem entrar em contacto 

através do 963 936 317 
para marcação de entrevista.

MONTADOR DE PNEUS
ALINHADOR DE DIREÇÕES

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

Caldas da Rainha e Arredores. 
Cães e Gatos.

Tel: 910 981 228

TOSQUIAS 
AO DOMÍCILIO

Nossa Senhora Aparecida, querida mãe, Nossa Senhora 
Aparecida, Vós que amais e guardais todos os dias, vós 
que sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o 
coração,eu Vos peço mais  uma vez que me ajudeis a al-
cançar esta graça por mais dura que ela seja (fazer pedido). 
Sei que Vós me ajudareis, me acompanhareis até à hora da 

minha morte Amém.
Rezar 1 Pai Nosso e 3 Avé-Marias, Fazer esta oração 3 dias 
seguidos e alcançará a graça por mais difi cil que seja. Man-
dar Publicar. Caso extermo, fazer a oração em 3h. Agradeço 

à Nossa Senhora Aparecida por esta graça. M.D.C.

Oração à nossa querida Mãe

Jardineiro de manutenção de jardim. 
Condições: Uso de máquinas próprias, 

transporte de lixo proveniente da limpeza

PRECISA-SE

Telf. 914 614 747
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Município das Caldas da Rainha 

 

Aviso 

 

Discussão Pública da Alteração ao PDM no âmbito do RERAE 

 

 

Vítor Manuel Calisto Marques, presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha: 

Torna público que, na sua reunião pública de 28 de junho de 2021 a Câmara Municipal 

deliberou promover a alteração do Plano Diretor Municipal de Caldas da Rainha, ao abrigo da 

alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º e artigo 118.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), conjugado com o n.º 2 do 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro - Regime Excecional de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE). 

A referida proposta de alteração ao PDM não está sujeita a Avaliação Ambiental nos termos do 

n.º 2 e n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE) e incide 

sobre o regulamento e plantas de ordenamento de escala 1:25000 que elenca e localiza nove 

processos de regularização de atividades económicas. 

As alterações correspondem ao que foi deliberado em sede de Conferências Decisórias, 

realizadas nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, cujas atas estão juntas aos demais elementos do procedimento de alteração. 

Para tal se declara a abertura do período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, a contar 

cinco dias após a publicação do presente no Diário da República. 

Mais torna público que os elementos do procedimento podem ser consultados na Divisão de 

Gestão Urbanística e Planeamento desta Câmara Municipal, nos dias úteis das 09H,00 às 

12H,30 e das 14H,00 às 16H,30 e na página do Município em www.mcr.pt. Os interessados 

podem endereçar por escrito, dentro do prazo referido, o objeto da sua participação, 

reclamação, observação ou sugestão, para a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Praça 

25 de Abril, 2500-110 Caldas da Rainha ou para o endereço de email planeamento@mcr.pt. 

 

 

 

5 de janeiro de 2022. - O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Calisto Marques 

 

Consulte condições ou mais informações na loja.

Transporte gratuito e exclusivo
para clientes Pingo Doce.

O PINGO DOCE
CALDAS DA RAINHA 

TORNADA
DÁ-LHE BOLEIA.

AF_MKTOP_PES_w01_IMPRENSA_LEIRIA_125x175.indd   1 30/12/2021   16:33



JORNAL DAS CALDAS     19 DE JANEIRO DE 2022

ÚLTIMA


	pag 1-1550.pdf
	pag 2-3 1550.pdf
	pag 4- 5-1550.pdf
	Pag 6-1550.pdf
	Pag 7-1550.pdf
	Pag 8-9 -1550.pdf
	Pag 10-11-1550.pdf
	pag 12-13 - 1550.pdf
	pag 14-15-1550.pdf
	Pag 16-17-1550.pdf
	Pag 18-19-1550.pdf
	Pag 20-21-1550.pdf
	Pag 22-23 -1550.pdf
	Pag 24-25-1550.pdf
	Pag 26-27-1550.pdf
	Pag 28-29 -1550.pdf
	pag 30 - 31- 1550.pdf
	ultima1550.pdf

