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O dia 15 de maio começa com 
missa solene na Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, às 9h. 

O 28º Torneio das Festas da 
Cidade, do Arco Clube das Cal-
das, decorrerá entre as 9h e as 
17h no Pavilhão da Mata.

O Kidicaldas, passeio de bi-
cicleta para crianças, terá lugar 
pelas 10h, no estacionamento da 
Expoeste.

A Feira do Livro Usado e Arte-
sanato vai realiza-se das 10h às 
17h na Praça 5 de Outubro. 

Pelas 10h30 tem lugar no 
Centro Cultural e Congressos 
das Caldas da Rainha a sessão 
de entrega de medalhas de méri-
to municipal.

A medalha de honra será 
atribuída à Escola Secundária 
Raúl Proença e as medalhas de 
mérito serão dezanove. Mérito 
empresarial para a Casa Fernan-
dez, empresa especialista em 
chaves, e para Joaquim Ladeira 
Baptista, administrador de em-
presa. Mérito empresarial e as-
sociativo para Ana Carneiro Pa-
checo, empresária e ex-diretora 
da AIRO. Mérito Social para Ana 

Tibúrcio, diretora de uma IPSS. 
Mérito educativo para Carla Sou-
sa Santos, investigadora. Mérito 
de saúde para Filipe Carvalho, 
enfermeiro. Mérito desportivo 
para Alexandra Laje, técnica, e 
António Morgado, ciclista. Mérito 
cívico para José Feliciano, gene-
ral, Bruna Simões, bombeira, e 
Vítor Fernandes, ex-autarca da 
Assembleia Municipal. Mérito cí-
vico, humanitário e de saúde para 
José Fernando, ex-autarca de 
Nossa Senhora do Pópulo. Méri-
to cívico e associativo para José 
António, ex-autarca de Vidais, 
Abílio Jacinto Luís, ex-autarca de 
Salir do Porto, Joaquim Claro, ex-
autarca da Serra do Bouro (título 
póstumo), Rui Rocha, ex-autarca 
de Santa Catarina, e Henrique 
Teresa, ex-autarca de Tornada. 
Mérito cívico, cultural, associati-
vo e educativo para João Arroja, 
professor (título póstumo). Mérito 
cultural para João Paulo Cotrim, 
editor (título póstumo). 

Pelas 14h00 terá lugar o jura-
mento de bandeira e passagem 
ao quadro de honra no quartel 
dos Bombeiros Voluntários das 

Fim de semana em festa

O Largo do Hospital Termal será palco de uma recriação histórica e dos discursos oficiais

O próximo fim de semana vai ser de grande festa 
nas Caldas da Rainha, com a celebração do feria-
do municipal, que inclui um conjunto diversifica-
do de eventos.

Francisco Gomes

O Happening Raul Proença 
realiza-se no âmbito da come-
moração dos 50 anos do Liceu, 
40 da Escola Secundária Raul 
Proença e 10 do Agrupamento 
de Escolas Raul Proença.

As diferentes atividades que 
integram este evento serão apre-
sentadas nos dias 13 e 14 de 
maio no decorrer das Festas da 
Cidade.

No dia 13, pelas 21h, no Céu 
de Vidro, tem lugar o Auto da 
Fundação das Caldas da Rai-
nha. 

As atividades no dia 14 come-
çam na Praça 25 de Abril, pelas 
10h, com um curso básico de 
dança pela Escola Vocacional 
de Dança das Caldas da Rainha. 
Meia hora depois, no mesmo lo-
cal, haverá xadrez, jogos mate-
máticos, saberes e sabores, geó-
grafos de fim de semana e robó-
tica para todos. Na Rua Eng. Du-
arte Pacheco (lateral da Câmara 
Municipal) realiza-se a atividade 
“O prazer estético, o belo e a arte 
pela água”. No parque infantil da 
Avenida 1º de Maio haverá “So-
mos emoções”. Junto ao Centro 
de Emprego é vez de “Nem tudo 
o que vem à rede é peixe” e junto 
à loja Mango “A matemática e os 
provérbios com água”.

Na mesma altura, junto à pas-
telaria Com Tradição e à sapata-
ria Bom Tom, atua a Academia 
de Música de Óbidos.

Na Rua das Montras as ini-
ciativas são “MiniOnofrinos”, “Le 
Quartier Latin à CR”, “Deusts-
chingen! (cantar em alemão)” e 
“Ciência na rua” (perto da junta 
de freguesia).

Na Rua Coronel Andrada 
Mendoça, a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento Raul Proença 
faz divulgação das suas ações 
e pela cidade serão realizadas 
as iniciativas “A riscar a cidade”, 
“História é Futuro” e “Dançar as-
sim, é na EBI”.

Pelas 11h, no parque infantil 
da Avenida 1º de Maio, têm lu-
gar jogos tradicionais e o Jogo 
do Paraquedas. Em frente ao 
estacionamento dos bombeiros 
na Rua Miguel Bombarda será 
realizada a coreografia Jogo do 
Contente.

Pelas 11h, na Rua Heróis da 
Grande Guerra (junto ao Pingo 
Doce), “Bonecas, robôs e outros” 
é a iniciativa. No Céu de Vidro 
atua o Conservatório de Caldas 
da Rainha e pela cidade decorre 
o evento “Celebrar com Poesia”.

Happening 
Raul Proença

Caldas da Rainha.
A homenagem à fundadora da 

cidade e das misericórdias, Rai-
nha D. Leonor, acontecerá junto 
à sua estátua, no Largo Conde 
de Fontalva, pelas 15h30.

Haverá uma recriação históri-
ca no Largo do Hospital Termal, 
pelas 16h15, seguindo-se discur-
sos oficiais e visita ao Hospital 
Termal (aberta à população).

Pelas 18h00 realiza-se o con-
certo de Cuca Roseta com To-
cándar, no Parque das Bicicletas 
do Parque D. Carlos I.

No dia 14 de maio, pelas 10h, 
é organizada uma caminhada 
com a SIR “Os Pimpões”, com 
concentração no Abraço Verde.

Um encontro de futebol de rua 

é organizado por Caldas Sport 
Clube em colaboração com a As-
sociação de Futebol de Leiria, no 
Parque das Bicicletas do Parque 
D. Carlos I.

A partir das 10h30, a Banda 
Comércio e Indústria fará anima-
ção itinerante.

O workshop de dança RiSa 
decorrerá no Abraço Verde, pe-
las 15h, e entre as 15h e as 18h 
haverá um workshop de pintu-
ra em aguarela com Ana Sílvia 
Agostinho, no coreto do Parque 
D. Carlos I.

A hora do conto na Biblioteca 
Municipal é às 16h e integra uma 
história sobre a fundação das 
Caldas da Rainha com base no 
livro infantil “Caldas uma Lenda”.

Às 17h, o Turismo de Caldas 
da Rainha é palco do espetáculo 
de marionetas “Contos do Mun-
do”.

No âmbito da Noite Europeia 
dos Museus haverá acesso gra-
tuito e visita às exposições do 
Museu José Malhoa. 

Na Praça da República, às 
21h, atua a Orquestra Monte 
Olivett. No Abraço Verde, pelas 
22h, é a vez da Banda Caim. 
Pelas 23h30 entra em ação o 
DJ Tiago M e às 01h o ritmo é 
marcado pelos Beatbombers (DJ 
Ride e Stereossauro).

Nos dias 14 e 15 de maio rea-
liza-se o Open Nacional de Setas 
na Expoeste.

O livro "Era uma vez Jorge 
Sampaio", pelos autores João 
Bonifácio Serra (também coor-
denador da obra) e José Vera 
Jardim, vai ser apresentado no 
dia 14 de maio, às 17h30, no 
pequeno auditório do Centro 
Cultural e de Congressos das 
Caldas da Rainha.

Esta iniciativa integra as 
Festas da Cidade e é promovi-
da pela associação Património 
Histórico - Grupo de Estudos 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal das Caldas da Rainha e a 
editora Tinta da China. 

João Bonifácio Serra foi as-
sessor do Presidente da Repú-
blica, Jorge Sampaio, nos seus 
dois mandatos, entre 1996 e 
2006. Na fase final do 2º man-
dato, exerceu cumulativamente 
as funções de Chefe da Casa 
Civil.

É historiador, professor co-
ordenador jubilado do Politéc-
nico de Leiria e investigador 
integrado do Laboratório de In-
vestigação em Design e Artes 
da Escola Superior de Artes e 
Design das Caldas da Rainha. 
É titular da Cátedra UNESCO 
em Gestão das Artes e da Cul-

tura, Cidades e Criatividade. 
Presidiu à Capital Europeia da 
Cultura Guimarães 2012.

Autor de diversos estudos 
sobre temas de história política, 
económica e biográfica, detém 
condecorações outorgadas por 
estados europeus. Foi agracia-
do com as ordens nacionais de 
Cristo e da Liberdade e rece-
beu medalhas de mérito muni-
cipais de Guimarães e Caldas 
da Rainha.

José Vera Jardim, advogado 
e político, foi amigo de Jorge 
Sampaio. Integrou o grupo de 
fundadores da sociedade de 
advogados Jardim, Sampaio, 
Caldas & Associados, uma das 
primeiras em Portugal.

Foi deputado e, entre 2009 e 
2011, vice-presidente da Mesa 
da Assembleia da República. 
Foi secretário de estado do 
Comércio Externo e Turismo 
e, posteriormente, ministro da 
Justiça do governo de António 
Guterres.

Em 2016 foi designado para 
o cargo de presidente da Co-
missão da Liberdade Religio-
sa. A 9 de Junho de 2005 foi 
agraciado com a Grã-Cruz da 

Livro “Era uma vez Jorge Sampaio” 
é apresentado no CCC

Obra da autoria de Bonifácio 
Serra e Vera Jardim

Ordem Militar de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Jorge Sampaio, que faleceu a 
10 de setembro do ano passado, 
para além de Presidente da Re-
pública, foi presidente da Câmara 
de Lisboa, deputado na Assem-
bleia da República e secretário-
geral do PS. Foi agraciado com 
várias condecorações e recebeu 
diversas distinções nacionais e 
estrangeiras.
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Quatro homens, com idades 
entre 26 e os 41 anos, foram 
detidos pela PSP da Nazaré por 
roubo agravado naquela vila a 
um idoso de 86 anos, quando 
se encontrava na sua casa.

O roubo aconteceu em finais 
de outubro do ano passado e a 
detenção é o culminar de uma 
investigação que decorre des-
de então.

Após articulação com a au-
toridade judiciária e já com o 
apoio de agentes da estrutu-
ra de investigação criminal do 
Comando de Leiria, reforçados 
pela Brigada de Investigação 
Criminal da Esquadra de Abran-
tes e de equipas operacionais 
do Corpo de Intervenção e do 
Grupo Operacional Cinotécnico 

da Unidade Especial de Polícia, 
foi desencadeada uma opera-
ção para deter os suspeitos, na 
madrugada do passado dia 3.

Foram cumpridos quatro 
mandados de detenção fora 
de flagrante delito e realizadas 
cinco buscas domiciliárias e 
outras cinco buscas a automó-
veis, resultando na apreensão 
de uma viatura, um LCD, seis 
telemóveis, um tablet, um reló-
gio, uma moca e 120 euros.

Foram igualmente apreen-
didos dois pares de sapatilhas, 
uma camisola de manga com-
prida e uma bolsa a tiracolo em 
tecido, utilizados no dia do cri-
me violento.

Francisco Gomes

Quarteto apanhado 
por assalto violento 
a idoso

A PSP anunciou que irá efe-
tuar nas Caldas da Rainha, no 
dia 12 de maio, uma operação 
de controlo de velocidade por 
radar. Será montado na Rua Dr. 

Vieira Pereira (entre a rotunda 
na estrada para o Imaginário e 
a rotunda para o Coto), a partir 
das 14h.

Radar nas Caldas

A Secção de Prevenção Cri-
minal e Policiamento Comuni-
tário de Caldas da Rainha da 
GNR realizou 17 ações de sen-
sibilização, no âmbito da ope-
ração de prevenção rodoviária, 
entre os dias 2 e 5 de maio. 

Foram sensibilizados 397 
alunos pertencentes às escolas 
dos concelhos da área de inter-
venção do Destacamento Terri-
torial de Caldas da Rainha.

Estas ações visaram sensi-

bilizar os alunos para o cum-
primento de regras e sinais de 
trânsito e a sua importância 
para uma segura circulação na 
via pública.

Foram criadas pistas ro-
doviárias para que os alunos 
pudessem colocar em prática, 
através de brincadeiras, os 
conselhos transmitidos pelos 
militares.

Francisco Gomes

Iniciativa de prevenção rodoviária da GNR

Crianças aprendem 
regras de trânsito

A PSP das Caldas da Rainha 
realizou no passado dia 29, no 
auditório da Escola Secundária 
Rafael Bordalo Pinheiro, uma 
ação de sensibilização dirigida 
aos alunos deste estabelecimen-
to de ensino, sob o tema “Pre-
venção Rodoviária”. 

Nesta ação estiveram pre-
sentes 25 alunos do 12.º ano do 
ensino recorrente noturno, com 
idades entre os 20 e os 30 anos. 

Segundo a PSP, “estes alu-
nos mostraram-se muito inte-
ressados e proativos, porquanto 
tendem a ter habilitação legal 

há poucos meses e, certamente 
por esse motivo, especialmente 
curiosos em algumas matérias, 
tendo aproveitado para dissipar 
dúvidas”.

Francisco Gomes

“Prevenção 
Rodoviária” 
para alunos adultos

Iniciativa da PSP com estudantes do ensino recorrente noturno

Uma colisão entre um carro e 
uma mota, ocorrida no IC2, em 

Redondas, Benedita, no passado 
sábado, provocou quatro feridos. 

Dois feridos foram transportados 
para o hospital em estado grave.

Quatro feridos em colisão

Um automobilista que mos-
trava o seu carro a um potencial 
cliente foi vítima de carjacking na 
Rua Dr. Leonel Sotto Mayor, nas 
Caldas da Rainha, perdendo a 
sua viatura e alguns artigos que 
estavam no interior.

Segundo contou o lesado ao 
JORNAL DAS CALDAS, a ocor-
rência verificou-se no dia 19 de 
abril, pelas 20h. “Tinha anun-
ciado a venda do carro no OLX 
e esse interessado marcou uma 
hora para ver a viatura e testá-
la. Demos uma pequena volta e 
quando parámos, na esquina da 
rua, na altura em que eu tinha a 
porta aberta, empurrou-me e fu-
giu com o carro”, relatou.

O Opel Insignia Station Wa-
gon estava à venda por 12.400 
euros, tendo sido apresentada 
queixa na PSP. 

As autoridades policiais inves-

Carjacking na cidade 
das Caldas da Rainha

A viatura roubada
tigam e muniram-se de vídeos 
de câmaras de videovigilância 
para tentar identificar o autor do 
carjacking, que na ocasião usava 

uma máscara de proteção contra 
a Covid-19.

Francisco Gomes
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No decorrer de ações de 
fiscalização direcionadas para 
o caravanismo e campismo ile-
gal, os elementos do Núcleo de 
Proteção Ambiental de Caldas 
da Rainha da GNR detetaram 
dezanove infrações no conce-
lho de Peniche, no passado dia 
29.

Entre as infrações, dezas-
seis resultaram de caravanis-
mo e campismo ocasional fora 
dos locais destinados para o 
efeito, no âmbito do Regula-
mento Municipal do concelho 
de Peniche, puníveis com uma 
coima que podem ascender 
aos 200 euros, e três infrações 
por estacionamento de veícu-
los em zonas de dunas, arribas 

e praias, puníveis com uma 
coima no valor máximo de 2 
500 euros.

Os autos de contraordena-
ção foram remetidos às enti-
dades administrativas compe-
tentes.

“O campismo e caravanismo 
selvagem é um problema iden-
tificado e que leva a uma ocu-
pação excessiva e desordena-
da de espaços públicos, zonas 
costeiras e áreas classificadas 
por autocaravanas e similares, 
com consequências negativas 
na paisagem, no ambiente, no 
ordenamento do território e na 
saúde pública”, refere a GNR.

Francisco Gomes

Dezanove infrações 
por campismo 
e caravanismo ilegal

Caravanismo e campismo ocasional fora dos locais 
destinados para o efeito em Peniche

A PSP das Caldas da Rainha 
apreendeu cerca de 50 doses de 
haxixe que estavam escondidas 
no parque de estacionamento 
subterrâneo da Praça 5 de Ou-
tubro.

A apreensão ocorreu na se-
mana passada, de madrugada, 
quando os agentes procederam 
à detenção de um condutor por 
falta de habilitação legal naquela 
zona.

Enquanto os agentes da Equi-
pa de Intervenção Rápida abor-
davam o visado, uma equipa de 
fiscalização, à civil, detetou mo-
vimentações e comportamentos 
que considerou suspeitos a um 
grupo de jovens que por sua vez, 
acabaram por fugir, tendo no en-
tanto sido apreendida a droga.

Francisco Gomes

Haxixe escondido 
no estacionamento subterrâneo

Foram apreendidas cerca de 50 doses de haxixe

O Serviço Municipal de Pro-
teção Civil de Óbidos (SMPCO) 
registou na passada terça-feira 
um derrame de combustível na 
estrada principal da Usseira, 
com risco de despistes de ve-
ículos.

O local foi sinalizado e até 

a circulação ser regularizada, o 
SMPCO apelou a uma circula-
ção mais moderada no local. 

A via foi limpa e foram es-
tabelecidas as condições de 
circulação rodoviária em segu-
rança.

Francisco Gomes

Derrame 
de combustível 
na Usseira

Limpeza da via

A vítima, Maria Domicília San-
tos, reformada do comércio de 
produtos alimentares, residente 
em Geraldes, no concelho de Pe-
niche, deu entrada na urgência 
com “dores no peito e pescoço”. 
Morreu após ter estado cerca de 
dez horas na unidade de saúde. 

Os familiares queixaram-se 
de negligência por entenderem 
que António Botelho de Sousa 
decidiu tardiamente realizar um 
exame TAC, que eventualmente 
poderia ter evitado a morte e que 
teria de ser feito nas Caldas da 
Rainha, uma vez que em Peni-
che não havia.

Durante o julgamento o médi-
co rejeitou a acusação. Invocou 
não ser “inexperiente”, apontan-
do ser este o primeiro processo 
em tribunal ao fim de 48 anos de 
profissão ao longo dos quais viu 
“milhares de doentes”. Disse que 
o desfecho fatal constituiu “uma 
surpresa” e que era causado 

por uma doença súbita difícil de 
diagnosticar.

O acórdão lido na passada 
segunda-feira critica duramente 
o arguido. Aponta que não teve 
um “comportamento minimamen-
te zeloso” e que a sua conduta 
“foi de completa incompetência”. 
Contudo, ficou por provar o nexo 
causal com a morte, daí a absol-
vição, uma vez que “o prognósti-
co era muito grave e não se pode 
concluir pela sobrevivência da 
vítima”.

A absolvição era aguardada 
pela defesa, que só não acei-
tou as críticas ao médico. “Não 
concordamos com essa parte 
da fundamentação da senten-
ça”, manifestou Adelino Antunes, 
advogado de defesa, que adian-
tou, contudo, que as referências 
não vão manchar a imagem do 
clínico. “É um dos médicos mais 
prestigiados na nossa região”, 
vincou.

Médico absolvido 
de negligência 
em morte de idosa
O tribunal de Peniche absolveu um médico acu-
sado de morte por negligência de uma idosa de 
79 anos que observou na urgência do hospital 
daquela cidade em 2015. Apesar de falar em “in-
cúria”, “desleixo” e “displicência”, o acórdão re-
fere que “não foi possível estabelecer um nexo 
de causalidade entre as práticas clínicas do mé-
dico e a morte”.

Francisco Gomes

A idosa faleceu 
no hospital de Peniche

Rogério Santos, advogado de 
acusação vai ponderar com a fa-
mília se recorre da decisão e su-
blinhou as considerações feitas 
no acórdão. “A sentença é profí-
cua em apontar ao arguido todas 
as falhas que o mesmo teve e 
que houve um conjunto enorme 
de omissões ou más práticas”, 
frisou. 

O médico não compareceu na 
leitura do acórdão por estar infe-
tado com Covid-19. Atualmente 
com 73 anos, está aposentado 
mas continua a exercer na região 
Oeste através de uma empresa 
prestadora de serviços.  
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No âmbito de uma campanha 
interna das lojas Auchan, em par-
ceria com a Feber, o Serviço de 
Pediatria do Centro Hospitalar do 
Oeste (Caldas da Rainha e Tor-
res Vedras) foi presenteado com 
quatro carrinhos infantis para 
tornar a estada das crianças no 

hospital mais divertida, e reduzir 
a ansiedade nos tratamentos ou 
idas para cirurgia.

Durante a entrega dos carri-
nhos, Sónia Ventura, responsá-
vel pelo cliente do grupo Auchan 
Lisboa Norte, explicou que esta 
iniciativa teve por base uma ação 

de solidariedade, em que o valor 
angariado entre os colaborado-
res resultou na aquisição dos 
carrinhos infantis para alegrar as 
crianças que estão internadas no 
hospital.

Colaboradores do Auchan 
dão carrinhos 
para crianças internadas

Carrinhos infantis para tornar a estada das crianças no hospital mais divertida

O 1º Passeio de Trator orga-
nizado pelo Centro Recreativo 
e Cultural dos Cabreiros vai re-
alizar-se no dia 15 de maio, na 

distância de cerca de dez quiló-
metros.

O programa começa com a 
concentração no Largo de São 

Pedro, na aldeia dos Cabreiros, 
pelas 8h30. Inscrições pelo tele-
móvel 919891567.

Passeio de trator em Cabreiros

A palestra "Educar as emoções 
dos adolescentes", organizada 
pelo CLDS 4G da Santa Casa 
da Misericórdia das Caldas da 
Rainha, em parceria com o Gabi-
nete de Psicologia da União das 
Freguesias de Caldas da Rai-
nha - Nossa Senhora do Pópulo, 
Coto e São Gregório e a União 

de Freguesias de Santo Onofre 
e Serra do Bouro, terá lugar no 
dia 20 de maio, pelas 18h00, no 
Centro de Recursos Comunitário 
(antiga Universidade Católica).

É uma palestra no âmbito do 
Ciclo da Parentalidade, dirigida a 
pais, mães, professores, educa-
dores, a famílias no seu geral e a 

toda comunidade interessada.
A oradora é Patrícia Barros, 

psicóloga clínica no Ministério da 
Educação e na Clínica Sanapsy.

A sessão é gratuita, mas com 
inscrições prévias obrigatórias 
através do email clds.crc@scm-
cr.pt.

Palestra “Educar as emoções 
dos adolescentes”

A Escola Secundária Raul 
Proença (ESRP), das Caldas 
da Rainha, no âmbito do seu 
projeto Erasmus+, desenvol-
veu um intercâmbio de alunos 
com a escola Secundair On-
derwijs Groenhove de Ware-
gem, Bélgica. 

O projeto comum, com o tí-
tulo ‘Empowered by Diversity’, 
teve como principal objetivo a 
promoção da inclusão e da di-
versidade e todas as atividades 
desenvolvidas, em duas inten-
sas semanas de intercâmbio, 
contribuíram para esse fim. 

Desta forma, 19 alunos 
dos 10º e 11º anos da ESRP, 
acompanhados pelos profes-
sores Célia Marteleira e Mário 
Lemos, responsáveis pela par-
te portuguesa do projeto, e 16 
alunos dos anos equivalentes 
da escola belga, conviveram, 
trabalharam e divertiram-se 
em dois momentos de mobili-
dade.

Entre os dias 6 e 11 de 
março os alunos belgas foram 
acolhidos pelas famílias portu-

guesas e entre os dias 24 e 29 
de abril foi a vez dos alunos da 
ESRP fazerem parte de famí-
lias belgas. 

Tanto em Portugal como na 
Bélgica, o programa de ativi-
dades incluiu workshops varia-
dos (por exemplo com refugia-
dos, crianças desfavorecidas, 
alunos estrangeiros e organi-
zações não governamentais 
dedicadas à proteção do meio 
ambiente e ao combate à desi-
gualdade de oportunidades e à 
discriminação), visitas culturais 
(idas a Lisboa, Tomar, Bruxelas 
e Ghent), atividades despor-
tivas e lúdicas. Os momentos 
de mobilidade terminaram com 
a plantação de uma árvore nos 
respetivos recintos escolares, 
para memória futura.

No final todos os alunos fo-
ram unânimes em considerar 
que, além dos laços de amiza-
de criados, vivenciaram uma 
experiência única que os mar-
cará e acompanhará por muito 
tempo. 

Raul Proença 
em intercâmbio 
com escola belga

O programa incluiu visitas culturais
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Este concurso, que esteve 
“estagnado durante o tempo da 
pandemia da Covid-19”, possui 
“um cunho político muito impor-
tante, fazendo parte da visão es-
tratégica da OesteCim, que tem 
como intuito fomentar a cultura 
do empreendedorismo, numa al-
tura que é cada vez mais neces-
sário este tipo de competências”, 
explicou o secretário executivo 
intermunicipal, Paulo Simões, no 
início da sessão. Também referiu 
que se trata de uma iniciativa, que 
“procura promover o empreende-
dorismo e desenvolver diversas 
competências, que são funda-
mentais para o sucesso pessoal 
e profissional dos alunos”. 

Esta iniciativa da OesteCim 
foi realizada em parceria com a 
AIRO - Associação Empresarial 
da Região Oeste, no âmbito do 
‘Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar 
- Aluno ao Centro’. Este concur-
so teve como destinatários os 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, en-

sino secundário e profissional, 
inscritos em estabelecimentos 
da região Oeste, com um projeto 
ou ideia de negócio com foco na 
economia circular, assentes na 
promoção da redução, reutiliza-
ção, recuperação e reciclagem 
de materiais e energia. “Todos 
os projetos tinham como base 
a transição digital e verde, bem 
como a economia circular, com 
o objetivo de tornar um território 
mais verde e amigo do ambiente, 
e sobretudo um território que te-
nha respeito pelo planeta”, expli-
cou Paulo Simões. 

Ao concurso de empreendedo-
rismo concorreram 101 ideias de 
negócio, mas apenas 13 foram 
apresentados na sede da Oeste-
Cim. “Foi um orgulho ver os di-
ferentes ciclos a movimentarem-
se e a terem este entusiasmo, 
bem como determinação para 
chegarem a esta final apenas 13 
projetos finalistas” sublinhou o 
responsável, que fez parte dos 
membros do júri que avaliou os 

projetos finalistas.
Ao 1º ciclo foram atribuídos 

três primeiros prémios: “Era uma 
vez uma bolota”, dos alunos Ca-
tarina Maurício, Denzel Simão, 
Iuid Pereira e Adam Danfá, do 
Agrupamento de Escolas do Car-
regado, e Lusível de Henrique 
Germano, Rafaela Costa e Pula-
rude de Catarina Leal, alunos da 
Escola Básica de Santa Catarina, 
que pertence ao Agrupamento de 
Escolas Rafael Bordalo Pinheiro.

No 2º ciclo, o projeto vencedor 
foi o “Trash”, de Diana Isabel da 
Silva Alves, da Escola Básica de 
Santa Catarina, que consiste na 
criação de barcos robôs que têm 
um sensor para detetar e reco-
lher os lixos aquáticos. Também 
foi atribuído o segundo lugar ao 
projeto Recipesca, de Santiago 
Marques e Tomás Querido, e o 
terceiro lugar ao Ice, de Santiago 
Tomás dos Santos e Simão Fran-
cisco, todos alunos da Escola 
Básica de Santa Catarina. 

No 3º ciclo, o primeiro lugar foi 

entregue ao Bio Gummies, dos 
alunos Debora Andrade, Diogo 
Santos, Cristiano Alves e Gusta-
vo Timóteo, da Escola Básica e 
Integrada do Carregado, e que 
consiste na criação de gomas 
saudáveis. Já o segundo lugar 
foi para o projeto Cartão Azul – 
Praia Azul, dos alunos Ana Bran-
co, Telmo Maranhão, Diana Del-
gado, Margarida Marques, Ana 
Filipa Rachão e Gisela Rosa, da 
Escola Básica de Peniche, e o 
terceiro lugar para Amigos Eco, 
dos alunos Sara Rocha, Mariana 
Mira e Ciprian Anghelut, da Es-
cola Básica e Integrada do Car-
regado.

Quanto ao Ensino Secundário, 
venceu o projeto Waterflush, de 
Maria Eduarda Marques, da Es-
cola Secundária Rafael Bordalo 
Pinheiro, que tem como objetivo 
comercializar serviços técnicos 
que permitam desenvolver e im-
plantar circuitos de saneamento 
doméstico para aproveitar inte-
gralmente as águas provenientes 

dos duches, banhos e lavatórios 
para abastecimento dos siste-
mas de autoclismo existentes 
nas instalações sanitárias. 

Também foram atribuídos pré-
mios aos projetos Focus, dos 
alunos Lucas Coelho, Mauro 
Carreira e Júlio Lopes, da Esco-
la de Hotelaria e de Turismo do 
Oeste, e ao ÓleoCenfim, dos alu-
nos Alex Faria, Bernardo Santos, 
Lucas Pinto e Pedro Machado, 
do Cenfim. 

No âmbito do concurso tam-
bém foi distinguido Caldas da 
Rainha como o ‘Município Mais 
Empreendedor’.  

Sábado também marcou a fi-
nal de uma semana dedicada ao 
empreendedorismo, onde cerca 
de 600 alunos de escolas da re-
gião Oeste tiveram a oportunida-
de de visitar empresas, participar 
em workshops e ter contacto com 
os ecossistemas de empreende-
dorismo e inovação.

Agrupamento Rafael Bordalo Pinheiro 
destaca-se em concurso 
de empreendedorismo
Os alunos do Agrupamento de Escolas Rafael 
Bordalo Pinheiro foram os grandes vencedores 
da Final do Concurso de Empreendedorismo nas 
Escolas 2021/2022, que decorreu no passado sá-
bado, na sede da Comunidade Intermunicipal do 
Oeste (OesteCim), onde foram atribuídos dois 
primeiros prémios ao nível do 2º ciclo e secun-
dário. 

Grupo de alunos que participou na Final do Concurso de Empreendedorismo nas EscolasMariana Martinho

A tour, que arrancou no início 
do mês e que já passou pelas ter-
mas de Sangemil e Penamacor, 
terá a duração de pouco mais de 
um mês. Para esta iniciativa, a 
rede Termas Centro, que resulta 
do PROVERE - Programa de Va-
lorização Económica dos Recur-
sos Endógenos - escolheu Mi-

guel Gameiro, que além de mú-
sico também é ‘chef’ há 12 anos, 
para realizar receitas saudáveis 
com produtos endógenos.  

“Fui desafiado pela rede Ter-
mas Centro para cozinhar nas di-
ferentes regiões, onde estão in-
seridas as Termas das Caldas da 
Rainha, receitas saudáveis com 

Miguel Gameiro atuou e confecionou
 “muffins com pera rocha” na Praça da Fruta

O músico esteve na Praça da Fruta a preparar a receita dos muffins
Mariana Martinho

Caldas da Rainha foi a terceira cidade das 20 
estâncias termais da região Centro a receber a 
“Tour Saudável”, promovida pela rede Termas 
Centro. A iniciativa, que decorreu na passada 
quarta-feira, na Praça da Fruta, contou com a 
participação do cantor, mas também chef, Miguel 
Gameiro que deu música e confecionou muffins 
com pera rocha.

produtos endógenos”, explicou o 
músico, adiantando que “vão ser 
18 estâncias termais, com 18 re-
ceitas e concertos diferentes”.

No caso das Caldas da Rai-
nha, o artista optou por confe-
cionar “muffins com pera rocha”. 
Além de promover “a faceta da 

gastronomia saudável, a tour 
também tem como objetivo, em 
cada uma das estâncias termais, 
divulgar os pequenos mercados 
locais, ajudando os produtores 
da região a divulgarem os seus 
produtos”. 

Ao showcooking também se 

juntou uma pequena atuação de 
Miguel Gameiro, com músicas 
da sua autoria. 

Todas as receitas preparadas 
pelo músico no decorrer da tour 
estarão disponibilizadas em livro 
no final do mês de junho.
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Segundo manifestou no anún-
cio da sua candidatura, “após as 
eleições autárquicas de setem-
bro de 2021, em que o PS/Cal-
das obteve os piores resultados 
de sempre, um conjunto amplo 
de militantes ponderou apresen-
tar candidatura à presidência da 
Comissão Política”. 

Como resultado dessa refle-
xão, foi dado a conhecer a in-
tenção de apresentação de uma 
candidatura encabeçada por 
Alberto Gonçalves, denomina-
da “3ª Via”, por ser, ao momen-
to, a terceira – depois de Pedro 
Seixas e Isabel Alves Pinto, que 
entretanto apresentaram um ma-
nifesto de candidatura conjunta 
evitando desta forma concorre-
rem um contra o outro.

Alberto Gonçalves disse ter 

“uma perspetiva organizativa 
substancialmente distinta das 
duas tendências que permane-
cem e constituem a comissão 
política em exercício”.

“Por ser convicção desta can-
didatura que, a genuína unidade 
se faz à volta de um programa 
em que os militantes se revejam 
e participem, que os consensos 
reais e duradouros se alcançam 
pelas firmes e sãs trocas de ar-
gumentos e dada a forte adesão 
de militantes ao projeto apresen-
tado por esta candidatura, será 
a mesma formalizada logo que 
conhecida a data das eleições”, 
anunciou.

Nas suas linhas gerais a “3 
Via” pretende “chamar a genera-
lidade dos militantes a participar 
em toda a vida partidária, nomea-

damente, no processo de forma-
ção decisório dos órgãos eleitos, 
secretariado e comissão política, 
através da realização, entre ou-
tros, de assembleias gerais de 
militantes bianuais e sempre que 
se revelem necessárias, conven-
ções autárquicas anuais e a cria-
ção de secções de residência”.

Procura também a participa-
ção em grupos de trabalho te-
máticos de interesse local que 
culminarão em eventos a realizar 
para a população.

“Uma descentralizada e des-
concentrada mas sólida organi-
zação interna e uma clara e des-
complexada abertura ao exterior, 
permitirá ao PS/Caldas tornar-se 
uma robusta alternativa credível 
aquando da realização de elei-
ções autárquicas”, sustentou.

Alberto Gonçalves 
encabeça candidatura 
ao PS/Caldas 

Alberto GonçalvesFrancisco Gomes

Com o mote “Ganhando a 3ª Via, ninguém per-
de”, Alberto Gonçalves encabeça uma candida-
tura ao PS/Caldas, pretendendo “encetar uma 
profunda reorganização do aparelho partidário 
local, substituindo a inércia a que chegou, pela 
necessária dinâmica que envolva todos os mili-
tantes”.

Pu
b.

Câmara reestrutura 
Conselho Municipal 
da Juventude

O executivo da Câmara Mu-
nicipal das Caldas da Rainha 
vai reestruturar o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), 
um órgão consultivo sobre ma-
térias relacionadas com a polí-
tica de juventude.

Composição, competências 
e regras de funcionamento se-
rão alguns dos pontos a definir 
no primeiro encontro de traba-
lho, agendado para o dia 20 de 
maio, pelas 21h00, no auditório 
da Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro.

O primeiro encontro do CMJ 
vai reunir com as várias enti-
dades que irão compor este 
órgão, assim como outras as-
sociações juvenis ou grupos 
informais que o pretendam in-
tegrar como observadores.

O Município lança o desafio 
a todos os jovens com idades 
compreendidas entre 15 e 29 
anos a integrarem o CMJ, en-
volvendo-se e partilhando as-
pirações, interesses e também 
as dificuldades que enfrentam 
para que, em conjunto, possam 
ser criadas alternativas.

O CMJ tem como objetivo 
colaborar na definição e exe-
cução das políticas municipais 

de juventude, assegurando a 
sua articulação e coordenação 
com outras políticas setoriais, 
nomeadamente nas áreas do 
emprego e formação profissio-
nal, habitação, educação e en-
sino superior, cultura, desporto, 
saúde e ação social.

Procura também assegurar 
a audição e representação das 
entidades públicas e privadas 
que, no âmbito municipal, pros-
seguem atribuições relativas à 
juventude. Visa promover a dis-
cussão das matérias relativas 
às aspirações e necessidades 
da população jovem residen-
te no município e incentivar a 
atividade associativa juvenil, 
assegurando a sua representa-
ção junto dos órgãos autárqui-
cos, bem como junto de outras 
entidades públicas e privadas, 
nacionais ou estrangeiras.

Contribuir para o aprofunda-
mento do conhecimento dos in-
dicadores económicos, sociais 
e culturais relativos à juventu-
de, promover a divulgação de 
trabalhos de investigação re-
lativos à juventude e promover 
iniciativas sobre a juventude a 
nível local, são outras missões.
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A Associação de Moradores 
e Amigos do Bairro Azul voltou 
a organizar a Festa da Flor no 
passado domingo, animando o 
bairro com um mercadinho arte-
sanal, bicicletas fl oridas, eleição 
Miss Flor, cantares regionais e 
jogos tradicionais.

A Festa da Flor começou bem 

cedo com a montagem das ban-
cas de artesanato com cerca de 
20 artesãos das Caldas da Rai-
nha, e que tiveram a oportuni-
dade de dar a conhecer os seus 
trabalhos de cerâmica, têxteis e 
de produtos naturais.

A celebração contou com a 
atuação do Grupo Coral Unidos 

do Lavradio (Barreiro), seguindo-
se um desfi le de bicicletas fl ori-
das pela cidade.

À tarde a festa ganhou novo 
ritmo, com a realização da atu-
ação do Orfeão Caldense e do 
grupo de dança RiSa Dance 
School.

Rui Miguel

Festa da Flor 
no Bairro Azul

Atuação do Grupo Coral Unidos do Lavradio

A Academia de Música de 
Óbidos (AMO) apresentou-se 
no passado sábado, na Igreja 
de Nossa Senhora da Con-
ceição, em Caldas da Rainha, 
com um concerto intitulado 
“Magnifi cat” para coro, solistas 
e orquestra. 

O programa foi muito aplau-
dido pelo público presente, que 
encheu por completo a Igreja. 
No concerto intervieram alunos 
e professores da AMO, onde 
sobressaiu a participação do 

Coro do Curso Secundário de 
Música e da Orquestra de Cor-
das. 

A direção musical foi as-
segurada por João Perdigão 
Lúcio e por António Pereira 
Barbosa. Destacaram-se ainda 
como solistas convidados o so-
prano Rita Marques, o contralto 
Rita Filipe, o tenor Tiago Simas 
e o baixo Diogo Chaves. 

Este evento contou com o 
apoio da Paróquia de Caldas 
da Rainha.

Concerto “Magnificat” 
na Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição

Programa da Academia de Música de Óbidos
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O 27º Encontro dos Antigos 
Alunos da Bordalo Pinheiro (ex-
Escola Industrial e Comercial das 
Caldas da Rainha) realizou-se no 

passado sábado, no restaurante 
A Lareira.

Várias gerações estiveram a 
recordar os velhos tempos de 

escola, revendo amizades, entre 
perto de duas centenas de parti-
cipantes.

Encontro dos Antigos Alunos 
da Bordalo Pinheiro

Evento animado no restaurante A Lareira

O CLN é um evento que acon-
tece desde 1997 nas Caldas da 
Rainha. A comunidade artísti-
ca vai sendo renovada todos 
os anos, principalmente devi-
do à Escola Superior de Artes e 
Design. A originalidade e perso-
nalidade artística da cidade está 
bem representada pelos estu-
dantes e artistas locais.

Ao promover e incentivar o 

contacto entre todo o universo 
artístico, os moradores e os vi-
sitantes, o CLN atua como uma 
rede que conecta as áreas de 
artes plásticas, performativas, 
design, multimédia e música.

Apoiado pela Câmara Muni-
cipal, entre outras entidades de 
Caldas da Rainha, nasceu do 
desejo dos alunos de exporem 
os seus trabalhos de forma livre, 

num ambiente criado por eles, 
sem preconceitos nem limites. 
Com a dificuldade de acesso 
aos espaços expositivos, o CLN 
transforma a cidade, oferecen-
do uma troca de experiências 
culturais e artísticas nos mais 
diversos locais, sejam espaços 
públicos, casas, lojas e vitrinas, 
descritos num mapa que serve 
de guia para o que há para ver.

Caldas Late Night de volta

A Guerra de Almofadas costuma ser um dos eventos do CLN

O Caldas Late Night (CLN) está de volta nos dias 9, 10 e 11 de junho para a 
25ª edição, após dois anos marcados pela inexistência de atividades artís-
tico-culturais presenciais.
Francisco Gomes

“Apontamentos das Nossas 
Ruas”, é o título de uma ex-
posição do caldense Manuel 
Bandeira Duarte, no Momen-
tos Restaurante, no Centro 
Cultural e de Congressos das 
Caldas da Rainha, até 30 de 
maio.

Designer de ambientes e 
mestre em arte e design para 
o espaço público, Manuel Ban-
deira Duarte ilustra uma parte 
da deriva rítmica do dia-a-dia 
na cidade de Caldas da Rainha, 
evidenciando-se o seu eixo 
central. Através de um mapa 
desenhado e devidamente nu-
merado, evidencia-se o cerne 
da cidade termal, convidando 
o visitante para a narração de-

clarada que se desenlaça nos 
restantes 30 desenhos, 16 dos 
quais presentes nesta exposi-
ção e anotados no mapa.

Introduzindo à introspeção 
de um trajeto do quotidiano, os 
registos destacam pormenores 
e seguem perspetivas de um 
percurso comum, presencial e 
central, que nasce na Rua Dr. 
Miguel Bombarda e finda na 
Rua Almirante Cândido Reis 
(Rua das Montras), junto à 
Praça da República (Praça da 
Fruta).

Manuel Bandeira Duarte fo-
ca-se “na poesia, poética e po-
lítica que o lugar nos propicia 
e, intuitivamente, nos faculta”.

Exposição do caldense Manuel Bandeira Duarte

“O Azul na Natureza - A Na-
tureza das Coisas| Caixa de 
Imagens do Mundo”, uma ex-
posição elaborada pelos traba-
lhos realizados pelos alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico da 
Escola Básica de Santo Ono-
fre, do Agrupamento de Esco-
las Raul Proença, encontra-se 
no La Vie Caldas da Rainha 
até dia 12 de maio. 

A exposição, que apresenta 
parte do trabalho desenvolvido 
pelos alunos, pretende pro-

mover um processo de cons-
ciencialização ambiental, de 
promoção de valores, de mu-
dança de atitudes e de com-
portamentos face ao ambiente, 
de forma a preparar os alunos 
para o exercício de uma cida-
dania consciente, dinâmica e 
informada face às problemá-
ticas ambientais atuais. Desta 
forma, enquadra-se no projeto 
Go Green criado pelo centro 
comercial.

Iniciativa com trabalhos de alunos da Escola Básica de 
Santo Onofre

“Apontamentos 
das Nossas Ruas” 
no Momentos 
Restaurante

Exposição ambiental 
no La Vie

A próxima sessão do Diga 33 
- Poesia no Teatro, iniciativa na 
Sala-Estúdio do Teatro da Rai-
nha, em Caldas da Rainha, terá 
lugar no dia 17 de maio, pelas 

21h30, e terá como 56º convida-
do Miguel Martins.

Nasceu em Lisboa, em 1969, 
e formou-se em arqueologia. Tem 
mais de trinta livros editados.

O valor da entrada é de dois 
euros. Será necessária reserva 
pelo telefone 262823302.

Diga 33 com Miguel Martins
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Foi inaugurado o parque de 
lazer e pesca Arnóia, na fre-
guesia das Gaeiras, em Óbi-
dos, com área de merendas, 
área infantil, zona de interpre-
tação da fauna, pista de pesca, 
ancoradouro, miradouro e es-
tacionamento.

Na inauguração houve um 
almoço, no seguimento de uma 
caminhada.

No âmbito das festas da 
vila, realizou-se na noite da 
passada sexta-feira, na Casa 
das Gaeiras, um concerto com 
Ana Laíns.

Inaugurado parque 
de lazer e pesca Arnóia

Almoço na área de merendas

A Feira e Festa da Santa Cruz 
realizou-se no dia 3 de maio, no 
terreiro do Santuário do Senhor 
Jesus da Pedra, em Óbidos. 

Esta feira foi instituída por al-
vará régio de D. José I datado 
de 1762, mas há notícias da sua 
realização pelo menos desde a 
inauguração do templo, entre 
1740 e 1747.

Situado nos arredores do 
burgo medieval, como convinha 
à sua condição de santuário de 
peregrinação, o Santuário do Se-

nhor Jesus da Pedra foi projecta-
do pelo capitão Rodrigo Franco, 
arquiteto da Mitra Patriarcal.

A sua construção tem origem 
na lenda da descoberta de uma 
cruz em pedra com uma singela 
imagem de Cristo que teria pode-
res milagrosos, a ela recorrendo 
os agricultores locais em anos de 
seca. No início do século XVIII, 
a cruz estava resguardada numa 
pequena capela de madeira, 
onde já acorria um grande núme-
ro de peregrinos. Era necessária 

a construção de um santuário 
digno, como aconteceu. 

Desde sempre o Santuário 
assumiu grande importância lo-
cal, como ponto de atração de 
peregrinações (círios), fortemen-
te marcadas por um sentimento 
festivo, daí resultando a reali-
zação da feira de Santa Cruz, 
assim denominada por decorrer 
no dia em que, anteriormente ao 
Concílio Vaticano II, se celebrava 
a "Descoberta da Santa Cruz por 
Santa Helena".

Festa e Feira de Santa Cruz

Evento no terreiro do Santuário do Senhor Jesus da Pedra (foto João Carlos)

O evento contou com a pre-
sença do Cardeal Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Clemente, 
do diretor do Centro Distrital de 
Leiria da Segurança Social, João 
Paulo Pedrosa, do presidente 
da Câmara Municipal de Peni-
che, Henrique Bertino, e do pa-
dre Diogo Correia, presidente da 
instituição, e realizou-se após a 
missa com os utentes e funcio-
nários da instituição e entidades 

convidadas, na capela do com-
plexo social.

O espaço alberga dois lares, 
com capacidade para 114 uten-
tes, e incluirá ainda centro de dia 
para 40 utentes e apoio domicili-
ário, num investimento de cerca 
de cinco milhões de euros.

Nascido a 5 de maio de 1922 
no concelho de Aveiro, Monse-
nhor Bastos foi para Peniche 
em 1947, tendo sido responsá-

vel pela paróquia até 2008. Só 
o estado de saúde travou o seu 
dinamismo. Morreu em 2010. Foi 
a mais importante personalida-
de de Peniche, marcando a vida 
pastoral, social, cultural e des-
portiva da cidade. 

O complexo tem o nome da 
grande alma do projeto, o antigo 
presidente da Câmara de Peni-
che, João Augusto Barradas, que 
também já faleceu.

Cardeal Patriarca benze 
complexo social

Missa presidida por D. Manuel Clemente (foto Carlos Tiago)

Aproveitando o arranque das comemorações do centésimo aniversário 
de nascimento de Monsenhor Manuel Bastos, que foi pároco de Peniche 
durante 61 anos, na passada quinta-feira foi benzido e inaugurado o 
Complexo Social Comendador João Augusto Barradas do Centro Social 
Padre Bastos.
Francisco Gomes

 No dia 22 de maio realiza-
se um passeio pedestre na 
Gracieira, no concelho de 
Óbidos, com organização da 
Ascurede - Associação Cultu-
ral Recreativa e Desportiva da 
Gracieira.

É possível fazer apenas a 
caminhada, mas também ha-
verá um almoço convívio (13 
horas).

A concentração está marca-
da para as 08h30 no largo da 
associação. A participação na 
caminhada tem um custo de 5 
euros.

Para o almoço o custo, por 
pessoa, é de 10 euros e 5 eu-
ros para crianças até aos 12 
anos.

Inscrições pelo telemóvel 
915910200.

Passeio pedestre 
na Gracieira

Estão abertas as inscrições 
para o ensino artístico especia-
lizado da música e teatro, no 
próximo ano letivo, na Acade-
mia de Música de Óbidos.

Trata-se de um regime de 
ensino financiado pelo esta-
do, através do qual é permitido 
aos alunos frequentarem, em 
simultâneo, disciplinas de for-
mação geral e as disciplinas 

de formação vocacional.
Cursos oficiais: 1º Ciclo 

(dos 6 aos 9 anos) - Iniciação 
à Música, Regime Supletivo; 5º 
Ano - Curso Básico de Música, 
Regime de Articulado; 10º Ano 
- Regime de Articulado e/ou 
Supletivo; 5º e 7º Ano - Curso 
Básico de Teatro, Regime de 
Articulado.  

Ensino artístico com 
inscrições abertas

No âmbito de uma parceria 
entre os alunos dos Cursos 
Profissionais do Agrupamento 
de Escolas Fernão do Pó, do 
Bombarral, e os formandos 
do Curso de Cozinha/Paste-
laria do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional de 
Santarém, foi desenvolvido um 
projeto artístico e gastronómi-
co que culminou com a produ-
ção de iguarias que combinam 

ingredientes da Ucrânia e Por-
tugal. 

No próximo dia 13 a expo-
sição fotográfica que foi apre-
sentada em abril em Caldas da 
Rainha será agora inaugurada  
com um almoço na galeria da 
escola sede do agrupamento, 
que juntará os alunos e as fa-
mílias ucranianas acolhidas no 
concelho do Bombarral. 

Almoço e exposição 
“Somos Ucrânia” 
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No ano de 1984 foi o início da 
atividade laboral em nome uni-
pessoal de Vitor Manuel Gomes 
da Silva Carvalho, com as ins-
talações na Rua Aníbal Rosado, 
Bombarral. Em 1991 foi criada a 
Silva & Carvalho, Lda, uma so-
ciedade por quotas, com 50% 
para Vítor Silva e 50% para Dilia 
Carvalho, sendo confinanciada 
pelos pais da sócia fundadora, 
Família José Galo.

Na altura as instalações eram 
no loteamento dos Bacelos, lote 
6, sendo que agora foi inaugu-
rado novo espaço na zona de 
comércio, serviços e indústria no 
polo II na Rua António Marques 
n.º5, onde estão igualmente se-
diadas as empresas DECMET e 
SC Engenharia, pertencentes ao 
grupo SC.

Fundada com o “intuito inicial 
de estar ligada ao setor das espe-
cialidades de águas e serralharia 
ligeira, mas com o passar dos 
anos, a empresa, baseada nos 
valores de inovação, responsabi-

lidade social, paixão, excelência, 
talento, honestidade e confiança, 
cresceu e alargou a área de ne-
gócio, tornando-se hoje em dia 
num grupo, com mais duas ativi-
dades adjacentes”, explicou o fi-
lho dos fundadores e gerente da 
empresa transmitida por doação, 
a 11 de maio de 2017 a Samuel 
Silva.

O responsável também re-
feriu que “esse crescimento fez 
com que fossemos reconhecidos 
como uma empresa PME Exce-
lência, contando atualmente com 
35 trabalhadores”. 

Esse desenvolvimento, que 
tem sido efetuado de “uma forma 
sustentável, baseando-se sem-
pre na boa relação pessoal en-
tre todos os colaboradores e na 
sua qualidade de trabalho pres-
tado”, contribuiu para aquisição 
de novas instalações na Zona In-
dustrial do Bombarral, com uma 
área coberta de dois mil metros 
quadrados, tendo o terreno sido 
adquirido no ano de 2016. “Este 

Empresa Silva & Carvalho 
inaugurou novas instalações
A empresa Silva & Carvalho, Lda inaugurou no 
passado dia 25 as suas novas instalações, situa-
das na Zona Industrial do Bombarral. 

A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Fernandes 
(foto José António)

novo investimento vai permitir 
dar melhores condições aos tra-
balhadores e aos clientes, bem 
como um serviço mais moderno 
e de qualidade”, frisou o gerente 
da empresa, que pretende conti-
nuar a investir na inovação e na 
aquisição de novos equipamen-
tos. 

Atualmente a empresa, que 

está focada no mercado de rea-
bilitação urbana de Lisboa, dis-
ponibiliza diversos serviços liga-
do ao setor da construção civil, 
como as construções metálicas 
(estruturas em perfis de aço, co-
berturas em chapa sandwich e 
coberturas e fachadas em chapa 
lacada) e a serralharia civil (ve-
dações, portões, gradeamento, 

conservação e manutenção de 
elementos em aço inox, imper-
meabilizações e isolamentos, e 
serviço de corte).

Também disponibiliza um ga-
binete técnico para a direção de 
obras particulares, preparação 
de obras, mediações de projetos 
e projetos de estruturas metáli-
cas.  

Foram avistadas cara-
velas portuguesas na Praia 
D’El Rei, em frente ao Ho-
tel Marriot, no concelho de 
Óbidos, alertou na passa-
da sexta-feira o Serviço 
Municipal de Proteção Civil 
(SMPC).

“Esta espécie é carate-
rizada por um flutuador em 

forma de balão, frequente-
mente de cor azul ou rosa-
da.  Deve evitar-se tocar 
nos organismos, mesmo 
quando aparentam estar 
mortos/secos na praia, 
porque os mesmos podem 
provocar graves queima-
duras”, avisou o SMPC de 
Óbidos.

Foi aconselhado que 
“não sejam praticados ba-
nhos e qualquer prática 
desportiva na praia, até 
que deixe de ser avistada 
a espécie”.

Francisco Gomes

Caravelas portuguesas 
na Praia D’El Rei 
em frente ao Hotel Marriot

Espécie pode provocar graves queimaduras
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O JORNAL DAS CALDAS agradece a todos os que contribuíram para a Gala de comemoração do trigésimo aniversário.

- Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa
 - Atriz caldense, Mafalda Saloio

- Apresentadores, José Ramalho e Francisca Gama
- Diretor técnico, José Ramalho, Vanessa Gonçalves e a toda a equipa do CCC

- Artistas Fernando Pereira, Grupo de Dança SuperFlash, Walter Moraes, Sobreiro Duarte, Miguel Cocco   
e alunos do 1º ano do curso de Animação Sociocultural da ETEO

- Presidente da Câmara Municipal das Caldas, Vitor Marques
- Presidentes da Direção da AIRO, Jorge Barosa, e da ACCCRO, Luís Gomes

- Diretores e representantes dos estabelecimentos de ensino presentes 
- Ordem do Trevo, Ana Gonçalves, responsável pelos eventos, e José Viegas, presidente da associação

- Alunos do Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro  
com o apoio do professor Paulo Vasques

- Alunos do Curso Técnico de Turismo do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro 
- Diretor, Daniel Pinto, chefe de cozinha, Luís Tarenta, coordenadora de restauração e bebidas, Marisa Rosa, 

e alunos da EHTO pelo bolo de aniversário 
- Estagiária no JORNAL DAS CALDAS, Leonor Correia, do curso de audiovisuais e multimédia na ESAD.CR

- Estagiários no JORNAL DAS CALDAS, Júlio Martins e Eduardo Gomes, do curso de Técnico de Multimédia na ETEO 
- Pastelaria/Padaria “O Pão” (Bombarral) pelo bolo 

- Edite Norte, pelos vestidos de Gala da apresentadora e equipa do JORNAL DAS CALDAS
- Vanessa Sousa, maquilhadora, e Liliana Ribeiro, responsável pelo cabeleireiro Pente&Arte

- Adega Cooperativa da Vermelha
- Papelaria Vogal e Armovos

- A todos os presentes na Gala dos 30 anos do JORNAL DAS CALDAS

JORNAL DAS CALDAS     I11 DE MAIO DE 2022 SUPLEMENTO GALA 
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Jaime Costa, fundador do JORNAL DAS CALDAS, 
falou da origem do seminário e como se empenhou 
para a sua afirmação. A empresa Caldas Editora 
(JORNAL DAS CALDAS), fundada por Jaime Costa 
e Avelino António, lançou a primeira edição a 30 de 
abril de 1992 e tinha o custo de 70 escudos (35 cên-
timos).

Depois de um vídeo com várias capas dos 30 anos 
do JORNAL DAS CALDAS, seguiu um momento cul-
tural com o Grupo de Dança SuperFlash. Formado 
em 1998 no Bairro dos Arneiros, um ano depois in-
tegrou a secção recreativa da Associação Cultural 
Desportiva e Recreativa Arneirense. Constituído por 
jovens dançarinos, este grupo apresentou um espe-
táculo que agradou o público.

Subiu depois ao palco António Salvador, que em 
abril de 2010 adquiriu o JORNAL DAS CALDAS, as-
sumindo a nova administração deste semanário. O 
Grupo Medioeste foi crescendo e além do JORNAL 
DAS CALDAS detém também o jornal Região da Na-
zaré e a Rádio Mais Oeste. Clara Bernardino é a di-
retora dos órgãos de comunicação social do Grupo 
Medioeste. 

Desde 2010, com o novo proprietário, o JORNAL 
DAS CALDAS procurou estar mais presente na re-
gião, criando várias parcerias e dinamizando eventos, 
como lançamentos de livros, conferências, desfiles de 
moda, entre outros. A publicação de jornais não tem 
sido a única função do JORNAL DAS CALDAS. Mui-
tas iniciativas têm sido organizadas ou contado com o 
forte apoio do JORNAL DAS CALDAS.

Depois da projeção de um vídeo do JORNAL DAS 
CALDAS, o administrador do Grupo Medioeste falou 
do crescimento do grupo de comunicação social e de 
novos projetos, como a parceria com Festival Inter-
nacional de Cinema de Turismo - ART&TUR, que irá 
promover nas escolas da região um concurso de pro-
dução de cinema com foco no património do Oeste.  

O responsável afirmou ainda a importância do 
JORNAL DAS CALDAS junto do público, apoiando 
centenas de iniciativas de diversão, solidariedade so-
cial, congressos, conferências, entre outros eventos, 
assumindo um papel preponderante na divulgação e 
cobertura das diversas iniciativas que decorrem na 
região. 

António Salvador anunciou o momento especial 
que se seguiu, que foi a projeção de um vídeo com 
o testemunho do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa.  

O Presidente da República deu os parabéns ao 
JORNAL DAS CALDAS e destacou a história do mes-
mo ao serviço da comunidade próxima e distante. 

Disse que retém as melhores recordações deste jor-
nal, que “é porta-voz das questões relacionadas com 
a saúde, cultura, política, economia e sociedade”.  

Ligação às escolas e associações
A importância dos jornais regionais reside essen-

cialmente na proximidade com os seus leitores. São 
eles que dão voz à população local. O Grupo Me-
dioeste tem acompanhado o trabalho nas diferentes 
escolas da região e por isso subiram ao palco João 
Silva, diretor do Agrupamento de Escolas Raul Pro-
ença, Maria do Céu Santos, diretora do Agrupamento 
de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, Sandra Santos, 
diretora pedagógica do Colégio Rainha D. Leonor, 
José Santos, diretor do Agrupamento de Escolas 
Josefa d'Óbidos, Filomena Rodrigues, diretora da 
Escola Técnica Empresarial do Oeste, Daniel Pinto, 
diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, 
Vítor Lapa, diretor do CENFIM – Centro de Formação 
Profissional da Industria Metalúrgica e Metalomecâni-
ca, Remnner Nunes, diretor administrativo e financei-
ro do Cencal - Centro de Formação Profissional para 
a Indústria de Cerâmica, e João Mateus, subdiretor 
da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da 
Rainha (ESAD.CR).

Por motivo de saúde, Jorge Graça, diretor do Agru-
pamento de Escolas D. João II, não pôde comparecer, 
mas enviou uma mensagem que foi lida pela diretora 
do Grupo Medioeste, Clara Bernardino, que é também 
professora de língua portuguesa no Agrupamento de 
Escolas de São Martinho do Porto.

O Grupo Medioeste tem igualmente apoiado várias 
associações de solidariedade social ao longo dos últi-
mos tempos com diversos eventos e atividades. Nes-
ta celebração dos 30 anos o JORNAL DAS CALDAS 
deu voz à Ordem do Trevo (OT). 

Ana Gonçalves, responsável pela OT eventos, fa-
lou do impacto do JORNAL DAS CALDAS enquanto 
parceiro de iniciativas diversas na sociedade. Deu 
exemplos de eventos que realizou com o Grupo Me-
dioeste.  

Foi projetado um vídeo sobre o trabalho da OT, 
onde o presidente da associação, José Viegas divul-
gou que apoiam 56 famílias carenciadas, 192 pesso-
as e 89 crianças.  

Promoção de artistas
O JORNAL DAS CALDAS também dá destaque e 

promove os artistas do Oeste, pelo que houve a atu-
ação do caldense Walter Moraes com a coreografia 

Para festejar em pleno 30 anos de vida, o Grupo Medioeste (JORNAL DAS 
CALDAS, Região da Nazaré e Rádio Mais Oeste) organizou uma Gala que de-
correu no dia 5 de maio no grande auditório do Centro Cultural e de Congres-
sos das Caldas da Rainha (CCC), onde não deixaram de marcar presença as 
forças vivas da região. 
O sucesso do evento reforça a importância do Grupo Medioeste na região. Ao 
longo de duas horas pelo palco passaram muitos nomes, unindo a cultura, 
educação, economia, política e solidariedade. Foi um evento especial que de-
monstrou como o JORNAL DAS CALDAS está ao serviço da comunidade. 
30 anos de jornalismo de proximidade é um momento relevante da riquíssi-
ma história do JORNAL DAS CALDAS. Na Gala o público presente conheceu 
como iniciou o JORNAL DAS CALDAS, as mudanças importantes, a evolução 
e o peso do jornalismo regional na sociedade.
Os apresentadores, José Ramalho e Francisca Gama, abriram a cerimónia 
cheia de música, momentos de diversão e surpresas.

Marlene Sousa

JORNAL DAS CALDAS     11 DE MAIO DE 2022

Casa cheia na gala de comemoração  do trigésimo aniversário 
do JORNAL DAS CALDAS
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“Caos”. Começou a dançar aos nove anos, treinou em 
vários grupos de dança da região. Vai representar Por-
tugal na final europeia, na Alemanha, de um festival in-
ternacional de dança, após ter conquistado o primeiro 
lugar nas danças urbanas.

JORNAL DAS CALDAS     11 DE MAIO DE 2022

Casa cheia na gala de comemoração  do trigésimo aniversário 
do JORNAL DAS CALDAS Em vídeo, a atriz caldense Mafalda Saloio deu o seu testemunho so-

bre o JORNAL DAS CALDAS. Falou da importância da comunicação so-
cial no trabalho dos artistas. Agradeceu ao JORNAL DAS CALDAS pelo 
trabalho que tem feito ao longo dos 30 anos, em dar voz às histórias da 
cidade, das pessoas e da cultura local. Destacou o jornalismo regional 
que “dá voz às minorias, aos movimentos que fazem agitar a realidade e 
que é o espaço que nos informa e que também nos faz pensar”.

Formada em teatro físico pela Escola Internacional de Teatro Jacques 
Lecoq (França), Mafalda Saloio trabalha atualmente como atriz e é cria-
dora de vários projetos artísticos entre o teatro, dança e música. É for-
madora e lecionou teatro durante 14 anos na Escola Técnica Empresarial 
do Oeste, em Caldas da Rainha. Atualmente vive em San Sebastian, no 
país basco, onde leciona teatro. 

Passou na Gala um vídeo do “Caldas Fashion”, um dos grandes even-
tos que o JORNAL DAS CALDAS organiza. Trata-se de um evento de 
moda que teve início em 2014 e que em 2021 contou com a 4ª edição, 
que decorreu no grande auditório do Centro Cultural e de Congressos 
das Caldas da Rainha. O “Caldas Fashion” é um evento com a finalidade 
de promover o comércio regional, tendo sempre uma vertente solidária.

Fernando Pereira cativou o público 
Moda e música andam de mãos dadas e a Gala contou com a atuação 

de Fernando Pereira, que cativou o público com vários temas nacionais, 
numa homenagem ao Dia da Língua Portuguesa, que foi assinalado a 5 
de maio.  

O artista, reconhecido pelas suas qualidades vocais fora do comum, 
iniciou o espetáculo com um tema de Amália Rodrigues – “Fado Portu-
guês”. Seguiu-se o tema dos anos 80, “Amor”, dos Heróis do Mar. 

Interagiu com o público cantando “O corpo é que paga”, de António 
Variações.  

E ao serviço da paz, lamentando a guerra na Ucrânia, Fernando Pe-
reira cantou “We Are the World”, tema de 1985, escrito por Michael Ja-
ckson e Lionel Richie, dedicado às vítimas da fome na África. Deixou a 
mensagem que o mundo só muda com a nossa ajuda. “Serás sempre 
responsável pelo bem que não fizeres”, disse.  

A sala entrou em rubro com a interpretação de "Nessun Dorma", fa-
mosa ária do último ato da ópera Turandot criada em 1926 por Giacomo 
Puccini.

Associações empresariais no palco
Para além da sua missão de informar a população com rigor e trans-

parência, o JORNAL DAS CALDAS também é um meio fundamental para 
divulgar a atividade das empresas, a inovação, o empreendedorismo e 
a economia da região. Daí a relação muito próxima com as associações 
empresariais do Oeste.

Reconhecida como uma referência no mundo do empreendedorismo, 
a AIRO - Associação Empresarial da Região Oeste comemorou no pas-
sado ano o seu quadragésimo aniversário. Outra das entidades reconhe-
cidas com uma referência nos setores do comércio, serviços e empresas 
comemora 120 anos em novembro, a ACCCRO – Associação Empresa-
rial das Caldas da Rainha e Oeste.

Foram ao palco o presidente da Direção da AIRO, Jorge Barosa, e da 
ACCCRO, Luís Gomes.

Promover a evolução e o desenvolvimento pessoal foi o que se falou 
de seguida. O coach transformacional e terapeuta dos Sentidos Dinâmi-
cos, Sobreiro Duarte, deu os parabéns ao JORNAL DAS CALDAS pelos 
30 anos e por levar a região mais longe.  

Fez uma introdução ao tema falando da importância da comunicação, 
destacando o papel deste semanário que dá voz e promove as empre-
sas, contribuindo para a economia local. “A qualidade da comunicação 
pode facilitar em todos os aspetos até na diminuição de conflitos. Muitas 
vezes não é o que dizemos, mas aquilo que fazemos”, referiu. 

Miguel Cocco, especialista em hipnose conversacional, investigador 
em ciências humanas e autor de diversos programas de hipnoterapia, foi 
um dos palestrantes convidados da Gala. Falou da persuasão e influên-
cia na comunicação. 

No âmbito da boa colaboração institucional, o JORNAL DAS CALDAS 
tem feito sempre parceria com o Município das Caldas da Rainha assim 
como com outras autarquias da região. 

Em representação da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, foi ao 
palco o presidente Vitor Marques.

O espetáculo finalizou com o sketch de humor “Rafael Bordallo Pinhei-
ro & Ardinas”, com alunos do 1º ano do curso de Animação Sociocultural 
da ETEO – Escola Técnica Empresarial do Oeste e o seu professor José 
Ramalho, que interpretou Rafael Bordalo Pinheiro. A peça teatral focou 
como o jornal digital ganha espaço em relação ao papel, com a chegada 
da internet. 

No final a equipa do JORNAL DAS CALDAS subiu ao palco (Francisco 
Gomes, Marlene Sousa, Mariana Martinho, Rui Sousa, Marina Ferreira, 
José Nascimento, José António, Rui Miguel, António Salvador e Clara 
Bernardino) e foram cantados os parabéns. No átrio do CCC serviu-se 
bolo e espumante.
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1. Gala dos 30 Anos do JORNAL DAS CALDAS 

2. Os apresentadores Francisca Gama 
e José Ramalho 

3. Walter Moraes com a coreografia “Caos” 

4. Atuação do artista Fernando Pereira 

5. Jovens dançarinos do grupo Super Flash

6. A educação esteve em destaque na Gala

7. Sketch por alunos do 1º ano do 
curso de Animação Sociocultural da ETEO 

8. Os parabéns ao JORNAL DAS CALDAS  

9. Festejar em pleno 30 anos de vida

10. Um dos bolos de aniversário foi 
oferecido pela pastelaria/padaria “O Pão”

11. A equipa do JORNAL DAS CALDAS 

12. Rafael Bordalo Pinheiro descobre 
JORNAL DAS CALDAS digital 

13. Casa cheia na Gala

14. A comemoração juntou membros 
de várias entidades

15. Miguel Cocco entreteu os presentes
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 Elogios ao JORNAL DAS CALDAS mar cam intervenções dos oradores

“30 anos a informar 
aquilo que se passa na 
nossa cidade”

Administrador do Grupo Medioeste 
elogiou “o reconhecimento que 
o Jornal das Caldas tem tido na região” 

Francisco Gomes | Marlene Sousa | Mariana Martinho | Clara Bernardino
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O edil Vitor Marques

“Na impossibilidade de poder estar convosco num dia tão importante, 
eu queria mandar um abraço de parabéns por aquilo que é a história 
do JORNAL DAS CALDAS”. Foi assim que começou a mensagem do 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, gravada em vídeo e 
transmitida no grande auditório do Centro Cultural e de Congressos das 
Caldas da Rainha, no início da gala.

O chefe de estado e o mais alto magistrado da nação disse que o 
JORNAL DAS CALDAS tem “uma história de serviço à comunidade pró-
xima e distante”. Em relação à comunidade próxima, “todos aqueles que 
vivem intensamente os problemas, as realizações, os sonhos, as alegrias 
e tristezas de uma comunidade que é marcante na história política, cul-
tural, económica, social e da saúde de Portugal”. Quanto à comunidade 
distante, “aqueles que partiram ao longo dos tempos, que se distribuíram 
um pouco pelo mundo e que mantiveram a ligação às raízes”.

Para isso “existe uma imprensa livre para ser porta-voz da comunida-
de”, manifestou.

A mensagem com cerca de dois minutos é concluída com mais um 
elogio ao JORNAL DAS CALDAS: “Retenho as melhores recordações do 
vosso jornal e desejo muitas mais décadas do que aquelas que agora se 
celebram ao serviço das Caldas da Rainha e de Portugal”. Marcelo Rebelo de Sousa deu os parabéns ao JORNAL DAS CALDAS numa mensagem gravada em vídeo

“O JORNAL DAS CALDAS tem uma história 
de serviço à comunidade”, afirmou 
o Presidente da República  

Na Gala dos 30 anos do JORNAL DAS CALDAS, Vitor Marques, 
presidente da Câmara das Caldas, começou por dizer “obrigado ao 
JORNAL DAS CALDAS”. Revelou que são 30 anos a hipnotizar a 
população, desde o Jaime Costa ao António Salvador, que nos con-
tinua a “fascinar”.  

Destacou a equipa do JORNAL DAS CALDAS por toda a comu-
nicação, informação, rigor e por todas as parcerias desenvolvidas 
com instituições, municípios, juntas de freguesia, empresas e asso-
ciações. 

Elogiou o jornalismo de proximidade, que “comunica aquilo que 
acontece na nossa região”. “Estamos hoje habituados a uma globa-
lização da informação, em que sabemos o que se passa ao minuto, 
ao segundo em qualquer parte do mundo, e muitas vezes não sabe-
mos o que é que acontece ao nosso lado, em nossa casa, na nossa 
cidade, nas nossas aldeias, e isto o JORNAL 
DAS CALDAS faz”, afirmou.  

Segundo o autarca, é este semaná-
rio que nos “transmite diariamente tudo 
aquilo que se passa ao nosso lado”. 
“Dinamiza, desenvolve, encontra 
parcerias e formas realmente de 
dignificar e glorificar a nossa 
região”, referiu, acrescentan-
do que iniciou em Caldas e 
foi crescendo para Óbidos, 
Bombarral, Cadaval, Peni-
che, São Martinho do Porto 
(Alcobaça), Lourinhã, entre 
outros concelhos. 

Vitor Marques adiantou 
que “resta-nos a nós, en-
quanto autarcas, continuar 
a colaborar e fazer as par-
cerias para que realmente o 
JORNAL DAS CALDAS pos-
sa continuar a exercer a sua 
função”.  

Ao palco da gala de comemoração do aniversário do JORNAL 
DAS CALDAS também subiu o administrador do Grupo Medioeste, 
António Salvador, onde abordou como tudo começou, as mudan-
ças importantes, a evolução e o “reconhecimento, que de facto nós, 
JORNAL DAS CALDAS temos tido não só na região, mas também 
em todo o país”.

Em abril de 2010, o JORNAL DAS CALDAS foi adquirido por An-
tónio Salvador, que assumiu a nova administração deste semanário. 
“Há 12 anos, depois do percurso feito pelo fundador, Jaime Duarte 
Costa, coube-me a mim e à minha equipa e família abraçar este 
projeto”, recordou o administrador da Medioeste, que foi crescendo 
e além do JORNAL DAS CALDAS detém também atualmente, o  RE-
GIÃO DA NAZARÉ e a RÁDIO MAIS OESTE, que foi adquirida mais 
tarde. Clara Bernardino é a diretora dos órgãos de comunicação so-
cial do Grupo Medioeste.

Desde 2010, com o novo proprietário, o JORNAL DAS CALDAS 
procurou “manter o ADN que tínhamos, mas também passámos a 
ter uma maior intervenção na sociedade e na promoção da cultura, 
bem como passámos a ser mais regionais”. Além disso “criamos inú-
meras parcerias e contribuímos para a dinamização da cidade e da 
região através de um conjunto de eventos”. 

No que diz respeito às parcerias, o grupo também tem acompa-
nhado o trabalho nas diferentes escolas da região, sendo “um dos 
inúmeros parceiros com os quais trabalhamos muito bem nos últimos 
anos, e que certamente vamos continuar a trabalhar“. ”Na área de 
ensino das escolas temos tido uma colaboração recíproca”, frisou.

O administrador também aproveitou a ocasião para anunciar 
“uma novidade”, relacionada com a promoção de cinema. “Vamos 
ter um concurso dedicado sobretudo a alunos das escolas da região 
Oeste, no âmbito do Art&Tur – Festival Internacional de Cinema de 
Turismo, promovido pela Centro Portugal Film Comission, entidade 
associativa da qual eu faço parte”. Este concurso, que segundo An-
tónio Salvador terá “o grupo Medioeste a participar como parceiro 
preferencial para a região Oeste, e esse estatuto será uma mais-
valia que nós vamos trazer à nossa sociedade”. 

“É por vocês que nós estamos aqui ao longo destes 30 anos”, 
mencionou o administrador do grupo.

António Salvador, administrador 
do Grupo Medioeste
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Elogios ao JORNAL DAS CALDAS mar cam intervenções dos oradores

Administrador do Grupo Medioeste 
elogiou “o reconhecimento que 
o Jornal das Caldas tem tido na região” 
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“Uma referência 
a nível nacional 
na imprensa regional”

O fundador, Jaime Duarte Costa

Durante a gala do aniversário também foi 
recordada a história do JORNAL DAS CAL-
DAS, que foi fundado pela empresa Caldas 
Editora, que pertencia ao jornalista Jaime 
Duarte Costa e ao empresário Avelino Neves 
António, tendo a sua primeira edição saído a 
30 de abril de 1992. 

“Durante 22 anos, além de ter fundado 
também estive como diretor”, recordou Jai-
me Costa.

“Na altura havia um único jornal, e eu e o 
outro co-fundador entendemos que a diver-
sidade contribuía certamente para o cresci-
mento de ambos. Isso aconteceu e, portanto, 
aqui estamos hoje a comemorar trinta anos 
do JORNAL DAS CALDAS”.  

Além de recordar os membros que faziam 
parte da equipa do jornal nos primeiros nú-
meros – nomeadamente a sua filha Paula 
Costa, primeira chefe de redação e que es-
teve presente na cerimónia dos 30 anos, e 
Francisco Gomes, o atual chefe de redação, 
o fundador também fez questão de agradecer 
“aos amigos e companheiros, que nos segui-
ram durante 30 anos, mas também aqueles 
que fizeram com que o jornal seja hoje uma 
referência a nível nacional na imprensa re-
gional, cobrindo diversos concelhos”.

“JORNAL DAS CALDAS 
divulga as ações e projetos
da ACCCRO” 

O presidente da Associação Empresarial das Cal-
das da Rainha e Oeste (ACCCRO), Luís Gomes, que 
também fez uma intervenção na Gala dos 30 anos do 
JORNAL DAS CALDAS, destacou que o semanário 
tem noticiado o trabalho feito em prol de todos os as-
sociados da ACCCRO, das empresas da cidade e da 
região”. 

Como dirigente da ACCCRO reconhece a “função 
de extrema importância” do JORNAL DAS CALDAS 
que “constitui um elo de ligação divulgando e comuni-
cando as ações da associação”. 

Referiu que a ACCCRO tem com o Grupo Medio-
este um projeto em comum, que é “promover a marca 
Caldas da Rainha”. “Não temos de pensar igual, mas 
temos de pensar o projeto em comum que é Caldas da 
Rainha”, afirmou. 

Revelou que tem 29 anos, sendo um ano mais novo 
que este semanário e que encontrou no baú uma edi-
ção do JORNAL DAS CALDAS de 2002 onde aparece 
na capa. “Estou numa fotografia com o presidente de 
Câmara da altura, Fernando Costa, no âmbito do Dia 
da Criança numa iniciativa de entrega de prémios a 
crianças por terem feito uns determinados projetos no 
Cencal”, relatou, referindo que estava ainda na ima-
gem Jorge Barreto Xavier, ex-secretário de Estado. 

“Alguma vez eu pensei que podia ter um desempe-
nho tão importante como representar uma associação 
que faz este ano 120 anos”, apontou. Luís Gomes, numa das capas em 2002  
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Dez anos de parceria 
com a Ordem do Trevo

José Viegas entregou uma lembrança a António Salvador acompanhado por Ana Gonçalves
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AIRO expressa 
agradecimento

O Grupo Medioeste tem apoiado várias associações de solidariedade social ao longo dos últimos 
tempos com vários eventos e atividades. Nesta celebração dos 30 anos, o JORNAL DAS CALDAS deu 
voz à Ordem do Trevo (OT). 

Ana Gonçalves, responsável pela OT eventos, disse que desde há cerca de 10 anos enquanto vo-
luntária da OT, teve oportunidade de estar envolvida na organização de eventos, alguns em parceria 
com o Jornal das Caldas. “Tem sido muito gratificante a ligação criada junto dos seus profissionais”, 
relatou, acrescentando que a frase “juntos somos mais fortes” representa “o impacto do Jornal das 
Caldas enquanto parceiro”. 

Deu o exemplo de três eventos realizados, como a apresentação do 1º livro escrito pela apresenta-
dora da Gala dos 30 anos do JORNAL DAS CALDAS, Francisca Gama, na altura com 16 anos. O livro 
chama-se “Em Troca de Nada”, e aborda a temática do bullying e contou com a presença do Laborinho 
Lúcio como convidado especial

Salientou ainda o evento solidário “Inspiração para uma Vida Mágica”, que foi dinamizado por Pe-
dro Vieira, da Life Training, que se realizou no grande auditório do CCC e contou com mais de 400 
pessoas.  

Referiu ainda o debate “STOP Violência Doméstica”, realizado em 2020 no pequeno auditório do 
CCC, com o apoio do Gabinete de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica da Câmara Municipal 
das Caldas da Rainha, no qual esteve representada a CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade 
do Género. 

Foi projetado um vídeo sobre as atividades da OT, onde o presidente da associação, José Viegas, 
divulgou que apoiam 59 famílias carenciadas, 192 pessoas e 89 crianças. No mês de abril distribuíram 
122 cabazes alimentares e no ano de 2021 atingiram os 1400 cabazes entregues às famílias mais 
necessitadas. Segundo, José Vegas, só é possível com “o trabalho dos voluntários e dos parceiros, 
alguns aqui presentes”. 

O presidente da OT agradeceu a parceria do JORNAL DAS CALDAS e ofereceu uma lembrança ao 
administrador António Salvador. 

Jorge Barosa

“A AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste vem aqui 
expressar o seu agradecimento a esta causa, a informação que o 
JORNAL DAS CALDAS traz há 30 anos a esta região e também 
a colaboração que tem tido para com a AIRO na transmissão de 
informação para a sociedade em geral mas mais particularmente 
à comunidade empresarial, pois só com vocês é que podemos fa-
zer mais e melhor”, declarou Jorge Barosa, presidente da AIRO, 
na cerimónia do trigésimo aniversário do semanário.

O dirigente prosseguiu o agradecimento ao Grupo Medioeste 
por “acreditar neste projeto” e dar continuidade ao JORNAL DAS 
CALDAS, uma vez que “a informação verdadeira é necessária e 
só assim será construída uma melhor sociedade no futuro”.

“A comunicação social faz parte da nossa democracia, ajuda-
nos a alimentar a necessidade de saber o que nos rodeia, para 
onde caminhamos, e muito importante, qual o nosso ponto de 

situação na sociedade”, vincou.
Jorge Barosa destacou que os 

jornalistas “investigam, usam ho-
ras do seu tempo pessoal, para 
que dias depois sejam impressas 

folhas com informações cru-
ciais”. Deixou, por isso, uma 
“grande saudação aos jor-
nalistas e a todos os cola-
boradores, que trabalham 
diariamente para nós”.

O responsável da 
AIRO lembrou que a 
pandemia trouxe conse-
quências económicas ao 

setor empresarial, tendo 
também os jornais sido afe-

tados, mas “sobreviveram, 
continuaram a dar-nos infor-
mações e, no caso da AIRO, 
ajudaram-nos a partilhar os 
nossos estudos, fazendo com 
que essa informação fosse 
parar de uma forma mais efi-
ciente aos empresários e po-
líticos da nossa região, para 
que todos eles tomassem as 
mais diversas medidas neces-
sárias para ultrapassar com 
maior eficiência o momento em 
questão”.

Representantes dos estabelecimentos de ensino da região 
destacam a divulgação do JORNAL DAS CALDAS

Filomena Rodrigues, diretora da Escola Técnica Empresarial do 
Oeste, destacou o papel do JORNAL DAS CALDAS na divulgação da 
oferta educativa das diferentes escolas e no acolhimento de alunos de 
cursos profissionais, proporcionando-lhes a hipótese de fazer o está-
gio curricular, fazendo jus à parceria que já dura há muitos anos, quer 
na formação em contexto de trabalho, ao nível do júri das provas de 
aptidão profissional.

Daniel Pinto, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, de-
safiou o público a colocar as mãos juntas em sinal de agradecimento 
do trabalho do JORNAL DAS CALDAS, que promove o trabalho das 
escolas e torna público o que de melhor se faz em prol da educação.

Maria do Céu Santos, diretora do Agrupamento de Escolas Rafael 
Bordalo Pinheiro, afirmou que “é sempre um prazer para os nossos 
alunos verem no jornal as suas atividades”.

Vítor Lapa, diretor do Cenfim, destacou o facto de a sala estar cheia 
e agradeceu a preocupação na divulgação da oferta educativa e das 
atividades da instituição.

Sandra Santos, diretora do Colégio Rainha D. Leonor, disse que o JORNAL DAS CALDAS é um “parceiro importantíssimo, devido à visibilidade e ao elevado profissionalismo e 
sensibilidade com que trata os assuntos relacionados com as escolas”.

Remnner Nunes, diretor administrativo e financeiro do Cencal, ressalvou a relação com os centros de ensino e a importância de dar voz ao trabalho das escolas.
José Santos, diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, afirmou que o JORNAL DAS CALDAS “é uma mão que se estende para nos ajudar e dá-nos a segurança de 

saber que o nosso trabalho passa para fora”.
João Mateus, subdiretor da Escola Superior de Artes e Design, referiu que o JORNAL DAS CALDAS tem colaborado sempre nas iniciativas da ESAD.CR.
João Silva, diretor do Agrupamento de Escolas Raul Proença, disse que a parceria com o JORNAL DAS CALDAS tem sido “uma mais-valia”.
Jorge Graça, diretor do Agrupamento de Escolas D. João II, não pôde estar presente por motivos de saúde, tendo enviado uma mensagem em que destacou a “pronta disponi-

bilidade” do jornal “para colaborar com todas as atividades do agrupamento”

Representantes dos estabelecimentos de ensino em palco
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Mantém-se aberto, até dia 
15 de maio, o prazo para envio 
de propostas relativas à 2ª edi-
ção do Orçamento Participati-
vo do Cadaval, no qual podem 
participar todos os cidadãos re-
sidentes no concelho, com ida-
de igual ou superior a 18 anos, 
bem como os trabalhadores 
ou estudantes em empresas e 
instituições de ensino sediadas 
no território.

As propostas podem ser 
apresentadas individualmente, 
em grupo ou em representação 
de associação de sede local.

O montante a atribuir ao 
Orçamento Participativo do 
Cadaval é, este ano, de 60 mil 
euros. Cada cidadão terá direi-
to a votar num projeto finalista 
até 15 mil euros e num projeto 
de valor compreendido entre 
15.000,01€ e 30.000€.

O Externato Dom Fuas Rou-
pinho, na Nazaré, organizou 
no passado dia 2 o 1º Encontro 
Regional de Esteticistas.

Ao longo do dia, os alunos do 
curso profissional de esteticista 
participaram em workshops de 
pedicure, embelezamento de 
pestanas (lifting e extensão), 

nail art, massagem de SPA, 
pressoterapia, radiofrequência 
e maquilhagem.

Colaboraram o estabele-
cimento de ensino o salão de 
estética Pó d'Arroz, o salão de 
beleza Rakis Lash e Patrícia 
Sousa - Estética & Terapias.

Encontro 
de Esteticistas

A iniciativa do Município da 
Nazaré “Quero Ir a Pé para a 
Escola” arrancou na passada 
quinta-feira, com as crianças que 
frequentam o Jardim de Infância 
Bairro dos Pescadores.

Este movimento de práticas 
saudáveis, dirigido a alunos e 
toda a comunidade educativa do 

pré-escolar e 1.º ciclo das esco-
las do Agrupamento, pretende 
estimular as crianças a fazerem 
o trajeto casa-escola a pé, acom-
panhados por um responsável 
(agentes educativos) e elemen-
tos das Forças de segurança 
pública (PSP ou GNR) para ga-
rantir a segurança do percurso a 

pé.
O combate à obesidade infan-

til e a promoção da atividade físi-
ca, assim como a aprendizagem 
do viver a rua e o espaço urbano 
estão entre as finalidades desta 
iniciativa.

Alunos do Jardim de Infância Bairro dos Pescadores deram início ao projeto

A localidade do Olho Mari-
nho, concelho de Óbidos, aco-
lhe o “Festival da Fonte” no dia 
15 de maio, entre as 10h00 e as 
19h00.

Trata-se de uma iniciativa que 
junta a cultura, nomeadamente 
com vários espetáculos e expo-
sições fixas. Decorrerá no Largo 
da Fonte, localizado no centro da 
povoação. É um espaço dotado 
de rara beleza natural e visto, em 
especial pelos habitantes, como 
a sua melhor sala de visitas.

O festival é organizado pelo 
Grupo de Teatro Águas Vivas, 
que celebra o seu 6º aniversário, 
em parceria com várias entida-
des e com o apoio do Município 

de Óbidos.
O programa de espectáculos é 

o seguinte: 14h30 - Grupo “Coral 
Nascente” & “Oficina de Música”; 
15h30 - Tertúlia de Poesia com 
Carlos Miguel Santos, Elisa Fer-
nando, Hugo Marques, Isabel Pi-
res, Patrícia Patriarca e Susana 
Maurício; 17h00 - Sala de Armas 
“Armis Nostrum” – AGDUAOM: 
17h30 - Rancho Folclórico “Os 
Populares do Olho Marinho”.

As exposições fixas são: “Ar-
mis Nostrum” Sala de Armas 
de AGDUAOM; Associação “A 
minha casa”; “Atelier dos Bor-
dados”; Centro Social e Cultural 
para o Desenvolvimento do Olho 
Marinho; Grupo “Coral Nascen-

te” & “Oficina de Música”; Junta 
de Freguesia de Olho Marinho; 
Rancho Folclórico “Os Populares 
do Olho Marinho”; Teatro Águas 
Vivas.

Os autores presentes são 
Carlos Miguel Santos, Elisa Fer-
nando, Hugo Marques, Isabel Pi-
res, Patrícia Patriarca e Susana 
Maurício.

A pintura estará representada 
por Lina Félix, Hélder Paulino, 
José Maurício e Alcide Sousa, o 
artesanato e ofícios por Mónica 
Andurão e “Manas Marias”, e a 
fotografia por Rita Carreira e Dia-
na Carvalho.

Festival da Fonte 
na localidade do Olho Marinho

Projeto “Quero ir 
a pé para a escola”

Integrada nas atividades 
da Primavera de Livros, a Bi-
blioteca Municipal do Cadaval 
recebeu, no passado dia 30, 
a apresentação do romance 
ficcional “O Lugar das Árvores 
Tristes”, de Lénia Rufino, que 
marcou a estreia da escritora 
sintrense nas edições literá-
rias. Nele, a autora aborda as 
inter-relações numa pequena 
comunidade alentejana, num 
tempo em que a igreja assumia 
um papel fulcral.

A abrir o encontro, o verea-
dor Dinis Duarte reforçou a in-
tenção de o Município, através 

da Biblioteca Municipal, rece-
ber escritores e outro tipo de 
artistas e de arte. 

Lénia Rufino revelou que 
aos dez anos começou a so-
nhar em ser escritora, o que 
só se concretizaria 32 anos de-
pois. “Fui escrevendo contos e 
coisas mais pequenas, onde 
eu estava mais confortável e 
mais defendida. A dada altu-
ra, decidi que precisava de me 
aventurar para um formato lon-
go”, manifestou.

Este seu livro de estreia foi 
editado pela Manuscrito. 

Lénia Rufino 
apresentou romance

O vereador Dinis Duarte e a escritora

Os solistas da Orquestra XXI 
atuam na Igreja Matriz de São 
Leonardo, em Atouguia da Ba-
leia, em Peniche, no dia 13 de 
maio, às 21h30, com entrada li-
vre.

Estabelecida em 2013, a Or-
questra XXI é um projeto que re-
úne jovens músicos portugueses 
residentes no estrangeiro com 
o duplo objetivo de manter uma 
forte ligação entre estes jovens e 
o seu país de origem e de levar 
momentos musicais de excelên-

cia a um público o mais diversifi-
cado possível.

A orquestra venceu o prémio 
FAZ-IOP 2013 da Fundação Gul-
benkian e recebeu o alto patrocí-
nio da Presidência da República, 
tendo já atuado de norte a sul do 
país conquistando o público por-
tuguês e a crítica especializada.

Nesta digressão, os solistas 
da Orquestra irão tocar o Quin-
teto de cordas em Ré maior, Op. 
39/3 de Luigi Boccherini (1743-
1805) e o Quinteto de cordas n.º 

2 em Sol maior, Op. 77 de Anto-
nín Dvorák (1841-1904).

A Junta de Freguesia de Atou-
guia da Baleia aproveita esta 
ocasião para assinalar os 570 
anos da morte do 1.° Conde de 
Atouguia, D. Álvaro Gonçalves 
de Ataíde, sepultado na capela-
mor da igreja de São Leonardo, 
através da evocação de alguns 
destinos das suas múltiplas via-
gens.

Solistas da Orquestra XXI 
em Atouguia da Baleia

Orçamento 
Participativo 
do Cadaval 
recebe propostas
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O massagista da Escola de 
Formação do Sport União Alfei-
zerense, Carlos Martins, recebeu 
um cartão branco, que premiou a 
sua disponibilidade e atitude em 
campo. 

A amostragem do cartão acon-
teceu no jogo entre a equipa de 
iniciados do Alfeizerense e o Pe-
niche B, no passado dia 24.

Durante esse jogo Carlos 

Martins assistiu e ajudou nove 
atletas em campo, seis deles da 
equipa adversária.

Todos em campo ficaram 
sensibilizados com a atitude, in-
cluídos adversários e o próprio 
árbitro da partida, que resolveu 
atribuir-lhe o cartão branco.

Francisco Gomes

Cartão branco 
premeia massagista 
do Alfeizerense

Carlos Martins assistiu seis jogadores de equipa adversária

A formação de futsal da As-
sociação Desportiva de Alvor-
ninha (ADA) esteve em grande 
plano no passado fim de sema-
na, com todas as suas equipas 
a alcançarem vitórias. 

O escalão de infantis dispu-
tou a fase de Apuramento de 

Campeão e venceu no terreno 
do Serro Ventoso, tendo alcan-
çado dez vitórias e um empate 
em onze jogos.

Na próxima jornada recebe 
o Telheiro e podem sagrar-se 
campeões. 

Os escalões de juniores, 

juvenis e iniciados com a vitó-
ria no passado fim de semana 
alcançaram a respetiva ma-
nutenção na divisão de honra: 
Juniores – ADA 4 vs 2 Casal 
Velho; Juvenis – Catarinense 4 
vs 5 ADA; Iniciados – ADA 2 vs 
0 Louriçal.

Futsal de Alvorninha 
em grande plano

Equipa de infantis

O Grupo Desportivo do Peso 
tem abertas captações no esca-
lão sénior para a temporada fute-
bolística 2022/2023.

As captações serão nos dias 
24 e 26 de maio, às 20h30.

Os treinos irão decorrer no 
Complexo Desportivo do Peso. 

Captação no Peso 

Campo Municipal Quinta da 
Boneca

Árbitro: Nuno Lourenço
Assistentes: Lourenço Fidal-

go e Júnior Seidi
Caldas Sport Clube: António 

Sábio, Gonçalo Pescada, Da-
vid Ribeiro, Simão Vala, Tomás 
Penas, Henrique Vinhais, Fran-
cisco Almeida, Gonçalo Ribeiro, 
Martim Carriço, Rodrigo Silva e 
Francisco Norte

Suplentes: Miguel Botelho, 
Martim Cruz, Martim Silva, Ber-
nardo Almeida, Ricardo Justino, 
Rafael Creio e Tomás Cardoso

Substituições: Henrique Vi-
nhais (Martim Silva aos 22m-2p), 
Francisco Norte (Bernardo Al-
meida aos 22m-2p), Simão Vala 
(Ricardo Justino aos 22m-2p), 
Rodrigo Silva (Rafael Creio aos 
29m-2p) e Tomás Penas (Tomás 
Cardoso aos 43m-2p)

Treinador: Ruben Martinho
Golos: Francisco Norte (17m-

1p) e Francisco Almeida (34m-
2p)

Cartões Amarelos: Francisco 
Norte (2m-2p)

Grap/Pousos: Edu, Rodri-
gues, Pereira, Belo, Tomás, Myr-
ro, Bp, Simões, André, Ferreiri-
nho e Oliveira

Suplentes: Luis, Daniel, Mar-
tim, Passos, Nascimento, Diogo 
e João

Substituições: Belo (Nas-
cimento aos 13m-2p), Oliveira 
(Passos aos 14m-2p) e Tomás 
(Martim aos 40m-2p)

Treinador: Frederico Rastei-
ro

Golos: Ferreirinho (29m-2p)
Cartões Amarelos: Passos 

(50m-2p)

Na segunda parte, a equipa 
visitante equilibrou as contas, 
mostrando maior qualidade de 
jogo. Empatou, mas o Caldas 
chegou ao 2-1 final. 

Na próxima jornada a equipa 
do Caldas desloca-se ao reduto 
do Marrazes.

Campeonato Distrital da Divisão de Honra Juvenis-”B”

Caldas 2 - GRAP Pousos 1

Caldas

Grap/Pousos

Vitória justa da equipa do Caldas, frente à forte 
equipa do GRAP. Na primeira metade do encontro 
a formação alvinegra foi superior ao adversário, 
fez o 1-0 e até ao intervalo poderia ter dilatado o 
marcador.
Rui Miguel
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montanha, António Morgado ficou 
na frente com mais três corredo-
res. O quarteto foi galgando qui-
lómetros em cabeça de corrida, 
até que dos quatro apenas An-
tónio Morgado e Manno Huising 
resistiram na frente. A 40 quiló-
metros do final juntaram-se Emil 
Herzog e Jørgen Nordhagen.

O pelotão, dizimado pelo sobe 
e desce, perdeu capacidade de 
trabalho e a vantagem dos fugi-
tivos foi crescendo. No sprint a 
quatro esteve melhor Menno Hu-
sing, seguido por Emil Herzog e 
António Morgado. Herzog iniciou 
a etapa no segundo lugar, com 
27 segundos de vantagem sobre 
o português, conquistando, as-
sim, a camisola amarela.

“Em tantos anos de ciclismo, 
nunca tinha visto um corredor 
português em idade de júnior a 
fazer uma demonstração de for-
ça tão grande quanto esta que 
o António Morgado hoje paten-
teou. Ainda é jovem e está em 
idade de evoluir e de aprender, 
mas o poderio físico que revela 
é impressionante”, considera o 
selecionador nacional, José Po-
eira.

Na sexta-feira, no segundo dia 

de competição, António Morgado 
foi o sexto classificado na geral, 
depois de disputada uma etapa 
em dois setores, que incluiu um 
contrarrelógio de 11,2 quilóme-
tros em redor de Trebenice e 
uma etapa plana, de 57 quilóme-
tros, com início e final em Štetí.

O luxemburguês Mathieu Ko-
ckelmann partiu com a camisola 
amarela e reforçou a vantagem, 
impondo-se no exercício indivi-
dual, com 13m56s. António Mor-
gado foi o melhor elemento da 
seleção nacional, conseguindo o 
nono melhor registo, a 32 segun-
dos do vencedor.

No segundo setor, com pou-
cos ataques, a ligação culminou 
numa disputa ao sprint, na qual 
se impôs o estoniano Romet Pa-
jur. 

A parte final do segundo setor 
foi marcada por várias quedas, 
todas dentro da zona de prote-
ção regulamentar dos três quiló-
metros finais, motivo pelo qual os 
ciclistas acidentados e aqueles 
que ficaram “cortados” acabaram 
por ser creditados com o mesmo 
tempo do vencedor. 

Na geral, António Morgado 
partiu para a terceira etapa na 

sexta posição, a 40 segundos de 
Mathieu Kockelmann. 

Na primeira etapa da Corrida 
da Paz, na distância de 102,8 
quilómetros, com início e final em 
Litomerice, a tirada decidiu-se ao 
sprint, com vitória de Mathieu 
Kockelmann.

A prova checa da Taça das 
Nações de Juniores começou 
com uma etapa ondulada, mas 
sem subidas longas, o que não 
permitiu fazer grandes diferen-
ças, levando o pelotão a viajar 
compacto durante grande parte 
da jornada.

Foi um pelotão estirado, devi-
do à parte final mais técnica, que 
discutiu a etapa. Mathieu Kockel-
mann deu a vitória ao Luxembur-
go, seguido pelo dinamarquês 
Frederik Lykke e por António 
Morgado.

Na geral, porque se tratava 
de uma prova com bonificações, 
Mathieu Kockelmann comanda-
va com 6 segundos de vantagem 
sobre Frederik Lykke e o luxem-
burguês Niels Michotte. António 
Morgado era quarto, a 8 segun-
dos, porque apenas bonificou na 
chegada e não nas metas inter-
médias. 

No passado domingo, os der-
radeiros 96,4 quilómetros, com 
partida e chegada em Terezín, fo-
ram muito atacados, com várias 
movimentações, sobretudo nas 
colinas que pontuavam o trajeto. 
Essa alta intensidade de corrida 
reduziu o pelotão, mas não foi 
capaz de provocar mudanças no 
topo da classificação geral.

Aproveitando um dos raros 
momentos de acalmia, já nos 
últimos cinco quilómetros, o ita-
liano Federico Savino e o checo 
Milan Kadlec destacaram-se e 
viriam a discutir a vitória na eta-
pa. O italiano foi o mais rápido, 
atirando o corredor da casa para 
a segunda posição. António Mor-
gado foi 36.º, chegando integra-
do no primeiro grande grupo de 
40 elementos. 

O pódio da classificação geral 
não sofreu alterações face ao dia 
anterior. Emil Herzog sagrou-se 
vencedor, com 29 segundos de 
vantagem sobre António Morga-
do. O norueguês Jørgen Nordha-
gen fechou o pódio, a 35 segun-
dos.

Os outros portugueses em 
prova foram Gonçalo Tavares, 
13.º, a 2m54s, Daniel Lima, 31.º, 
a 8m16s, Rúben Rodrigues, 52.º, 
a 25m55s, Tiago Santos, 54.º, a 
26m27s, e Tomás Mota, 64.º, a 
27m56s.

O trabalho coletivo, além de 

contribuir para o resultado do 
chefe-de-fila, António Morgado, 
colocou a Seleção Nacional na 
quarta posição final da geral por 
equipas. António Morgado vestiu 
a camisola da montanha do pri-
meiro ao último dia, subindo ao 
pódio como rei dos trepadores.

O ciclista das Caldas da Rai-
nha tinha sido terceiro classifica-
do no sábado na terceira etapa 
da Corrida da Paz, ganha pelo 
neerlandês Menno Huising, su-
bindo na ocasião ao segundo lu-
gar da geral, que passava a ser 
comandada por Emil Herzog.

A etapa era a mais montanho-
sa da competição, 121,7 quilóme-
tros ligando Teplice, na Chéquia, 
a Olbernhau, na Alemanha. A pri-
meira e mais longa das subidas 
pontuáveis para a classificação 
da montanha estava colocada 
logo ao quilómetro 31,8.

António Morgado, revelan-
do muita impetuosidade, esteve 
envolvido nas movimentações 
que se deram logo desde o tiro 
de partida. Na primeira subida 
começou a fazer-se a seleção 
de valores, já com os atacantes 
da primeira fase, entre os quais 
Morgado, no grupo principal. 
A seleção portuguesa colocou 
Gonçalo Tavares e Tiago Santos 
a endurecer o ritmo na cabeça 
do pelotão.

Logo após a passagem nessa 

António Morgado foi o rei 
dos trepadores na Corrida da Paz 

O ciclista caldense no segundo lugar

O caldense António Morgado terminou na se-
gunda posição da geral e na liderança da clas-
sificação da montanha da Corrida da Paz, prova 
da Taça das Nações de Juniores, disputada na 
Chéquia. A camisola amarela foi para o alemão 
Emil Herzog.

Francisco Gomes

O ciclista caldense é um dos favoritos à vitória

Segunda-feira foi dia de des-
canso, após três etapas cumpri-
das em solo húngaro, antes do 
percurso passar para Itália. Na 
véspera, o ciclista britânico Mark 
Cavendish (Quick-Step Alpha 
Vinyl) tinha vencido ao 'sprint' a 
prova de despedida da Hungria, 
com 201 quilómetros entre Ka-
posvár e Balatonfüred, conse-
guindo o neerlandês Mathieu van 
der Poel (Alpecin-Fenix) segurar 
a liderança da geral individual e o 
corredor de A-dos-Francos man-
tido o 11º posto, a 29 segundos.

Simon Yates (BikeExchange-
Jayco) venceu o contrarrelógio 
da segunda etapa da Volta a Itá-
lia, cumprindo os 9.200 metros 

de percurso em Budapeste, na 
Hungria, em 11.50 minutos, sen-
do três segundos mais rápido do 
que o líder da prova. João Almei-
da foi 11º, a 18 segundos.

“Não me meti em grandes ris-
cos. Senti-me bem e estou satis-
feito com o meu tempo. Estes pri-
meiros dias são para não perder 
tempo importante para os meus 
rivais, por isso está a correr bem 
até agora”, manifestou o jovem 
de 23 anos, um dos favoritos à 
vitória da prova, que arrancou 
na sexta-feira em solo húngaro, 
numa tirada de 195 quiló metros, 
a levar os 176 corredores de Bu-
dapeste até ao castelo em Vise-
grád.

Na primeira etapa o ciclista 
das Caldas da Rainha terminou 
na 14ª posição, tendo conquista-
do dois pontos em bonificações. 
Mathieu van der Poel foi o ven-
cedor.

O vencedor será consagrado 
dia 29 de maio, após concluídas 
21 etapas e 47 contagens de 
montanha.

No pelotão não está o último 
vencedor, Egan Bernal, por ain-
da recuperar de acidente em trei-
no. Outros favoritos são Richard 
Carapaz (Ineos-Grenadier), ven-
cedor de 2019, Simon Yates, Ro-
main Bardet (Team DSM) e Mi-
guel Angel López (Astana).

Após o terceiro dia da Volta a Itália, o caldense João Almeida, da UAE Emi-
rates, está no 11º lugar da geral.
Francisco Gomes

João Almeida em 11º após a terceira etapa na Volta a Itália
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No âmbito da 3.ª edição do 
Festival Óbidos +Ativo, promo-
vido pelo Município, o Gaeirense 
Basket realiza no dia 29 de maio, 
das 10h às 18h, no Complexo 
Desportivo Municipal de Óbidos, 
o I Torneio 3x3, aberto aos nas-
cidos entre 2004 e 2013, de am-
bos os géneros.

O Gaeirense Basket vai igual-
mente estar ativos nos quatro 

dias do evento – de 26 a 29 de 
maio.

No dia 26, durante a manhã, 
terá a visita de todos os alunos 
do 1.º ciclo de Óbidos e no dia 
seguinte, também de manhã, 
será a vez dos alunos dos Jar-
dins de Infância de Óbidos. No 
total serão cerca de 800 meninos 
e meninas.

No dia 27 será realizado um 

momento matinal com os quase 
trinta mini atletas e um pequeno 
convívio entre as atletas sub14 e 
sub16 femininos, e, à tarde, ha-
verá a última jornada do campe-
onato do centro de basquetebol, 
em sub16 masculinos, com a UD 
de Leiria, agendado para as 16 
horas, no complexo escolar do 
Alvito.

I Torneio 3x3 Óbidos +Ativo 
em basquetebol

No passado domingo as ca-
detes femininas do Sporting Clu-
be das Caldas iniciaram em Vila 
Franca de Xira a última fase do 

campeonato regional da época 
2021-2022 em voleibol

A equipa caldense começou 
com o pé direito, conseguindo 

uma vitória por 3-1, frente à equi-
pa do GRC Bom Retiro.

Cadetes do Sporting 
das Caldas vencem

Equipa caldense

A equipa master da Académi-
ca de Coimbra foi a vencedora 
do XVII Troféu Cidade Caldas 
da Rainha Masters dos Pimpões, 
em natação, que se realizou no 
passado dia 30, nas Piscinas 
Municipais de Caldas da Rainha.

A Académica obteve um total 
de 545 pontos, seguida pelos 
Masters de Almada e pelo Algés 
e Dafundo com 541 e 238 pon-
tos, respetivamente.

O troféu teve a participação 
de 272 atletas (177 masculinos e 
95 femininos) e de 38 clubes.

A equipa dos Pimpões clas-

sificou-se em 11º lugar e esteve 
representada por: Vanessa Fia-
lho – 50L-2º; 50M-2º;100C-4º; 
Jonatas Gaspar – 50L-1º;50M-
1º; - Jorge Varela – 50L-4º; - 
João Vieira – 50M-2º;100B-2º; 
Rui Isabel – 50M-4º;100E-5º; 
Tiago Ribeiro – 50L-5º;100L-5-
º;200L-2º; Pedro Pinheiro – 50L-
11º;100L-9º;100E-8º; Luís Olivei-
ra – 100L-6º;200L-5º; Francisco 
Ferraz – 200E-3º;100B-3º;200L-
3º; António Moura – 50L-3º;100L-
2º;200L-3º.

A Óbidos Criativa fez-se re-
presentar por 18 atletas, o 3º 

clube mais representado a nível 
nacional e 1º do distrito de Lei-
ria: Nuno Gomes, Ana Pinheiro, 
Samuel Gil, Diogo Pereira, Edu-
ardo Amaral, Josephus Stepha-
nus, Steven Poole, Susan War-
nok, Delvin Harford, Rui Cunha, 
Teresa Correia, Liesa Eckhardt, 
Michelle Moore, Vanessa Inácio, 
José Raposo e Daniel Tomás. 
Na classificação geral, ficou em 
9º lugar, alcançando 15 pódios 
individuais.

A próxima prova será em Óbi-
dos, no dia 29 de maio.

Troféu Cidade 
Caldas da Rainha Masters

Masters dos Pimpões

O clube Óbidos Criativa 
(OC) participou, nas piscinas 
municipais das Caldas da Rai-
nha, no XVI Troféu da cidade 
termal, para o escalão de ca-
detes.

Estiveram presentes 15 clu-
bes, representados por 170 
nadadores, 94 masculinos e 

76 femininos. Representaram 
a equipa obidense Gabriel 
Sousa, Benedita Félix, Bruno 
Militão, Nicolas Novodvorsky e 
Francisco Valentim. 

A equipa de cadetes da OC 
volta a competir no dia 4 de 
junho, no 3º Torregri na Bene-
dita.

Cadetes de Óbidos 
competem nas Caldas

Nadadores obidenses

Os Pimpões voltaram a or-
ganizar mais uma edição do 
Troféu Cidade Caldas da Rai-
nha, a XVI, para o escalão de 
cadetes, no dia 30 de abril. 

Foi uma manhã bastante 
animada, com as bancadas 
cheias de familiares e apoian-
tes, e a piscina muito bem 
composta, repleta de jovens 
nadadores, cheios de entu-
siasmo. Participaram 170 na-
dadores, em representação de 
15 clubes.

Os Pimpões foram o clu-
be mais representativo, com 
27 nadadores: Ana Francisca 
Querido, Damini Van Der Pas, 
David Amaral, Duarte Marques, 
Eduardo Rodrigues, Gabriel 
Varela, Guilherme Cabral. Gui-

lherme Rebelo, Inês Marques, 
Inês Martins, João Tempero, 
Júlia Pinheiro, Keira Monteiro, 
Laura Varela, Lourenço Lima, 
Mafalda Sousa, Mafalda Trin-
dade, M.ª João Vala, M.ª Leo-
nor Assunção, Mariana Mota, 
Miguel Oliveira, Nickolas Car-
valho, Pedro Silva, Rita Reis, 
Roberto Canas, Vasco Lemos 
e Vicente Duarte.

Foram alcançados 53 recor-
des pessoais e dois recordes 
do clube, pela nadadora Laura 
Varela, do escalão cadete B, 
aos 50B e 100L.

No final do torneio os Pim-
pões sagraram-se os grandes 
vencedores do XVI Troféu Ci-
dade Caldas da Rainha.

Cadetes dos Pimpões 
vencem 
o XVI Troféu Cidade 
Caldas da Rainha

Pimpões no primeiro lugar
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A conquista do campeonato 
de futebol foi festejada na dele-
gação dos “Dragões do Oeste” 
e no Largo da Rainha, que cos-
tuma servir de palco para as 
festas de triunfos desportivos.

Os adeptos do Futebol Clu-
be do Porto manifestaram a 
sua alegria pelo 30º título da 
história do clube.

Rui Miguel

Festa nos “Dragões do Oeste”

No passado dia 1 disputou-
se mais uma prova do cam-
peonato regional jovem da 
zona litoral e interior centro 
(correspondente aos distritos 
de Leiria, Santarém e Portale-
gre). Esta etapa teve lugar na 
Batalha, em formato de Triatlo 
BTT (natação na piscina - btt - 
corrida).

Estiveram presentes cerca 
de 160 jovens, em representa-
ção de nove clubes. O Peniche 
Amigos Clube levou dez atletas 

(Xavier Santos, Gaspar Balta-
zar, Sebastian Pacheco, Nuno 
Fernandes, Matias Balau, Vas-
co Ferreira, Zofie Pacheco, 
Maria Lourenço, Afonso Farto 
e Martin Lourenço), treinados 
por Paulo Santos, e ficou em 
5.º lugar na geral. Nuno Fer-
nandes ganhou no escalão de 
iniciados masculinos.

No dia 22 de maio, a se-
gunda etapa do Campeonato 
Nacional Jovem terá lugar na 
Golegã.

Atletas de Peniche 
em prova de Triatlo 
BTT

Martin Lourenço

O Acrotramp Clube de Caldas 
esteve presente com nove ginas-
tas: Rita Laranjeira, Zoe Mendes, 
Lara Murtinho e Matilde Mesquita 
na categoria de Iniciados; Joana 
António na categoria de Juvenis; 
Marta Pereira na categoria de 
Juniores; Sofia Vala, Margarida 
Henriques e Andreia Berto, na 
categoria de Seniores.

As primeiras a entrar em 
competição (sábado de manhã) 
foram as quatro ginastas da ca-
tegoria de iniciados e a ginasta 
júnior, em trampolim Individual. 
Ao fim da tarde teve lugar a pro-
va de trampolim sincronizado, 
onde participaram os pares Rita 
Laranjeira/Lara Murtinho (4º lu-
gar) e o par Zoe Mendes/Matilde 
Mesquita. À noite, o par sénior 

Sofia Vala/Andreia Berto alcan-
çou o 3º lugar.

No segundo dia de competi-
ção competiram as ginastas se-
niores e a ginasta júnior. Sofia 
Vala sagrou-se campeã nacional 
individual, Margarida Henriques 
ficou em 4º lugar e Andreia Berto 
em 5º. Foram campeãs nacionais 
por equipas, com larga vantagem 
sobre as restantes.

De salientar que esta equipa 
já tinha sido campeã nacional de 
1ª divisão, este ano, em duplo 
minitrampolim, no Campeonato 
Nacional realizado em Loulé.

O clube caldense este ano 
alcançou sete pódios nacionais 
(dois em tumbling, dois em tram-
polim individual, um em trampo-
lim sincronizado e dois em duplo 

minitrampolim). 
O destaque esta época vai 

para a ginasta Sofia Vala, que 
foi 1ª classificada individual e por 
equipas em trampolim, 3ª nacio-
nal individual e 1ª por equipas em 
duplo minitrampolim (1ª divisão) 
e 3ª classificada em trampolim 
sincronizado, com a sua colega 
Andreia Berto.  

Na época competitiva, o clu-
be participará ainda na “Coimbra 
Fest”, nos dias 25, 26 e 27 de ju-
nho em Coimbra, e na “Scalabis 
Cup”, no início de julho.

No dia 18 de junho, o clube, 
orientado por Alexandra Lage, irá 
realizar o 30º Festival Internacio-
nal de Ginástica das Caldas da 
Rainha.

Acrotramp Clube das Caldas 
atinge 100 primeiros 
lugares nacionais

Equipa campeã nacional com a treinadora Alexandra Lage

A 2ª Edição da Baja TT do 
Oeste 2022 teve a base da prova 
montada em Torres Vedras, mas 
foram muitos os concelhos que 
os pilotos das diversas catego-
rias percorreram, como Óbidos, 
Bombarral, Cadaval, entre ou-
tros.

A prova, organizada pela Es-
cuderia de Castelo Branco, foi 
brindada por milhares de espe-
tadores ao longo do percurso, o 
que não passou despercebido 
junto das equipas e patrocina-
dores, pelo que foi um sucesso, 
tendo todas as condições para 
continuar no Calendário do Na-
cional de Todo-o-Terreno.

Em todas as categorias - mo-
tos, SSV e automóveis - o pró-
logo foi no Bombarral, com um 
percurso excelente, em que o 
público presente viveu a prova 

João Ferreira em mini vence 
2ª Baja TT do Oeste

A prova foi muito competitiva

muito de perto. 
A competitividade foi grande 

até final. Nos automóveis venceu 
o piloto do Mini, João Ferreira, 
seguido de João Dias (Can Am) 
e a fechar o pódio, o piloto da 
Toyota Hilux, Tiago Reis.

Nas motos, António Maio (Ya-
maha) foi o grande vencedor e 
nos SSV Roberto Borrego (Can 
Am Maverick) foi quem triunfou.

 
António Bento

Decorreu no passado fim-de-semana o Campeonato Nacional de Trampo-
lim Individual e Sincronizado, no pavilhão Municipal de Porto de Mós, reu-
nindo mais de 600 ginastas, de 45 clubes, distribuídos pelas diferentes 
categorias.

Portistas festejam
30º campeonato 
nas Caldas 

O Clube de Vôo Livre Asas 
do Oeste realiza a 1ª Prova 
de Precisão de Aterragem, 
denominada “Gralha Accuracy 
Open”, integrada no calendário 
nacional da prova da Federa-
ção Portuguesa de Vôo Livre 

(FPVL), no dia 14 de maio, a 
partir das 12h, na Praia da 
Gralha, em São Martinho do 
Porto.

O clube congrega 74 asso-
ciados, sendo o que tem mais 
inscritos na FPVL.

Prova de Precisão
de Aterragem
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Gala do 100º aniversário 
– agradecimento

Sporting Clube das Caldas

A direção do Sporting Clube 
das Caldas (SCC) agradece a 
todas as pessoas que, indivi-
dualmente  ou em representa-
ção institucional, colaboraram 
e participaram na nossa Gala 
do Centenário.

Assumindo a responsabili-
dade de, pela primeira vez, re-
alizar este evento e, nesse âm-
bito, procurar simultaneamente 
marcar uma homenagem, que 
diríamos, gloriosa ao passado 
e congratular o presente, para 
aí projetar os valores e os de-
safios do futuro.

Em representação do pas-
sado e das raízes do clube, em 
2022, a homenagem centrou-
se nos antigos presidentes do 
SCC e, através deles, a todas 
as anteriores direções que, 
com os seus esforços, as suas 
entregas, as suas ideias e os 
seus sacrifícios, permitiram ao 
clube festejar os 100 anos.

Em próximas Galas continu-
aremos a percorrer este cami-
nho de agradecimento, com a 
devida e justa homenagem às 
diferentes modalidades e seus 
intérpretes – dirigentes, treina-
dores e atletas que demonstra-
ram uma dedicação marcante 
ao clube e que atingiram um 
estatuto relevante no clube e 
em Portugal – andebol, bas-
quetebol, cicloturismo, hóquei 
em patins, ténis de mesa, vo-
leibol, entre outras.

Festejar o presente signifi-
cou e significa valorizar o es-
pirito de companheirismo com 

que se constroem as equipas 
mas, também, o empenho, a 
entrega, o esforço e a compe-
titividade pessoal colocados 
ao serviço da equipa em que 
se está inserido e, por conse-
quência do SCC, da cidade e 
do desporto em geral. 

É este o conceito que ire-
mos prosseguir e aprofundar 
em futuras Galas.

E, por último, um agrade-
cimento aos participantes do 
“Green Food and Drinks Festi-
val” pois esta é uma ideia que 
partiu do SCC e que, desde o 
primeiro momento, foi apadri-
nhada, conceptualizada e efe-
tivada por um conjunto de enti-
dades – Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha, ACCCRO, 
AIRO, Escola de Hotelaria e de 
Turismo do Oeste, União das 
Freguesias de Nossa Senhora 
do Pópulo, Coto e São Gregó-
rio e União de Freguesias de 
Santo Onofre e Serra do Bou-
ro – que se empenharam em 
implementá-la e que tem resul-
tado numa adesão crescente 
dos restaurantes e bares do 
concelho.

Também aqui a ideia futura 
é continuar a aprofundar esta 
relação entre o clube e as ins-
tituições públicas, privadas 
e sociais, numa ligação mais 
profunda com a sociedade civil 
de uma forma global.

Em suma, muito obrigado 
a todos e dar os parabéns a 
quem, num determinado tempo 
das suas vidas, serviu o SCC. 

O Grupo Desportivo União de 
Amigos do Olho Marinho, da sala 
de armas Armis Nostrum, partici-
pou, nos dias 30 de abril e 1 de 
maio, no Campeonato Regional 

Zona Sul da Federação Portu-
guesa Lohan Tao Kempo, na mo-
dalidade kempo gladiadores.

A competição foi realizada 
nas Caldas da Rainha. A equipa 

da Armis Nostrum arrecadou três 
medalhas de ouro, uma de prata 
e uma de bronze nas categorias 
dos 6 aos 10 anos.

Jovens “gladiadores” 
de Óbidos conquistam medalhas

Patrícia Gui campeã 
na Figueira da Foz

A atleta do Clube de Ténis das Caldas da Rainha somou mais um título

A atleta Patrícia Gui, do Clube 
de Ténis das Caldas da Rainha 
(CTCR), somou no passado fim 
de semana mais um título, des-
ta vez na cidade da Figueira da 
Foz.

Este ano a atleta caldense ti-
nha já conquistado o seu primei-
ro título nível A no escalão Sub14 
em Montemor-o-Novo. Com ape-
nas 14 anos conquistou agora o 
seu primeiro título em torneios 
nível A (categoria máxima nas 
provas da Federação Portugue-
sa de Ténis) no escalão Sub16. 

No jogo de atribuição do títu-
lo, Patrícia Gui levou de vencida 
Maria Sardinha (C.T. Paço do Lu-
miar) pelos parciais de 2/6, 6/1 e 
6/1.

A jovem caldense vem assim 
consolidando uma série de resul-
tados e exibições que se tradu-
zem já na sua melhor época de 
sempre.

Segue-se já nos próximos 
dias a participação no torneio 
Prize Money (4.000€), organiza-
do pelo CTCR, que se disputará 
nos courts de terra batida do Par-

que D. Carlos I.

Manuel Henninger 
vice-campeão 
em Santarém 

O atleta do CTCR, Manuel 
Henninger, disputou no passado 
domingo uma prova do Circuito 
Smash Tour, que se destina aos 
atletas mais jovens. 

Manuel Henninger conseguiu 
atingir a final da prova, terminan-
do em segundo lugar.

Pu
b.

ENCERRA:  2ª FEIRA À NOITE   
E À 3ª FEIRA 

Equipa da Armis Nostrum
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Cativou o público o grupo mu-
sical constituído por um conjunto 
de professores e alunos do Cen-
tro de Juventude das Caldas da 
Rainha, batizado como “Banda 
do Centenário do SCC”. Tocaram 
músicas dos anos 30 até à atu-
alidade, tanto nacionais quanto 
internacionais, que fizeram o pú-
blico voltar atrás no tempo, em 
homenagem aos 100 anos do 
SCC. No final tocaram o hino que 
criaram para o clube. 

O SCC foi fundado no dia 1 de 
janeiro de 1920, nas Caldas da 
Rainha, por um grupo liderado 
por Luís Teixeira, que se tornou 
o seu primeiro presidente. Inicial-
mente designado Caldas Spor-
ting Clube, passou depois a SCC 
para evitar a semelhança com 
o rival Sporting Sport Club (fun-
dado quatro anos mais cedo), 
e tornando-se a filial n.º 22 do 
Sporting Clube de Portugal.

Coube ao presidente da di-
reção, Filipe Mateus, abrir a ce-
rimónia salientando que o SCC 
tem ao longo do tempo “mantido 
a sua vitalidade”. “Contra ventos 
e marés, o clube tem sabido ul-
trapassar as dificuldades tem-
pestivas de um clube centená-
rio”, afirmou, revelando que nos 
últimos tempos “gerir um clube 
em tempos de pandemia, acarre-
tou um dispêndio de energia por 
parte dos diretores e dirigentes”. 

O SCC teve futebol, sendo, 
aliás, fundador da Associação 
de Futebol de Leiria. Outras mo-
dalidades foram introduzidas no 
concelho por este clube, como 
pesca desportiva, ciclismo, ci-
cloturismo, ginástica, andebol, 
hóquei em patins, basquetebol e 
ténis de mesa.

O clube encontra-se atual-

mente centrado no voleibol e 
para o dirigente manter uma 
equipa de “voleibol pela 13ª épo-
ca no campeonato nacional da 
I divisão, é um marco histórico 
para o clube”.

Filipe Mateus afirmou, embora 
com alguma “tristeza”, que atual-
mente é “o único clube da cidade 
de Caldas da Rainha que tem 
uma equipa no escalão máximo 
de uma modalidade de pavilhão 
e que tem de ser acarinhado pela 
cidade”.

Apelou às empresas e empre-
sários da região que possam aju-
dar o clube de “forma a se poder 
dar as ferramentas indispensá-
veis para a prática do desporto, 
nos escalões de formação e de 
seniores”.

Revelou que há dois dias foi 
fechada uma parceria com a Fe-
deração de Hóquei, para a imple-
mentação da “prática do hóquei 
em campo nas Caldas, no esca-
lão de formação de iniciação nas 
escolas do concelho”. 

O dirigente falou ainda da 
aprovação, por parte da União 
Europeia, de uma parceria com 
clubes oriundos de outros paí-
ses, designadamente da Croá-
cia, Hungria e Sérvia.

“O clube, numa estratégia co-
municacional, tem estado bas-
tante ativo nas redes sociais, na 
promoção de jogos e notícias 
relacionadas com o clube”, rela-
tou.  

Destacou a parceria com o 
JORNAL DAS CALDAS, com a 
inclusão de notícias e publicação 
de artigo semanal, e a realização 
do programa de rádio Desporto 
360º na Rádio Mais Oeste, às 
quartas-feiras das 21h às 22h, 
com “notícias e entrevistados 

Sporting Clube das Caldas 
celebrou centenário honrando 
o passado e abraçando o futuro
A gala de comemoração do centenário do Spor-
ting Clube das Caldas (SCC) realizou-se no gran-
de auditório do Centro Cultural e de Congressos 
das Caldas da Rainha (CCC) no dia 7 de maio.
Adiada dois anos devido à pandemia, a gala do 
SCC assinalou o seu primeiro centenário com 
uma noite de festa recheada de emoções, muita 
história e justas homenagens. 
A organização do evento fez questão de honrar 
o passado, lembrar o presente e abraçar o futuro 
junto dos sócios, amigos do clube, e de todas as 
forças vivas do concelho das Caldas que enche-
ram o auditório do CCC. 
A cerimónia, apresentada por José Ramalho, pro-
porcionou uma homenagem às pessoas e equi-
pas que se destacaram e se destacam ao serviço 
do SCC.

Filipe Mateus quer criar a Casa do Atleta, lar de idosos (foto Carlos Victorino)

oriundos do clube, associações, 
outros clubes da cidade, institui-
ções públicas e patrocinadores”.

Para o futuro, tendo em conta 
a sustentabilidade financeira, o 
clube deve, segundo o presiden-
te, “procurar novos desafios, com 
ideias arrojadas, mas passíveis 
de concretização”.

Um desses desafios é a cria-
ção dos “alicerces para a consti-
tuição da Casa do Atleta - Spor-
ting Clube das Caldas (Lar de 
idosos), vocacionada para os 
mais idosos, servindo antigos 
atletas, treinadores, dirigentes, 
sócios, colaboradores e mem-
bros dos órgãos sociais”.

“Era um clube virado 
para o futebol”

O SCC foi campeão distrital 
de Leiria em futebol em 1935. 
Manuel Nunes, presidente da 
Associação de Futebol de Leiria, 
recordou a década de 20, quan-
do o futebol apareceu e Caldas 
tinha uma dinâmica muito grande 
de atividade social, económica, 
turística e industrial (cerâmica), 

sendo por isso elevada a cidade. 
Em 1935, por iniciativa do 

SCC e do Caldas Sport Clube, 
conseguiram trazer a sede da 
Associação de Futebol de Leiria 
para as Caldas e aqui esteve 12 
anos. 

Luís André, da direção do 
SCC, fez uma entrevista a Má-
rio Tavares, atual sócio nº 1 (seu 
presidente honorário). Seguiu-
se uma homenagem aos vários 
presidentes do clube, atletas e 
dirigentes: Leonel Cardoso (prof. 
Néné), Vítor Bernardo (título 
póstumo), Manuel Nunes, Mário 
Tavares, José Augusto e Silva (tí-
tulo póstumo), João Margarido (a 
título de amigo), Joaquim Pache-
co, Carlos dos Santos, Ricardo 
Pereira, Jorge de Sousa, Mário 
Almeida Pedro e Filipe Mateus. 

Receberam ainda prémios 
os melhores atletas das várias 
modalidades e melhores compa-
nheiros. 

Foram também distinguidos 
com prémios colaboração (os 
colaboradores que se desta-
caram ao longo da época des-
portiva do Centro de Educação 
Especial Rainha D. Leonor, que 

desde 2020 que ajudam o clube 
na organização (apanha-bolas) e 
limpeza dos jogos.

Prémios 
Green Food Festival 
Na Gala foram entregues os 

prémios da segunda edição do 
Concurso Gastronómico ‘Green 
Food and Drinks Festival’, que vi-
sou sensibilizar para uma alimen-
tação sustentável, saudável e com 
produtos locais, e decorreu nas 
Caldas da Rainha e em Óbidos, 
de 1 a 17 de abril. Este projeto tem 
a parceria da EHTO, AIRO, ACC-
CRO, CMCR, juntas de freguesias 
da cidade e Óbidos Criativa, de for-
ma a potenciar o setor da restaura-
ção e bebidas, 

Prémios: Melhor Cocktail 1º 
Daiquiri. 2º Cabaret Voltaire; Res-
taurantes - Melhor Entrada - 1º 
Maratona, 2º Cais do Parque, 3º 
Casa Antero; Prato Principal – 1º 
Maria Xica, 2º Cais do Parque, 3º 
Maria Adega; Doce / Sobremesa - 
1º Cais do Parque, 2º Maratona, 3º 
Doce Diabo; Ementa completa - 1º 
Maratona, 2º Cais do Parque, 3º 
Casa Antero.

Marlene Sousa

Homenagem aos vários presidentes, atletas e dirigentes (foto Carlos Victorino)
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Realizou-se no dia 24 de 
abril o Duatlo BTT de A-do-
Barbas, prova que contou para 
o Campeonato Regional Abso-
luto do Litoral e Interior Cen-
tro e foi uma organização do 
Centro Popular e Recreativo de 
A-do-Barbas, com o apoio téc-
nico da Federação de Triatlo de 
Portugal.

A prova contou com a parti-
cipação de cerca de 70 atletas, 
que correram 4750m, pedala-
ram 18km e voltaram a correr 
2450m.

Os Pimpões Triatlo estive-
ram representados por João 
Inácio, que fi cou em 2º lugar do 
seu escalão, e António Moura, 
que venceu o seu escalão.

Pimpões Triatlo 
no Duatlo BTT 
de A-do-Barbas

António Moura e João Inácio

No dia 14 de maio decorrerá 
no Pavilhão Rainha Dona Leonor 
o 8º Torneio de Voleibol de Ve-
teranos Masculinos do Sporting 
Clube das Caldas, com a partici-
pação de 16 equipas, encontran-
do-se inscritos 192 atletas.

O torneio começará às 09h30, 
sendo que ao longo do dia irão 
realizar-se 40 jogos, havendo 
quatro campos em simultâneo. 

Os jogos serão à melhor de 

três sets. Os primeiros dois sets 
serão jogados até aos 15 pontos. 
Em caso de necessidade de um 
terceiro set, o mesmo será joga-
do até aos 17 pontos.

Do Grupo A fazem parte Ju-
rassic UA, Frei Gil Voleibol Clu-
be, Sport Operário Marinhense 
e Ginásio Clube Figueirense. Do 
Grupo B constam Associação 
Recreativa do Canidelo, Clu-
be Voleibol Aveiro, Os Amigos 

do Vólei de Leiria e Associação 
Recreativa do Canidelo + 45. O 
Grupo C integra Clube Voleibol 
Peso da Régua, Clube Voleibol 
de Oeiras, Grupo Desportivo 
Atouguiense e Os Tubarões do 
Liz. No Grupo D estão Sporting 
Clube das Caldas, Clube Des-
portivo Pataiense, Ginásio Clube 
Vilacondense e Lisbon Volleball 
Friends.

Torneio de Voleibol de Veteranos

Os Pimpões Triatlo estiveram 
no dia 1 maio representados no I 
Triatlo Jovem BEST, na Batalha, 
prova inserida no Campeonato 
Regional Jovem do Litoral e In-
terior Centro, para atletas dos 7 
aos 17 anos, com as distâncias 

ajustadas a cada escalão.
Nadaram na Piscina Munici-

pal da Batalha, pedalaram e cor-
reram na envolvência da mesma 
com vista para o Mosteiro.

Os atletas da equipa calden-
se foram: Camila Coutinho – 3º 

lugar, Lara Ferreira – 12º lugar, 
Eduardo Figueiredo – 13º lugar, 
José Neto – 16º lugar, Miguel Oli-
veira – 21º lugar, Dinis Carvalhi-
nho – 3º lugar, Lucas Moiteiro - 9º 
lugar e Rafael Assis – 2º lugar.

Equipa caldense 
com pódios na Batalha 

Pimpões Triatlo

O Sport Clube do Bairro, co-
letividade do Bairro Senhora da 
Luz, vai realizar o seu habitual 
Convívio de Pesca no dia 29 de 
maio, na Lagoa de Óbidos.

A iniciativa terá início às 
8h00 junto do Bico do Seixo 
(Lagoa de Óbidos) e terminará 
às 13h00. As atividades terão 
continuidade na sede do clube, 
no Bairro Senhora da Luz, em 

Óbidos, com um almoço conví-
vio (porco no espeto), seguido 
de entrega de prémios.

As inscrições (limitadas) po-
dem ser feitas até ao dia 22 de 
maio, na sede da associação. 
O valor das inscrições para 
não sócios é de 17,00€ e para 
sócios é de 12,00€. O almoço 
será oferecido pela organiza-
ção.

Convívio de Pesca
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Escaparate

PINGO DOCE

A Cultura, neste 2022, dispõe 
de um orçamento que continua 
a representar menos de 0,3% do 
Orçamento de Estado. Além desta 
catástrofe, que atrofi a o desenvol-
vimento intelectual da população, 
uma boa parcela dos municípios 
que conheço contam com fragi-
líssimos vereadores na respetiva 
pasta. Tudo indica que são esco-
lhidos a dedo pelo presidente da 
Câmara, não para alavancar o pro-
gresso do setor, mas apenas para 
“dar emprego a um amigo”.

São inúmeros os casos de 
inépcia, basta observar superfi -
cialmente (não é necessário “ca-
var” muito para o descobrir) o que 
ocorre nas autarquias do Oeste, 
para verifi carmos o pouco que a 
Cultura tem a oferecer.

A Cultura, em todas as suas 
ramifi cações, tornou-se o primo 
pobre, aquele que não interessa 
ter por perto, pois pode denegrir 
o “bom nome da família”, por isso, 
entrega-se a pasta a qualquer um 
que não faça barulho, siga os pro-
tocolos, não peça dinheiro, fale 
minimamente o português, e tenha 
pose, muita pose.

Como exemplo, sito o que se 
passa nas Caldas da Rainha, que 
só consegue ter alguma expressão 
cultural porque os artistas locais 

Amargurada Cultura
asseguram a qualidade dos eventos 
onde estão envolvidos. 

Infelizmente não são todos que 
conseguem aguentar-se sem apoios. 
Devido ao desinteresse em asse-
gurar verdadeiramente os grandes 
dons, o concelho tem perdido muitos 
talentos. Agora é a vez de um dos 
melhores ceramistas, de reconhecido 
valor nacional, sentir necessidade de 
mudar o seu ateliê para uma região 
que o valorize e apoie. 

Além disso: Um pouco do teatro 
local sobrevive graças ao extraordi-
nário esforço do grupo profi ssional 
existente (não há nenhum tipo de au-
xílio ao teatro amador, que é comple-
tamente desvalorizado/desconhecido 
pela vereação da Cultura). As artes 
plásticas, coitadas, estão a agonizar 
(os museus sob tutela da mesma 
vereação são apenas depósitos de 
obras de arte. Não há um progra-
ma específi co, bem elaborado, para 
cada um. Somente o esforço hercú-
leo da direção e dos funcionários os 
fazem “respirar”). A literatura, ronda 
o miserável, está morta e enterrada 
(somente os amigalhaços do poder 
têm espaço de ação, e são conside-
rados revelantes).

Para piorar, não há um discerni-
mento acerca de quais as diferenças 
entre entretenimento e cultura, o que 
faz a maioria da população acreditar 
que um certame com cavalos, ou 
uma tourada, são eventos culturais. 

Analisando a situação com trans-
parência e correção vemos que a 
questão geral prende-se a um pen-
samento de André Malraux (1901-

1976): “A cultura, sob todas as formas 
de arte, de amor e de pensamento, 
através dos séculos, capacitou o ho-
mem a ser menos escravizado”. Pois 
é exatamente aqui que dorme o pro-
blema: Quanto mais inculto e menos 
esclarecido, maior a possibilidade do 
ser humano ser um escravo do po-
der. É triste, pois estamos a viver, na 
Cultura, uma fase muito pior do que 
aquela que se via durante o Estado 
Novo (1933-1974).

Para ilustrar: Quando o Dr. Antó-
nio de Oliveira Salazar (1889-1970) 
nomeou António Ferro (1895-1956) 
para comandar o destino do Secreta-
riado da Propaganda Nacional (SPN), 
fê-lo devido ao profundo conheci-
mento cultural do escolhido, pois o 
prestigiado intelectual era escritor 
de renome, jornalista, conferencista, 
diretor das revistas “Ilustração Portu-
guesa” e “Orpheu”, criador do “Teatro 
Novo” (Lisboa) e, posteriormente, di-
retor da Emissora Nacional.

Atualmente, os vereadores da 
Cultura ostentam roupa de marca, 
nariz empinado, diversos diplomas 
espetados na parede, e um tremendo 
pastiche intelectual. São raros os que 
possuem conhecimento para estar à 
frente de tão importante pelouro.

José Ortega y Gasset (1883-1955) 
continua com muita razão: “A Cultura 
é uma necessidade imprescindível 
de toda uma vida, é uma dimensão 
constitutiva da existência humana, 
como as mãos são um atributo do 
homem”.

Rui Calisto

É tempo de repensar as 
nossas fi nanças. A maioria dos 
consumidores é capaz de identi-
fi car as despesas de maior peso, 
mas não sabe quanto gasta em 
pequenas coisas. Daí a DECO 
aconselhar o consumidor a que 
reorganize a sua carteira, fazen-
do um orçamento familiar onde 
identifi que todas as suas fontes 
de rendimento versus as des-
pesas fi xas e varáveis mensais. 
Deve controlar todas as despe-
sas da sua família, sem exce-
ção.

Adote novos hábitos de con-
sumo. Com a sua família tente 
identifi car que comportamentos 
poderão assumir para reduzir 
o valor das suas faturas. Ficam 
algumas ideias: Desligar apa-
relhos que fi cam em stand-by; 
Optar por lâmpadas LED; Fe-
char as torneiras enquanto lava 
os dentes ou ensaboa as mãos; 
Preferir duches em vez de banho 
de imersão.

Sabia que se optar por lavar 
a sua roupa a 30ºC em vez de 
60ºC vai gastar menos 60% de 
energia? Ou que se cozinhar com 
a panela de pressão pode pou-
par até 15% de energia? E que a 
utilização de redutor de caudais 
nas torneiras permite uma pou-
pança de água de 80%?

Faça uma gestão mais efi -
ciente. Uma grande fatia do 
nosso orçamento é dedicada à 

compra de bens essenciais. Para 
uma gestão mais efi ciente dos 
recursos, faça uma lista de com-
pras onde identifi ca aquilo que 
precisa, evitando gastar mais do 
que necessário.

Analise as promoções e uti-
lize os cupões de desconto, fa-
zendo sempre uma comparação 
dos preços face ao valor unitário 
do produto. Não se esqueça que 
as marcas “brancas” podem tam-
bém ser uma escolha acertada. 
Dê preferência aos produtos da 
época e sempre que possível 
compre a granel. Compare os 
preços.

Lembre-se que a sustentabili-
dade na carteira é importante. To-
mar decisões baseadas na reuti-
lização de bens, promovendo e 
fomentando uma economia mais 
circular, ajudá-lo-á a poupar, a 
diminuir a sua pegada ambiental 
e a tornar as suas fi nanças mais 
resilientes.

A Deco Ribatejo e Oeste in-
forma que se mantém disponível 
diariamente para esclarecer as 
dúvidas dos consumidores, de 
forma a mantê-los informados 
e mais protegidos. Pode entrar 
em contacto connosco através 
do nosso endereço eletrónico: 
deco.ribatejoeoste@deco.pt e/
ou através do seguinte contacto 
telefónico: 243 329 950.

Deco – Defesa do Consumidor

Como enfrentar 
a subida do custo
de vida? 

O BAIRRO FELIZ 
ESTÁ DE VOLTA!

Foram mais de 580 as causas que já ganharam 
vida, a próxima pode ser sua. Inscreva a sua 

ideia em pingodoce.pt até 2 de junho.

Consulte o regulamento e todas as informações em pingodoce.pt

PARA APOIAR  IDEIA
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PROCURO GARAGEM FECHADA
Caldas da Rainha - 925 011 647

Português habita em França, 
reformado, gosta de jardinagem, 

passear, praia e fazer piqueniques.

Procura companheira entre 
os 40 e os 55 anos para relação séria 
para passar momentos felizes e viver 
algum tempo em Portugal e França.

Telf. 0033 614 139 992

Procura companheira
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Pagamento de assinaturas
Exmo(a) assinante, 

O pagamento pode ser efetuado através do envio de cheque, transferência 
bancária ou diretamente na nossa redação na Rua Dr. Leonel Sotto Mayor, loja 43 

- Caldas da Rainha

JORNAL das CALDAS

Informe-se pelo  262 844 443 

���������	����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������	������	�������	�������������������	����	�	��������	������	��	���	��	���	��������������������������������������������������
������������������������������������ ���!"#�� $%����� � ��������"%��& � �'�" ��� !"( � ����)*+),+-)--��.��&��������'����.�/0"����" ���� !��"#$��.�! ����%���������"12&"�
����� $���������&�!3���4� �� !"( $%������� �&"'("��)*+#,"� . � � ���� � $%�����!�5 �����. � � �"��� ! $%�����6���!���������"��������# �& ������"�"! ���7 ��� ��$-.+!/$
�!'.$0(#1$��*0"2$�3!0 !���8����� ��.���%��� �� "�3 ��9���������4$��"056!��	��"0+$'�������" �:;���:,����� "�����-)--����<�#"���� ��=��� ��� ��"� ������-)--��.��&��������'
4�&"'("��)*+#,"�."0"�"00!-"("27$� !�+68"0!'�."0"�"�#4'("+"27$� !�64# " !�-91!+�!�,"00#4%$�."0"�"��1!4 "� !�:�"0(60"'��.#.$,"'�!�'#-#+"0!'; ��" ���� !��"#$��.!+"'
��%���������"12&"������� $���������&�!3�9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	������<���������3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�>��� ����5?������ !"����2&"�����#�#"� ��� !"( �����'�4"�4$#(!� $� #"��=� !��"#$� !���������!�& "��"� !'#84"0�.!+"��>-"0"��64#,#."+?������������������������������������
�	���%�� ����"( ����-�@��"�A�!�& "��. � � �"��� ! $%��� ����"� ����/>�"��. � �>��� ���1 #�"&�����.�������� !"���� ����@#"1 � ���3 �#B�5�������& &3���������"�"! ���A� ����	#� $�
�������&��.!�0�����.���">���� ���"���:;����� "�����-)--C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�C��%�� ����"( ����-�@��"�A���"����������#�#"� ��. � � �>��� ����#�#"� ��&���������� !&��!�����	#� $���������&��.!�0�����.���">�����"���:;����� "�����-)--C�����������������������
�	���%�� ����"( ����:�@��A�!�& !�. � � �"��� ! $%������ ��"�3���. � �>��� ����.".�& ��� !5��%����&������ ������9�� �!�������" ��:;���:,����� "�����-)--C����������������������������������
�	=��%�� ����"( ����:�@��A�!�& !�. � � �"��� ! $%������� ���"� ����/>�!�. � � �>��� ���1 #�"&�����.�������� !"���� ����@= ���� �����3�����A����� ������9�� �!�������" ��:;���:,
���� "�����-)--C�9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	���������������@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	��D�	��&�. $%�����!�5 ����&��E��4# " !'��91!#'���6#$'56!'���"4,"'�$6��#-#+"0!'����>�������1�&�� � �.���� �� ��B#!"& �� ��� !"( �����	��"�/�"������� $�����
���&�!3������" ���� !��"#$� !�������.!+"'���%��-�."0"�$��*0"2$�3!0 !�!� #"���� !��"#$� !�������.!+"'���%���."0"�$��"056!��	��"0+$'��C������������������������������
�	��D����������!"&"� ������!�5 ��.���.���� ���������#�"5 �/�"������ ���"� ����/>�!���"!"( � �. � ����>�������8 �!"&��&" � ���� &�����&�������&�������"��9F:)+-):,�
&�����.�������� �5�" ����. 5 ���������1�������4�!"&"� $%�����!�5 ��� � ����"( $%��������"&2."�C����������������������������������������������������������������������������������������������
-9G�D�H�1"0 � � ���5�"����# ������!"&"� $%��. � ��&�. $%������!�5 ���E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ��A3��� ����� �3���� ��� �@B����� ��������C���� � D*#E"4"'� � %"-*)086!0!'� � ,",%$00$' � !
'#-#+"0!'F��4$��*0"2$�3!0 ! �������60$'

����������A3���������3�����*!*# "'�,$-�$6�'!-�G+,$$+��4$��*0"2$�3!0 ! �������60$'
���������A3����������3����������������������������������������D�"0(60"'�!��%600$'F�4$
�"056!��	��"0+$'�� �������60$'

������&�����������������@���������� �������60$'

�	=�H�	�!"&"� $%��"�"&" ����&�����:9F�! �$�����> !����2�"���&�����.��������4�# ������!"&"� $%�C���������������������������������������������������������������������������������������������������
�	����� � �! �&���%��.��������"�1��"��� �:)I�� �# ������!"&"� $%�C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	I�H���������">���.����������� &��������.������ $%��������������>���0"#"����&! � $%�� ��"� � �.�!��&��&��������������.������ C������������������������������������������������
�	J�����. 5 ��������>�������1�&�� ��� �?�4��:,3))�����" �:-����� "�����-)--C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	K�D����> !���� � ���� � $%�����%��"�&!�2� �� ��� 0 ������&�. $%�����!�5 �C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	L�H�� ����%����8 ��1�&�� �����. 5 ����������.� (����� #�!�&"���� � �8��"& $%�����'��1�&�� � �4�.��.��� �&! ��"1"& � ����-9F�!�5 �C��������������������������������������������
�	��������&��&����������������"��"���� ./�� � �8��"& $%����������">��8���"1"& �����%��.����� .������ ��.��.��� ������.�/0"����-� ����. � ��&�. $%�����!�5 ������
>��� � �� >?�����3 �� �.B#!"& C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�����	� .��&" $%���������">���������"��J�&" ����%�� � !"� ��������&"�"�����������"%������<� � ����.������. &3�������9�����"������� ��<� � �����.� (�����;K
3�� �� �&��� ��� � ���� � $%��� ./��������"�����������5���� ���&$%������� !C���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�����H�.���"�"� � ��&�. $%�����!�5 �����%�� ���� � ��������������.�����&"�%���������"������� ��<� � ����"&". !����.������� ����&���.���������!�5 ����. � 
�1�"��C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	������4# " !'��91!#'�."0"�$��*0"2$�3!0 !�H��/�?�.���"�"� � �>��� � ��.B#!"&����� ������3��'�"�����1��&"�� ����������&��&���������:;����� "�����>�������
���". ��������������� �����" �:;����� "�� �. ��"��� ��:)3���������� ���������"� �������!�& !�����" �:,����� "�� �. ��"��� ��)G3G)������������ �>��� ����.�������
�/�?�.���"�"� � �?�4��)G39���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�=� D � 	 � �%� � �&�. $%� � �� � !�5 � �  �? � 4� � :*3 � 3�� � � �� � �" � :; � �� �� "� � ������"� �  � "���" � � &��� $%� � � � �&�. $%� � �� ������� � ��� � �"��"�� �  � �� !����
����#�!��9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	��� D ��4# " !' ��91!#' � ."0" � �"056! � �	 � �"0+$' � �� � � H � .���"�"� �  � >��� �  � � .B#!"&� � �� � �" � :; � �� �� "� � �� � -)-- �  � :, � �� �� "� � �� � -)-- � � � � *3 � 4�
--39����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�I�D�	����"� �����/>�"����>��%���&�. �����!�5 �����" �:;����� "�� �. ��"��� ��)K39�	��%���&�. $%�����!�5 �� �?��" �:;�4��:)3�3�� ������" �:;����� "��������"� � 
"���" � �&��� $%��� ��&�. $%�����������������"��"��� ��� !���������#�!��9
	����"� ������>��%��� "������ ������9�� �!��������.��2����� ��-:3�4��-G3�����" �:,����� "�����-)--9��������������������������������������������������������������������������������������
�	�����1����&"�������������5" ��!?��"& � ���>����������?�� �"���"� ����.��� #"!"� �����������������>��������������.�"� �� ������ �������5�� �$ � .!"&'>�"��
1"& ����"5� !������ �����& �5�� �!"�.�( �� �(�� ���>�!>��������!�5 �� ���� � ��C�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�	��D���&���������&�"� ��� �����J�&" ����.��&��������&���� ������ $%������������>���������������%�����3 ��&��&���"��������������&�������"��� ! ���� �.� �"& �
>��� 9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � �&���� �����. ����������������������"5� !������� ����� "��> "������ � � �.�#!"&"� $%�����&������9����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� $���������&�!3������ !� ��� �� "�3 �� ���:)��" ������J������ "����� ������-)--9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH����������������������������������������������������������������������@�2����� ���!�� !"����� �����A�������������������������������������������������������������������������������������������������������



JORNAL DAS CALDAS     11 DE MAIO DE 2022

ÚLTIMA
Pu

b.

A União de Freguesias de 
Nossa Senhora do Pópulo, 
Coto e São Gregório, gestora 
do Parque D. Carlos I, reiniciou 
no passado sábado os pas-

seios de barco no Lago dos 
Cisnes.

Durante o mês de maio, os 
passeios apenas se realizarão 
aos sábados e domingos.

Passeios de barco 
no Lago dos Cisnes

O Centro Ecológico Educa-
tivo do Paul de Tornada integra 
este ano as atividades do Dia 
Internacional do Fascínio das 
Plantas e da Semana sobre as 
Espécies Invasoras 2022, na 
celebração do seu 22º aniver-
sário.

No dia 18 de maio, entre as 
10h00 e as 12h30, realiza-se a 
eco-atividade de voluntariado 

ambiental - manutenção das 
jovens árvores do Paul de Tor-
nada.

No dia 21 de maio, entre as 
16h00 e as 18h00, é a vez da 
eco-atividade de voluntariado 
ambiental - controlo de inva-
soras.

As atividades são gratuitas 
mediante inscrição prévia.

Eco-atividades 
de voluntariado 

Teve lugar, no dia 5 de maio, 
o primeiro de um conjunto de 
cinco passeios que integram 
o “Roteiro Sénior”, que vai ser 
dinamizado pelo Município do 
Bombarral ao longo de 2022, 
tendo como público-alvo a po-
pulação sénior com idade igual 
ou superior a 65 anos.

A primeira viagem, que le-
vou os participantes até à vila 
de Ansião, foi assinalada de 
forma simbólica pelo presiden-

te da autarquia, Ricardo Fer-
nandes, pela vereadora Maria 
de Fátima Coelho, com a en-
trega de um passaporte onde é 
registado os locais visitados. 

Com um périplo pelo norte 
distrito de Leiria, o roteiro inte-
gra ainda a visita aos concelhos 
de Castanheira de Pera (17 e 
23 de junho), Alvaiázere (7 e 8 
de julho), Figueiró dos Vinhos 
(4 e 5 de agosto) e Pedrógão 
Grande (1 e 16 de setembro). 

Bombarral promove 
“Roteiro Sénior”

Passeios para a população com idade igual 
ou superior a 65 anos

A iniciativa, coordenada pela 
professora Cristina Jesus, é o 
culminar de um projeto que de-
correu ao longo de dois anos, 
tendo sido trabalhado em várias 
disciplinas de forma transversal.

Participaram quinze alunos, 
com idades entre 17 e 24 anos, 
que prepararam o evento sob a 
orientação da docente e dos che-
fes Ricardo Ferreira, Tiago Cos-
ta, Luís Tarenta e Marisa Rosa.

A refeição servida começou 
com torricado de cebola, mar-
melada com queijo e crocante 
de morcela, e tempura de maçã 
injetada com aguardente aroma-
tizada com hortelã.

A entrada foi creme de abóbo-
ra com croutons e sementes.

O prato de peixe foi dourada 

com alho francês na brasa, len-
tilhas, palha de alho francês e 
caldo de bivalves.

O prato de carne foi borrego 
acompanhado com puré de ce-
noura, grelos salteados, funcho 
grelhado e molho das aparas. 

A sobremesa foi pão de ló com 
gelado de limão, crocante de noz 
e redução de vinho do Porto.

A atividade, com dança e mú-
sica medieval, contou com vários 
apoios, como por exemplo, Óbi-
dos Criativa, Margarida Varela, 
autora do roteiro medieval “Rota 
da Raynha”, Gomes Pereira, da 
Quinta dos Capuchos, que levou 
o vinho monástico Cistercium, 
entre outros. 

Estiveram no evento trinta 
participantes, entre os quais o 

presidente da Câmara Munici-
pal das Caldas da Rainha, Vitor 
Marques, e a vereadora com os 
pelouros da Educação e Cultura, 
Conceição Henriques, e Ricardo 
Duque, presidente do conse-
lho de administração da Óbidos 
Criativa.

O diretor da EHTO lançou um 
repto à autarquia caldense para a 
realização mensal de um evento 
quinhentista, recordando a fun-
dação das termas e o desenvol-
vimento das Caldas da Rainha.

No final os participantes leva-
ram uma lembrança: uma caixa 
com broinhas de mel, bolinhas 
de figo com avelã, nozes banha-
das em caramelo fresco feito de 
mel e biscoitos de castanhas.

Almoço e recriação 
quinhentista na 
Escola de Hotelaria 
e Turismo do Oeste

Alguns dos participantes no evento

A Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, através dos alunos da turma de 
2º ano do Curso de Cozinha/Pastelaria, no âmbito do seu projeto integra-
dor (interdisciplinaridade), realizou o almoço e recriação quinhentista “A 
cidade que nasceu das Águas”, no passado dia 6, no estabelecimento de 
ensino nas Caldas da Rainha.

Francisco Gomes
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