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Depois de receber a medalha 
de honra da cidade das mãos 
do presidente da Câmara, Vitor 
Marques, João Silva, diretor do 
Agrupamento de Escolas Raul 
Proença, disse que está de “co-
ração cheio com a distinção”. 
“Estou há cerca de 30 anos na 
Raul Proença e vivemos a esco-
la como a nossa segunda casa 
e muitos momentos como a pri-
meira casa e temos muito orgu-
lho daquilo que fazemos”, salien-
tou. Partilhou a medalha com os 
estabelecimentos de ensino do 
concelho, dizendo que são “to-
dos excecionais”. 

José Pimpão, que foi diretor 
da Escola Secundária Raul Pro-
ença durante 16 anos, partilhou 
com o público alguns dos melho-
res momentos do estabelecimen-
to de ensino. Fez ainda uma bre-
ve resenha da história da Raul 
Proença. Recordou que em 2014 
a escola secundária ficou em 
1º lugar no ranking das escolas 
públicas a nível nacional e em 
2017 o agrupamento foi o único 
do país a obter nota máxima no 
relatório de Avaliação Externa da 
Inspeção-Geral da Educação e 
Ciência.

Vitor Marques manifestou 
estar satisfeito em entregar a 
medalha de honra da cidade à 
“instituição que inscreveu, de 
forma notável, a sua marca de 
rigor, inovação e qualidade na 
formação de muitas gerações 
de jovens caldenses ao longo de 
meio século”. 

Sublinhou ser um concelho 
que se “orgulha de contar com 
três agrupamentos de escolas 
públicas que tanto têm contribu-
ído para a formação dos jovens 
e para o desenvolvimento do 

território, atuando de forma com-
plementar na oferta educativa e 
servindo de polo disseminador 
de capacitação na cidade e nas 
freguesias”, referiu o autarca.  

A cerimónia comemorativa 
dos 50 anos do liceu de Caldas 
da Rainha, 40 anos da Escola 
Secundária Raul Proença e 10 
anos do Agrupamento de Esco-
las Raul Proença terá lugar no 
dia 4 de junho, pelas 10 horas, 
no Centro Cultural e de Congres-
sos das Caldas da Rainha. Após 
a cerimónia, haverá um almoço 
convívio. As inscrições decorrem 
até 28 de maio.

“Sanidade das contas 
municipais 

não corresponde 
ao que encontrámos”

O presidente da Câmara das 
Caldas, que exerce funções há 
pouco mais de seis meses, dis-
cursou pela primeira vez na ce-
rimónia habitual do feriado mu-
nicipal, fazendo um balanço do 
exercício de funções deste exe-
cutivo. 

Referiu que houve “um esfor-
ço para conhecer em proximida-
de os dossiês camarários e suas 
especificidades e compreender o 
modus operandi da estrutura téc-
nica municipal, ao mesmo tempo 
que se preparavam as Grandes 
Opções do Plano e Orçamento, 
cuja aprovação por unanimidade 
na Câmara e na Assembleia Mu-
nicipal sinalizou a aceitação do 
programa proposto”. 

Segundo o autarca, o execu-
tivo procurou apurar com rigor 
a real “situação financeira do 

município, uma vez que a tão 
propalada sanidade das contas 
municipais não tinha exata cor-
respondência com a situação 
que encontrámos”. 

Deu como exemplo “o pa-
gamento de valores em dívida 
aos Serviços Municipalizados 
de Águas e Saneamento de 
Caldas da Rainha na ordem de 
um milhão de euros e o acordo 
firmado com a empresa Águas 
do Vale do Tejo para liquidação 
de um valor em disputa, há anos, 
de quase um milhão de euros e 
a assunção de pagamentos em 
atraso na ordem das centenas de 
milhares de euros, sobretudo na 
área da educação, e dos apoios 
ao associativismo”.

A par desta situação de de-
vedor, revelou o presidente da 
autarquia que contaram também 
com a “existência de um montan-
te global de dívidas ao Município 
como credor, na ordem dos 400 
mil euros”. 

“Este exercício revelou-se 
essencial para perceber a real 
capacidade de investimento 
do Município”, apontou, acres-
centando que o executivo “não 
deixou no entanto de aproveitar 
as oportunidades de afirmação 
do território, de captação de in-
vestimento para o concelho, de 
definição e ampliação de novas 
Áreas de Localização Empresa-
rial, definindo em sede do proce-
dimento de revisão do PDM um 
aumento de cerca de 100% das 
áreas de atividades económicas, 
de conclusão do Plano de Por-
menor da Área Empresarial dos 
Vidais, e da elaboração de uma 
candidatura aos “Bairros Comer-
ciais Digitais”, em consórcio com 
a ACCCRO e a AIRO, no valor 

global de 2 milhões de euros”.
Vitor Marques destacou a 

“boa gestão da autarquia” na “va-
lorização das competências do 
contingente de recursos huma-
nos, pelo aumento exponencial 
da formação e pela adequação 
das habilitações e competências 
aos postos de trabalho a que es-
tão afetos”. 

O autarca referiu ainda a 
“construção, negociada com os 
dirigentes, de um modelo organi-
zacional alicerçado em níveis de 
atuação e responsabilidade que 
melhorem o fluxo de trabalho e a 
capacidade de resposta, projeto 
que se encontra em curso e que 
se prevê poder ser discutido em 
sede de Câmara dentro de pou-
cas semanas”.

Feito este balanço sobre os 
aspetos mais marcantes do ca-
minho percorrido, não deixou de 
perspetivar o futuro, sinalizando 
os objetivos estratégicos que de-
linearam para os próximos anos. 

Do ponto de vista do planea-
mento do território, identificaram 
quatro zonas urbanas que de-
vem ser objeto de intervenção in-
tegrada, com vista ao desenvol-
vimento e modernização da cida-
de, como as entradas e saídas 
no perímetro urbano, mediante 
requalificação integral nos eixos 
norte, leste e sul. A envolvente 
do complexo termal, com a cons-
trução de um novo balneário, a 
reconstrução do lar das enfer-
meiras para habitação jovem, e a 
reabilitação dos edifícios do GAT 
e Frei Jorge S. Paulo, para fins 
culturais, são outras obras.

O quarteirão da zona de fron-
teira entre as uniões de fregue-
sia, com requalificação gradual 
em toda a extensão desde o 

Bairro Azul até à Biblioteca Muni-
cipal, incluindo a reabilitação da 
CEOL, edifício da Saúde Pública, 
na descida dos Pimpões, e Cen-
tro de Juventude, contando com 
um passadiço pedonal sobre a li-
nha na zona dos Silos, com vista 
a criar uma continuidade territo-
rial entre as duas uniões de fre-
guesia, são igualmente apostas.

O Largo Conde Fontalva, com 
reabilitação imediata do prédio 
do Charuto e a delineação de um 
plano para os demais edifícios 
degradados ou sem dignidade a 
promover em fase subsequente, 
é outra área a intervir. 

São ainda objetivos prioritá-
rios a passagem pedonal sobre 
a linha junto à estação, o parque 
escolar, com especial enfoque 
nas escolas Raul Proença, Bair-
ro da Ponte e Santa Catarina, 
o aumento de espaços de esta-
cionamento, por reabilitação ou 
construção de parques, no âm-
bito de um programa integrado 
de mobilidade e circulação, a 
instalação de uma loja de cida-
dão, a requalificação da Rua da 
Estação e da Expoeste, referiu 
Vitor Marques. 

A abrir a cerimónia Lalanda Ri-
beiro, presidente da Assembleia 
Municipal, lembrou as situações 
crónicas do concelho das Cal-
das nos últimos anos: Hospital 
Termal, Linha do Oeste e Lagoa 
de Óbidos e que “continuam com 
graves problemas que só conse-
guem solução com a intervenção 
do Governo”. 

A sessão contou com um mo-
mento musical do Conservatório 
de Caldas da Rainha. 

Escola Raul Proença recebeu 
medalha de honra no 15 de maio
No ano de celebração dos 50 anos do liceu, 40 da 
Escola Secundária Raul Proença e 10 do Agru-
pamento de Escolas Raul Proença, o Município 
das Caldas da Rainha atribuiu à Raul Proença a 
medalha de honra.
A cerimónia encheu o grande auditório do CCC, 
tendo 19 personalidades e instituições sido agra-
ciadas com medalhas.

Marlene Sousa Vítor Marques, presidente da Câmara, sinalizou os objetivos estratégicos

 O PSD das Caldas da Rai-
nha rejeita o discurso do presi-
dente da Câmara na cerimónia 
de entrega de medalhas, onde 
são feitas referências à gestão 
do anterior executivo PSD, e em 
comunicado transmitiu a ideia de 
que o autarca eleito pelo Vamos 
Mudar teve uma atitude de “divi-
dir em vez de unir”.

“O feriado municipal de 15 
de Maio tem sido até à data um 
momento de festa, de exaltação 
da cidade, de união de todos e 
de apontar caminhos relevantes 

para o futuro. Foi assim com sur-
presa negativa que assistimos 
ao discurso do presidente da Câ-
mara. Foi pouco mais do que um 
relatório de atividades, sem opor-
tunidade de contraditório, quan-
do poderia ter sido apresentado 
na Assembleia Municipal. Não foi 
assim oportuno”, lê-se no comu-
nicado assinado pelo presidente 
do PSD das Caldas da Rainha, 
Daniel Rebelo.

O social-democrata aponta 
ainda que “a intervenção apre-
senta as medidas em desenvol-

vimento como se fossem novida-
de, ou seja, não faz em nenhum 
momento referência que já es-
tavam anteriormente em curso, 
como sejam a Carta Educativa 
Municipal, o Plano de Pormenor 
do Centro Histórico, a revisão do 
Plano Diretor Municipal a Estra-
tégia Municipal de Habitação, o 
Plano de Pormenor da Área Em-
presarial de Vidais, entre outras”. 
Ou seja, “puxa de galões que 
não são maioritariamente seus”, 
sustenta o PSD.

Diz também que “eventuais 

dificuldades financeiras não são 
verdade”, uma vez que “não são 
mais do que procedimentos nor-
mais de gestão”. 

“A situação financeira da Câ-
mara é sólida e das melhores de 
sempre. O mandato transitou com 
mais de 10,5 milhões nas contas. 
O Relatório de Contas aprovado 
na Assembleia Municipal refere 
que o ano transitou também com 
mais de 10 milhões. A dívida que 
transitou é das mais baixas de 
sempre. Os compromissos refe-
ridos na intervenção são muito 

reduzidos relativamente aos va-
lores que estão em causa. No 
mês de junho, quando receber o 
IMI, o atual presidente da Câma-
ra vai poder gerir o maior saldo 
de sempre”, manifestou o PSD, 
que contra-ataca: “O atual exe-
cutivo pretende desculpar a sua 
pouca dinâmica e incapacidade 
de realização. Que fique claro! 
Não é por falta de dinheiro que a 
Câmara deixará de fazer obra e 
realizar festividades atrativas”.

Francisco Gomes

PSD incomodado com discurso de Vitor Marques
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José António
Nasceu em 1951. Foi eleito presidente da Junta de 

Freguesia de Vidais por três mandatos consecutivos. As-
sumiu funções de adjunto do presidente da Câmara. 

Foi vice-presidente dos Bombeiros Voluntários das 
Caldas e vice-presidente da Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Leiria, para além de comandante da corpo-
ração caldense.  

Câmara das Caldas entregou 19 medalhas de mérito

Medalha Municipal de Mérito Social

Ana Maria Tibúrcio
Nasceu a 12 de fevereiro de 1961. Entre 2009 e 2015 

foi tesoureira do Centro de Apoio Social da Freguesia de 
São Gregório, assumindo em 2015 a função de presiden-
te. Foi também 1ª Secretária de Assembleia de Freguesia 
de São Gregório entre 2005 e 2013.

Medalha Municipal de Mérito Empresarial e Associativo

Ana Maria Pacheco
Nasceu a 9 de agosto de 1955. Em 2002 foi eleita 

presidente da direção da AIRO, na altura Associação In-
dustrial da Região Oeste, cargo que exerceu até junho 
2020. Fundou em 2001 a financeira Finocal, atualmente 
UPGAMP. É presidente da Mol Ceramics, Mic S.A. e sócia 
gerente do Morgado Lusitano Turismo Rural e da Quinta 
do Regato.

Medalha Municipal de Mérito Educativo

Carla Santos 
Nascida nas Caldas, em 1978. É docente no Instituto 

Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida 
e investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Am-
biente. Idealizou o “Projeto Peixes Nativos”, implementa-
do em oito municípios do Oeste, incluindo o das Caldas 
da Rainha, que contou já com mais de 1500 alunos em 
atividades de educação ambiental.  

Medalha Municipal de Mérito Saúde

Filipe Carvalho (recebeu a sua mãe,  Maria Carvalho)
Trabalha no Reino Unido no Hospital Royal Marsden, 

de renome internacional no tratamento do cancro. Foi dis-
tinguido pela Bowel Cancer UK com o prémio Gary Logue, 
enfermeiro coloretal do ano, pelo trabalho desenvolvido 
na criação e gestão do Covid Cancer Hub, que teve mais 
de 200 pacientes com cancro coloretal. Vai ser presidente 
do grupo nacional de enfermagem oncológica coloretal.

Medalha Municipal de Mérito Desportivo
Margarida Lage

Nasceu nas Caldas em 1966. Professora de Educação 
Física desde 1987, é treinadora de ginástica desde 1986. 
Fundou o Acrotramp Clube de Caldas em 1991. Esteve 
presente em sete Campeonatos do Mundo. Foi treinadora 
da seleção nacional no Campeonato do Mundo na Dina-
marca em 2016. 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo

António Morgado (recebeu o seu pai, João Morgado)
Nasceu em 2004. O ciclista venceu os nacionais de 

fundo e de contrarrelógio em cadetes em 2019 e em 2020. 
Em 2021 conquistou as quatro camisolas (a da vitória ge-
ral, a da montanha, a dos pontos e a de melhor júnior de 
primeiro ano) na 15.ª Volta a Portugal de Juniores. Venceu 
a Taça de Portugal de Juniores, o que repetiu em 2022 e 
tem tido prestações de grande nível no estrangeiro.

Medalha Municipal de Mérito Cívico

José Feliciano
Nasceu em Angola a 22 de agosto de 1961 e passou 

a viver na cidade dos seus pais, Caldas da Rainha a 13 
de outubro de 1975. Em dezembro de 2017 foi promovi-
do a Major-General e colocado no Gabinete do Chefe do 
Estado-Maior do Exército. Possui várias condecorações.

Medalha Municipal de Mérito Cívico
Bruna Simões

Nasceu em 1982 nas Caldas da Rainha. Em 1999 in-
gressou nos Bombeiros Voluntários das Caldas e é desde 
2021 adjunta do comandante, sendo a primeira mulher a 
exercer funções de comando na corporação caldense. No 
distrito de Leiria é a primeira mulher formadora em incên-
dios urbanos e industriais.

Medalha Municipal de Mérito Cívico

José Fernando (receberam os seus filhos Rita e Nuno 
Pereira) 

Nasceu em 1951. Foi presidente do Conselho Distrital 
do Oeste da Ordem dos Médicos, presidente coordena-
dor da Sub Região de Saúde de Leiria e coordenador da 
tuberculose do Agrupamento dos Centros de Saúde do 
Oeste Norte. Foi vereador da Câmara das Caldas durante 
três mandatos, administrador dos serviços municipaliza-
dos e 1º secretário da mesa da Assembleia Municipal.

Medalha Municipal de Mérito Cívico e Associativo

Manuel Isaac
Nasceu em 1960. Em 2009, trouxe o Congresso Nacio-

nal do CDS-PP para as Caldas da Rainha (o primeiro de 
um partido a ter lugar nesta cidade), onde foi eleito para 
o conselho nacional. Foi vereador na Câmara das Caldas 
e deputado na Assembleia da República. É membro da 
comissão política nacional.

Medalha Municipal de Mérito Cívico e Associativo

Escola Secundária Raúl Proença
Criação da Secção do Liceu Nacional de Leiria em 1972, 

instalou-se nos Pavilhões do Parque, que ocupou até 1982. 
Em 1975 adquire a designação de Escola Secundária, tendo 
como primeiro presidente José Luís Lalanda Ribeiro. A trans-
ferência para as atuais instalações ocorre em agosto de 1982. 
Em 2012 foi criado o Agrupamento de Escolas Raul Proença, 
com 11 estabelecimentos do pré-escolar ao 12.º ano.

Medalha Municipal de Honra
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1-Concerto da Orquestra 
Monte Olivett na Praça da 
República, na noite de 14 de 
maio

2- Beatbombers (DJ Ride e 
Stereossauro) na madrugada 
de 15 de maio, no Abraço 
Verde

3- Banda Comércio e Indústria 
fez animação itinerante pela 
cidade na manhã de 14 de 
maio

4- Encontro de Futebol de Rua 
organizado pelo Caldas Sport 
Clube e Associação de Fute-
bol de Leiria, no Parque das 
Bicicletas do Parque D. Carlos 
I, na manhã de 14 de maio

Alguns momentos das Festas da Cidade

Medalha Municipal de Mérito Cívico 
e Associativo

Vitor Fernandes 
Tem 80 anos. É membro da Comissão 

Concelhia das Caldas da Rainha e da Dire-
ção da Organização Regional de Leiria do 
PCP. Foi deputado na Assembleia Municipal 
das Caldas da Rainha de 2005 a 2021, onde 
sempre desenvolveu intensa atividade

Medalha Municipal de Mérito Cívico 
e Associativo

Henrique Teresa
Nasceu em 1951. Foi eleito presidente da 

Junta de Freguesia de Tornada a 16 de de-
zembro de 2001 exercendo este cargo até 
2017. Ao longo de quatro mandatos contri-
buiu para o desenvolvimento da freguesia.

Medalha Municipal de Mérito Cívico 
e Associativo

Abílio Luís 
Nasceu a 17 de fevereiro de 1945. Em 

1972, iniciou funções como presidente da 
Junta de Salir do Porto e começou a resolver 
as necessidades mais prementes. Fundou 
o Centro Recreativo e Cultural de Salir do 
Porto e a Associação de Desenvolvimento 
Social de Salir do Porto, onde desempenha 
o cargo de presidente  desde 2008.

João Paulo Cotrim (recebeu a medalha a sua esposa, 
Isabel Amaral)

Nascido em 1965, iniciou a carreira de jornalista aos 
20 anos. Fundador da Abysmo, dedicou-se a esta editora. 
Tem mais de cento e cinquenta livros publicados. Desapa-
recido aos 56 anos, deixa um legado criativo plural, tinha 
um talento inato para reconhecer, e promover, o talento 
dos outros. 

Medalha Municipal de Mérito Cívico e Associativo 
(a título póstumo)
Joaquim Horta (receberam a medalha os seus filhos 
Gonçalo e Inês Horta)

Nasceu em 1957 e faleceu este ano. Tomou posse em 
1990 no seu primeiro mandato como presidente da Junta 
da Serra do Bouro. Seguiram-se mais dois mandatos até 
2002, quando decidiu não se recandidatar, continuando 
como membro da Assembleia de Freguesia. Esteve cons-
tantemente ligado a atividades culturais e recreativas. 
Construiu a nova sede da associação local.

Medalha Municipal de Mérito Cívico, Cultural, Asso-
ciativo e educativo (a título póstumo)
João Arroja (recebeu a medalha o seu filho, João Ar-
roja)

Nasceu em 1947. Sempre dedicado ao associativismo, 
pertenceu a algumas direções, tais como SIR Os Pimpões 
(fundada pelo seu pai João Arroja) e na Associação da Fa-
nadia. Fundou “Os Cavaquinhos dos Pimpões” em 1994, 
que mais tarde mudaram o nome para “Os Cavaquinhos 
das Caldas”. Em 2001, na Associação da Fanadia, fundou 
o grupo de música popular “Reinadio”. Faleceu em 2021.

Medalha Municipal de Mérito Cultural 
(a título póstumo)

Medalha Municipal de Mérito 
Empresarial

Casa Fernandez
A inovação é uma das principais ca-

raterísticas dos 87 anos de atividade da 
Casa Fernandez, especialista na dupli-
cação e programação de chaves, tendo-
se iniciado agora na área das fechadu-
ras eletrónicas. A gerência do negócio 
está nas mãos da 3ª geração e a 4ª faz 
já o seu caminho. 

1. 2.

3. 4.
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O Dia da Cidade, data 
em que tradicional-
mente o Hospital Ter-
mal abria portas para 

os tratamentos, foi celebrado no 
“melhor lugar para comemorar 
o dia mais importante da nossa 
cidade, no largo Rainha D. Leo-
nor”, sublinhou o presidente da 
Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, após a recriação his-
tórica sobre “as origens mais pri-
mordiais da cidade”. Essa ence-
nação, que foi promovida pelos 
membros da Associação Cultural 
Terras de Viri’Arte, recordou que 
foi a partir do Hospital Termal 
fundado por D. Leonor, em 1485, 
que “a cidade se constituiu, man-
tendo a sua identidade termal até 
aos nossos dias”. 

No discurso, o autarca fez 
questão de salientar que “o pa-
trimónio herdado, que integra o 
complexo termal, a Mata Rainha 
D. Leonor, o Parque D. Carlos I 
e o edificado histórico, é a base 
sobre a qual deveremos alicerçar 
o projeto para o relançamento 
das termas, estando ainda cien-
tes da responsabilidade que a 
Concessão Hidromineral HM 14 
– Termas das Caldas da Rainha 
representa para o município”. 

Face a isso a autarquia en-
contra-se a desenvolver um pla-
no estratégico municipal para o 
Hospital Termal, que incluirá o 
edificado, a zona histórica e a 
envolvente de espaços verdes, 
nomeadamente o Parque e a 
Mata, e “no qual se definirá o mo-
delo de gestão”, acreditando que 
“só desta forma podemos desen-
volver um termalismo assente 
nas necessidades da população, 
nomeadamente ao nível de tra-
tamentos curativos e bem-estar, 
mas com uma visão muito mais 
integrada, onde a intervenção 
será alargada a todo o espaço 
envolvente”. 

No que diz respeito à conces-
são termal, Vitor Marques subli-
nhou que “em março deste ano 
reabrimos os serviços com os 
tratamentos das vias respirató-
rias, e no Hospital Termal con-
tinuámos a obra na ala sul, que 
se encontra em fase de conclu-
são”. Também referiu que “bre-
vemente” serão disponibilizados 
os serviços na área da musco-

esquelética, de forma a “promo-
ver a melhoria da qualidade de 
vida e bem-estar da população 
caldense, bem como desenvol-
ver um turismo local assente no 
termalismo”. 

O autarca manifestou que 
“Caldas da Rainha mantém efe-
tivamente uma estreita ligação 
com as águas, através de todos 
os fontanários e chafarizes da 
cidade”, recordando as requalifi-
cações realizadas recentemente 
nestas estruturas, que permitem 
que “de novo fosse possível ver 
brotar as águas”. 

“O desiderato do município é 
dar sentido à expressão que a 
água é fonte de vida e trazê-la 
de novo à cidade”, frisou o pre-
sidente da Câmara Municipal, 
destacando que “a ligação da 
cidade à água deve-se também 
especialmente às nossas águas 
termais”, que “têm contribuído 
para a melhoria ao nível de vá-
rias problemáticas da saúde, da 
população e de todos aqueles de 
diversos pontos do país nos pro-
curam, por saberem o quanto es-
tas águas termais são benéficas”. 
Contudo, e para preservação dos 
furos onde é feita a extração de 
águas termais, o município está 
neste momento desenvolver pla-
cas de sensibilização e informa-
ção sobre os mesmos. 

Atualmente, a autarquia en-
contra-se a projetar “um novo 
conceito de termalismo para 
Caldas da Rainha”, que não in-
cide apenas na vertente curativa, 
mas “indo muito mais além, num 
plano transversal onde aliamos 
o termalismo à cultura, ao bem-
estar, ao turismo e à identidade 
municipal”. Para isso, o municí-
pio tem como “objetivo primordial 
valorizar as diversas vertentes, 
que constituem a identidade da 
cidade e potenciar uma especial 
interligação entre todas. E nosso 
termalismo faz efetivamente par-
te da identidade caldense, me-
recendo por isso que saibamos 
sempre respeitar e preservar o 
edificado, mas acima de tudo 
que possamos dignificá-lo”.

Nesse sentido, “queremos 
que o património caldense possa 
continuar a ser uma referência, e 
o termalismo é sem dúvida uma 
vertente em que estamos e ire-

Recriação histórica 
com a Rainha no Largo Termal
Este ano, as comemorações do Feriado Munici-
pal das Caldas da Rainha foram celebradas de 
forma diferente, com uma recriação histórica no 
Largo Termal, em que esteve presente a Rainha 
D. Leonor, que assim foi homenageada de forma 
simbólica, no dia 15 de maio.

Habitual homenagem simbólica à fundadora
mos investir mais”, pois pretende-
se “edificar um termalismo com 
maior proximidade à população 
e que seja atrativo para todos os 
que visitem a nossa cidade”.

Após a recriação histórica, 
as portas do Balneário Novo e 
Hospital Termal foram abertas à 
população, para que todos pu-
dessem visitar estes espaços, e 

“que num futuro próximo venham 
usufruir das nossas Termas de 
excelência”, concluiu o autarca. 

Mariana Martinho

A recriação histórica contou com a presença da Rainha D. Leonor

A reconstituição da lenda da Rainha decorreu no Largo Termal

2.
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A fadista, que já tinha estado 
no Parque D. Carlos I durante 
uma edição da Feira dos Frutos, 
voltou a cantar os seus fados à 
população caldense, tendo ainda 
partilhado o palco com o grupo 
de percussão marinhense To-
cándar. Ambos proporcionaram 
um espetáculo musical que se 
centrou no fado de Lisboa numa 
perspetiva diferente do habitual, 
numa abordagem entre o tradi-
cional e o presente.

Após o concerto, a fadista re-
feriu que ficou “emocionada pelo 

presidente da Câmara Municipal 
ter dito que eu era um pouquinho 
caldense e sou mesmo, assim 
me sinto, porque cresci nesta ci-
dade, e há muitos anos que é a 
terra da família da minha mãe e 
minha também”. Também consi-
derou que “foi um concerto ina-
creditável, tendo sido recebida 
com muito carinho”.

“Nunca imaginei que um dia 
ia estar aqui a cantar para este 
mar de gente”, confessou a artis-
ta, que atraiu muitas pessoas ao 
parque das bicicletas.

As comemorações do Feriado Municipal das Cal-
das da Rainha terminaram no passado domingo 
com um concerto da fadista Cuca Roseta, que 
esteve acompanhada pelo grupo de percussão 
marinhense Tocándar, no parque das bicicletas, 
no Parque D. Carlos I. 

Mariana Martinho

Cuca Roseta com os Tocándar 
animaram o Parque D. Carlos I

A fadista Cuca Roseta no Parque D. Carlos I

Esta iniciativa, integrada nas 
Festas da Cidade, foi uma orga-
nização da associação Patrimó-
nio Histórico - Grupo de Estudos 
com o apoio da Câmara Munici-
pal das Caldas da Rainha e da 
editora Tinta da China.

“Era uma vez Jorge Sampaio” 
é um livro que junta cerca de 250 
testemunhos e mais de uma cen-
tena de fotografias. A ideia é dos 
autores João Bonifácio Serra, 
Jorge Simões, José Gameiro e 
José Pedro Castanheira.

Segundo João Bonifácio Ser-
ra, este livro nasceu no ambiente 
criado nas cerimónias fúnebres 
de homenagem ao presidente 
Jorge Sampaio, na manhã de 12 
de setembro de 2021. 

Como Jorge Sampaio comple-
taria a 18 de setembro 82 anos, o 
“objetivo seria o de reunir num li-
vro textos de 81 amigos”. Foi fei-
to “o convite a um conjunto largo 
de pessoas para que redigissem 
um texto com "cunho pessoal e 

testemunhal sobre um momento 
especial, uma experiência, uma 
conversa ou histórias da sua vi-
vência ou relacionamento com 
Jorge Sampaio”, explicou João 
Bonifácio Serra. 

José Vera Jardim não nasceu 
nas Caldas da Rainha, mas tem 
forte ligações à cidade, onde 
residiu com os seus avós e pai. 
“Muitos não sabem da minha 
ligação às Caldas porque nos 
últimos anos não tenho vindo 
cá muito”, contou, acrescentan-
do que foi batizado na Igreja de 
Nossa Senhora do Pópulo.

Advogado e político (ministro 
da Justiça no Governo de Antó-
nio Guterres), foi amigo de Jorge 
Sampaio desde 1956. Revelou 
que conheceu o ex-presidente 
da República na altura em que, 
faz agora, 65 anos, “entrámos 
juntos na Faculdade de Direito 
de Lisboa”.

A primeira visita às Caldas da 
Rainha de Jorge Sampaio foi fei-

Sessão no CCC de apresentação do livro “Era uma vez Jorge Sampaio”  

O livro “Era uma vez Jorge Sampaio – Histórias 
e Imagens”, foi apresentado por João Bonifácio 
Serra (também coordenador da obra) e José Vera 
Jardim, no passado dia 14, no Centro Cultural e 
de Congressos das Caldas da Rainha (CCC). 

Marlene Sousa

ta com José Vera Jardim, apesar 
do ex-presidente da República 
ter raízes familiares com o escul-
tor António Duarte. “O escultor foi 
um dos grandes amigos do meu 
pai”, contou o ex-ministro. “Dizia 
o meu pai que António Duarte 
queria fazer o meu busto meu, 
mas nunca chegou a aconte-
cer”, contou, José Vera Jardim, 
lembrando que o escultor fez um 
busto de Jorge Sampaio “bastan-
te bem feito”.    

Em 1958, José Vera Jardim 

passava férias em São Martinho 
do Porto e Jorge Sampaio e uns 
amigos juntaram-se a ele durante 
oito dias. “Vieram na automotora, 
que demorava de Lisboa a São 
Martinho três horas, e suponho 
que continua a demorar o mes-
mo tempo”, relatou. 

“Como o tempo azedava eu 
lembrei-me de fazer uma visita 
às Caldas e mostrei-lhes o Cha-
fariz das Cinco Bicas, o Hospital 
Termal e até andámos de barco 
no Lago do Parque”, recordou. 

Mostrou-lhes ainda a pia batis-
mal da Igreja Nossa Senhora do 
Pópulo, onde foi batizado. “Infe-
lizmente uma vez passei por lá e 
quis entrar, mas estava fechada”, 
lamentou José Vera Jardim, ape-
lando à autarquia e à associação 
Património Histórico que “tenha 
atenção a essa questão porque 
é realmente das coisas que vale 
a pena visitar nas Caldas”.

No final da cerimónia foram 
exibidas várias fotografias de Jor-
ge Sampaio inseridas no livro.  

Jorge Sampaio fez a primeira visita 
às Caldas com amigos em 1958
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Concluíram com aproveita-
mento a escola de estagiários 
2021/2022 e prestaram juramen-
to de bandeira, passando a inte-
grar o corpo combatente 22 esta-
giários: Henrique Coelho, Eduar-
do Cappellaro, Tiago Alves, Érica 
Inácio, Ana Rocha, Francisco 
Mónica, Eduardo Aleixo, Maria 
Branco, Rafael Grazina, Fran-
cisco Pereira, Filipa Ferreira, Da-
niela Lourenço, Liandra Mariano, 
Leonardo Jacinto, Constança 
Pimenta, Carla Rodrigues, Dia-
na Silva, Daniela Carreira, Ra-
fael Soares, Salvador Ferreira, 
Vanessa Gonçalves e Alexandra 
Silva.

“Obrigado por terem enve-
redado por este caminho, pelo 
vosso empenho e esforço. Nos 
bombeiros das Caldas não pro-
curamos quantidade, mas sim 
qualidade, e a exigência que os 
vossos formadores tiveram con-
vosco ao longo de mais de um 
ano reconheço que foram dias 
difíceis, só que é assim que se 
faz um bom corpo de bombei-
ros”, manifestou o comandante, 
Nelson Cruz, sublinhando que 
“para se ser bom bombeiro é pre-
ciso ser bom ser humano, que é 
aquele que se preocupa com os 
outros em troco de nada”.

Dirigindo-se aos novos bom-
beiros, disse-lhes que “vão ser 
cidadãos com mais responsa-
bilidade, não podem deixar de 
estar quando é preciso e podem 
estar”, porque “a população cal-
dense não tem mais ninguém 
que os socorra a não ser os bom-

beiros”. 
O comandante declarou que 

os instrutores foram “inexcedí-
veis”, prestando um reconheci-
mento ao chefe Luís Ventura, 
que liderou a escola de estagiá-
rios e “tem sido fundamental na-
quilo que é a renovação do nosso 
corpo de bombeiros, liderando a 
Fanfarra 79, que tem sido um vi-
veiro de bombeiros, e a escola 
de infantes e cadetes”.

Segundo fez notar, “pela pri-
meira vez iniciámos com 22 e 
terminámos com 22, o que é si-
nónimo que os conseguiram mo-
tivar para chegar ao fim depois 
de tanto tempo”.

Nesta cerimónia foi também 
realizada a passagem ao qua-
dro de honra do bombeiro de 3ª 
Abílio Camacho, que assim foi 
promovido à categoria de bom-
beiro de 2ª. Por proposta do 
comandante, Abílio Camacho 
foi agraciado com a medalha do 
quadro de honra pela Liga dos 
Bombeiros Portugueses. Nelson 
Cruz concedeu-lhe um louvor 
pela “longa carreira de 33 anos 
de bombeiros”, reconhecendo 
nele “uma disponibilidade para 
servir o seu corpo de bombeiros 
e a sua associação, sacrificando 
muitas vezes a sua vida pessoal 
e familiar em prol do seu seme-
lhante”.

“O Abílio Camacho pautou a 
sua carreira pela assiduidade e 
pontualidade, com lealdade e 
vontade de bem servir no cum-
primento das mais variadas ta-
refas que lhe foram confiadas”, 

22 estagiários juraram bandeira 
e um bombeiro passou ao quadro 
de honra
O juramento de bandeira de 22 estagiários e a 
passagem de Abílio Camacho ao quadro de hon-
ra, recebendo uma medalha e um louvor, consta-
ram de uma sessão solene realizada no quartel 
dos bombeiros voluntários das Caldas da Rainha 
no Dia da Cidade.

Passagem de Abílio Camacho ao quadro de honra

Francisco Gomes

referiu.
“A passagem ao quadro de 

honra é um momento de orgulho. 
É nele que está a história da cor-
poração. Abílio Camacho deixas 
cá a tua marca e a contribuição 
também para a nossa história”, 
transmitiu o comandante. 

Luís Botelho, presidente da di-
reção da associação humanitária 
dos bombeiros, agradeceu aos 

novos bombeiros “toda a dedi-
cação” e aos formadores, corpo 
de bombeiros e comando “todo o 
empenho”, assegurando que “to-
dos os caldenses podem contar 
connosco”.

Vitor Marques, presidente da 
Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, vincou que o mo-
mento solene vivido no quartel 
“deixa um orgulho muito grande 

para a cidade”, agradecendo aos 
bombeiros “por estarem sempre 
disponíveis para a nossa popu-
lação”.

No final houve desfile até ao 
Largo da Rainha com os novos 
bombeiros e restante corpo ati-
vo, engrossando a comitiva que 
prestou homenagem a D. Leonor 
junto à sua estátua.

22 estagiários passam a integrar o corpo combatente
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O Kidicaldas aconteceu no 
passado domingo e contou com 
a participação de cerca de 150 
pessoas, entre crianças e adul-
tos, nos mais variados tipos de 
bicicleta e até há quem se tenha 
juntado de trotineta.

Foi um passeio com o objetivo 
de incentivar crianças e adultos 
a usarem a bicicleta nas suas 
deslocações diárias, exigindo a 
melhoria da infraestrutura ciclo-
viária e a pacificação das ruas, 
principalmente nas envolventes 
escolares. 

O percurso passou por várias 
escolas da cidade, com uma pa-
ragem junto à Câmara Municipal 
de Caldas da Rainha, terminando 

com um piquenique e outras ati-
vidades no Parque D. Carlos I. 

A iniciativa foi organizada por 
Luís Vieira e Susana Simplício, 
em conjunto com as associações 
de pais, mães e encarregados de 
educação das Caldas da Rainha 
(Raúl Proença, D. João II e Bor-
dalo Pinheiro) e com a Ecosprint 
– AECO Escola de Ciclismo do 
Oeste.

Contou ainda com os apoios 
do Município das Caldas da Rai-
nha, Bikezone, Bicisport, Cinema 
e Tal, Associação Movimento 
Viver o Concelho, Museu do Ci-
clismo, Agrupamento de Escolas 
Raul Proença e de residentes no 
concelho, tais como Inês Pires, 

Kidicaldas leva crianças e adultos 
a passearem de bicicleta pela cidade

Paragem do percurso junto à Câmara (foto Cinema e Tal)

São dez anos em que onze 
estabelecimentos de ensino pré-
escolar, básico e secundário ca-
minham juntos, “norteados pela 
empatia, pela motivação, pelo 
conhecimento”.

A iniciativa, que se juntou às 
Festas da Cidade, iniciou-se na 
noite de 13 de maio, no Céu de 
Vidro, com o Auto da Fundação 
das Caldas da Rainha, dinami-
zado pelo Núcleo de Teatro Raul 
Proença.

Dança, música, canto, poesia, 
exposições, xadrez, mercadinho, 
foram algumas das atividades 
dinamizadas pelos alunos e pro-
fessores na manhã do passado 
sábado. O Curso Profissional de 
Gestão e Programação de Sis-
temas Informáticos e o Clube 
de Programação e Robótica do 
AERP estiveram também repre-
sentados no evento Happening.

“Trazer a escola à rua, parti-
lhar saberes, celebrar juntos a 
vida de uma instituição alicerça-
da nas conquistas alcançadas e 
com visão de futuro”, foram os 
objetivos do evento.  

Em todas as ruas e praças do 
centro da cidade existiam iniciati-
vas culturais, desportivas e cien-
tíficas ou de puro entretenimento 

que mostraram a pujança do pro-
jeto educativo do AERP. Havia 
eventos para todos os gostos. 

João Silva, diretor do agru-
pamento, salientou que “aquilo 
que está a acontecer na cidade é 
aquilo que fazemos no estabele-
cimento de ensino”. Mais do que 
os rankings e preparação para os 
exames, a escola é também arte, 
desporto e missão”, afirmou. 

O responsável manifestou or-
gulho dos alunos que “estiveram 
a dinamizar as atividades, intera-
gindo com o público”. 

Segundo o diretor, essencial 
para o sucesso deste evento foi, 
também, a presença dos parcei-
ros, como a Escola Vocacional 
de Dança de Caldas da Rainha, 
Conservatório de Caldas da Rai-
nha, Academia de Música de 
Óbidos e a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação do 
AERP).

O responsável contou que o 
Happening Raul Proença foi pre-
parado há cerca de um ano para 
comemorar o aniversário e que 
a autarquia deu apoio logístico. 
João Silva revelou que poderá 
ser uma iniciativa a repetir. 

O presidente da Câmara, Vitor 
Marques, que esteve presente no 

“Happening” levou Raul Proença 
ao coração da cidade
“Happening” foi como se designou a iniciativa do 
Agrupamento de Escolas Raul Proença (AERP) 
que juntou mais de 600 professores e alunos no 
centro da cidade das Caldas, no dia 14 de maio. 
Foram dinamizadas várias atividades relativas 
à comemoração do 50º aniversário do antigo Li-
ceu, da passagem dos 40 anos de funcionamen-
to da Escola Secundária de Raul Proença e dos 
10 anos de existência do AERP.

Robótica

Marlene Sousa 

evento, destacou o envolvimento 
de toda a comunidade escolar e 
a partilha com a população da 
cidade. “Trazer à rua e mostrar 
o que existe na escola e motivar 
os jovens nas ações faz com que 

eles no futuro possam ser mais 
participativos”, referiu. 

A iniciativa contou com a par-
ticipação massiva de alunos, 
dos diferentes áreas e níveis 
de escolaridade, bem como de 

muitos educadores, professores 
e outros profissionais do Agru-
pamento, num envolvimento que 
bem espelha “o dia a dia de cada 
interveniente na sua missão”.

Luís Favas, Luís Silvério, Hele-
na Timóteo, Maria João Coelho, 
Miguel Moleiro, Peter Duivenv e 
Sofia Cardoso.

O Kidicaldas faz parte de um 

movimento internacional (Kidical 
Mass, ou MassaCrítica de Crian-
ças), com o mote “Espaço para 
a próxima Geração”. Este evento 
ocorreu em mais de 200 cidades 

do mundo de forma simultânea, 
incluindo noutras localidades em 
Portugal.

Está prevista ainda para este 
ano uma nova iniciativa. 

O evento “Happening” foi um grande sucesso
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Apreendidos 710 quilos de pescada 
subdimensionada

Pescada sem as medidas regulamentares de venda

Uma ação de sensibilização, 
realizada no passado dia 10, 
no âmbito da prevenção rodo-
viária, teve a participação da 
Secção de Prevenção Criminal 
e Policiamento Comunitário de 
Caldas da Rainha da GNR e 
alunos do Centro Escolar de 
Turquel, de Alcobaça.

Esta ação consistiu na re-

alização de uma operação de 
trânsito, em que os militares 
mandaram parar viaturas que 
se encontravam a circular na 
via pública e com o apoio dos 
alunos sensibilizaram os con-
dutores sobre as regras e boas 
práticas que devem ser adota-
das durante a condução.

Crianças sensibilizam 
condutores 
para boas práticas

Iniciativa com a participação da GNR

O quartel do Destacamento 
Territorial de Caldas da Rainha 
da GNR recebeu, no dia 9 de 
maio, a visita de duas turmas 
do Centro Escolar de Nossa 
Senhora do Pópulo. 

Os cerca de 45 alunos pre-
sentes tiveram a oportunidade 
de conhecer as instalações, o 
funcionamento e missões das 

diversas valências.
A Secção de Prevenção 

Criminal e Policiamento Co-
munitário de Caldas da Rainha 
proporcionou ainda ações de 
sensibilização sobre bullying e 
prevenção rodoviária.

Francisco Gomes

Alunos visitam quartel 
da GNR

Crianças conheceram instalações e valências da GNR

O caso passou-se entre mar-
ço e abril deste ano, quando o 
arguido molestou física, verbal 
e psicologicamente a vítima, se-
gundo revelou o Ministério Públi-
co, que o apresentou a primeiro 
interrogatório judicial no dia 10 
de maio.

“O arguido desferiu bofetadas 
e pontapés na vítima, apertou-lhe 
o pescoço, agarrou-a pelos pul-
sos, abanou-a e empurrou-a, fa-
zendo-a cair no chão. E também 
a insultou e lhe dirigiu ameaças, 
deixando-a intranquila e assus-
tada. Numa ocasião, encostou 
uma almofada ao rosto da vítima 
e pressionou-a com ambas as 

mãos, provocando-lhe falta de ar 
momentânea”, descreveu o Mi-
nistério Público.

O tribunal considerou existi-
rem fortes indícios da prática de 
um crime de violência doméstica 
agravado. O juiz de instrução cri-
minal determinou que o arguido 
aguardasse o desenrolar do pro-
cesso sujeito às medidas de co-
ação de proibição de contactar, 
por qualquer meio, com a vítima, 
diretamente ou por interposta 
pessoa.

Está também proibido de per-
manecer, deslocar-se e frequen-
tar a residência onde reside a ví-
tima ou de frequentar locais onde 

esta se encontre ou se presuma 
que se encontre.

Foi igualmente imposta a proi-
bição de permanecer, deslocar-
se e frequentar, sem justificação 
ponderosa, as imediações dos 
locais de trabalho da mãe da víti-
ma e desta.

Está obrigado a apresentação 
periódica quinzenal perante a 
autoridade policial.

A investigação é dirigida pelo 
Ministério Público da 2ª Secção 
das Caldas da Rainha do Depar-
tamento de Investigação e Ação 
Penal de Leiria, com a coadjuva-
ção do Posto Territorial de Óbi-
dos da GNR.

Asfixia companheira 
com almofada 
e mantém-se em liberdade

Num dos episódios de violência asfixiou 
a companheira por momentos com uma almofada

Um indivíduo de 21 
anos que ao longo 
de um mês agrediu 
a sua companheira, 
com quem vivia mari-
talmente, no concelho 
de Óbidos, tendo num 
dos episódios de vio-
lência encostado uma 
almofada ao rosto da 
rapariga, asfixiando-a 
por momentos, foi pre-
sente a tribunal, fican-
do em liberdade, sob 
várias medidas de coa-
ção, enquanto decorre 
o processo judicial.

Francisco Gomes

A GNR das Caldas da Rai-
nha identificou três homens, 
com idades compreendidas 
entre os 18 e os 26 anos, por 
suspeita de furto em interior de 
uma residência, na Foz do Are-
lho, no dia 11 de maio. 

Na sequência de uma de-
núncia que estaria a ocorrer o 
furto, os militares foram de ime-
diato para o local e desenvol-
veram diligências que permiti-
ram localizar os três suspeitos, 

que fugiam a pé com os artigos 
furtados e se encontravam nas 
imediações, motivo que levou 
à sua identificação.

Desta ação resultou a apre-
ensão de uma televisão, um 
colchão e uma caixa de ferra-
mentas.

Os suspeitos têm antece-
dências criminais pelo mesmo 
tipo de ilícito e o processo foi 
remetido ao Tribunal Judicial 
de Caldas da Rainha. 

Trio identificado por 
furto em casa na Foz

O Subdestacamento de Con-
trolo Costeiro da Nazaré da GNR 
apreendeu 710 quilos de pesca-
da subdimensionada no âmbito 
de uma ação de fiscalização des-
tinada ao controlo das regras de 
captura, desembarque, transpor-
te e comercialização de pescado 
fresco.

A ação decorreu na Nazaré, no 
dia 10 de maio, altura em que os 
militares, pertencentes ao Desta-
camento de Controlo Costeiro da 
Figueira da Foz, detetaram um 
indivíduo na posse da pescada 
sem as medidas regulamenta-
res de venda, resultando na sua 
apreensão.

Foi identificado um homem 
de 42 anos e elaborado um auto 
de contraordenação, cuja coima 
pode atingir um valor de 37500 
euros.

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

A GNR alerta que “uma me-
dida de gestão sustentável do 

pescado é o respeito das medi-
das mínimas de captura, cujo ob-
jetivo é melhorar a rentabilidade 
potencial do recurso”. 

Francisco Gomes 
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Na presença da vereadora da 
Educação da Câmara Municipal 
das Caldas da Rainha, Concei-
ção Henriques, foi realizado o 
hastear da bandeira da União 
Europeia, a exibição da bandei-
ra da Associação Europeia de 
Escolas de Hotelaria e Turismo 
e houve um almoço temático da 
Europa, produzido pelos alunos 
do Curso de Gestão e Produção 
de Cozinha, que teve lugar no 
self-service da escola.

Foi divulgada a resposta posi-
tiva ao pedido apresentado pela 
escola para adesão à Associação 
Europeia de Formação e Ensino.

Tendo presente o tema cha-
ve “Que valores te movem?”, os 
alunos foram convidados a par-
ticipar através da realização de 
poemas, textos, fotografias e ví-
deos, tendo em vista uma ampla 
mobilização à volta das ideias, 
valores, obrigações e direitos, 
numa perspetiva de cidadania 
ativa, solidariedade, voluntariado 
e respeito pela biodiversidade, 

Os alunos da turma de Ges-
tão de Turismo dinamizaram um 
programa de acolhimento para 
um grupo de jovens voluntários 
de várias nacionalidades (Síria, 
Arménia, Hungria e Letónia), 
convidados pela escola para as 

atividades deste dia e que estão 
em Portugal a realizar um inter-
câmbio jovem com a H20 – Asso-
ciação de Jovens de Arrouque-
las, no município de Rio Maior. 
Visitaram o centro histórico da 
cidade das Caldas da Rainha e 
realizaram um workshop intercul-
tural.

 
Intercâmbio 
na Polónia

Um grupo de sete alunos e um 
professor da escola participou du-
rante uma semana numa viagem 
de intercâmbio Erasmus+, na 
cidade de Cracóvia, na Polónia, 
sob o tema “YOUropean Green 
Deal”, juntamente com alunos de 
outros países, nomeadamente 
Polónia, República Checa, Ma-
cedónia do Norte e Bulgária, num 
total de 35 pessoas.

O objetivo desta semana de 
intercâmbio internacional foi re-
forçar as atitudes e competên-
cias dos alunos relativamente 
aos temas da ecologia, susten-
tabilidade ambiental, alterações 
climáticas e pacto europeu para 
o clima, bem como, abertura de 
novos horizontes, reforço da to-
lerância e cidadania europeia.

Bandeira da União Europeia a ser hasteada

A Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, nas 
Caldas da Rainha, celebrou a 9 de maio o Dia da 
Europa, com diversas atividades no âmbito do 
projeto Escola Embaixadora do Parlamento Eu-
ropeu, implementado pelo 4.º ano consecutivo, 
juntando alunos, professores e convidados.

Francisco Gomes

Intercâmbio Erasmus+ em Cracóvia, na Polónia

Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste 
celebra Dia da Europa

O Agrupamento de Escolas 
Raul Proença, das Caldas da 
Rainha, continua a promover o 
intercâmbio de docentes para 
partilha de experiências e práti-
cas, no âmbito da inclusão e da 
multiculturalidade. 

No início do terceiro período 

escolar, nove docentes desloca-
ram-se a escolas da Itália e da 
Grécia para observarem alunos 
e professores em diversas ati-
vidades promotoras da inclu-
são. Foram vistas metodologias 
inovadoras em todos os ciclos de 
ensino, do pré-escolar ao final do 

secundário, em diferentes esco-
las da região de Abruzzo. 

No 11th Gymnasio of He-
raklion, os docentes portugueses 
tiveram oportunidade de se jun-
tarem a colegas gregos, france-
ses e espanhóis.

Intercâmbio de docentes

Partilha de experiências e práticas na Grécia

A equipa da escola foi cons-
tituída pelo formador e chefe de 
cozinha, Ricardo Ferreira, e os 
alunos Ana Alves, de Técnicas de 
Cozinha e Pastelaria 3º ano, Ana 

Leite, de Técnicas de Cozinha e 
Pastelaria 2º ano, Francisca Ro-
drigues, de Gestão e Produção 
de Pastelaria, Mauro Carreira, de 
Técnicas de Cozinha e Pastela-

ria 3º ano, Marco Carvalheiro, de 
Gestão e Produção de Cozinha, 
Henrique Silva, de Gestão e Res-
tauração de Bebidas, e Henrique 
Marques, de Gestão de Turismo. 

A “Caça à Beata” é uma 
ação cívica de recolha de pon-
tas de cigarro, inserida na cam-
panha de consciencialização 
ambiental da @ecodogswalk 
“Mais Valor, Menos Resíduos”, 
que vai decorrer nas Caldas da 
Rainha no dia 21 de maio, das 
10h às 12h, tendo como ponto 
de encontro a Rua do Dr. Leão 
Azedo.

Juntam-se a iniciativa #CAL-
DASSempreLimpa e a União 
de Freguesias das Caldas da 
Rainha - Nossa Senhora do 
Pópulo, Coto e São Gregório.

“A campanha nasceu da 
preocupação do aumento dos 
resíduos urbanos na cidade, do 
incorreto descarte dos mesmos 
e da valorização que é neces-

sário atribuir a estes”, explica 
Véronique Tomaz, da organiza-
ção da “Caça à Beata”.

Com o mote "Travar em Ter-
ra o que pode ir parar ao Oce-
ano", pretende-se “sensibilizar 
a população para a importân-
cia de uma cidade limpa e, de 
como esta responsabilidade 
tem de começar em cada um 
de nós”.

A @ecodogswalk é um mo-
vimento informal de cidadãos 
em prol do ambiente e da 
aprendizagem ambiental, preo-
cupados com o bem-estar das 
pessoas e da Terra.

Os interessados em parti-
cipar podem inscrever-se em 
https://bit.ly/3M9sIKI.

“Caça à Beata” 
recolhe pontas 
de cigarro na cidade
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Em meados de abril deste ano, 
Luís Boal veio do concelho de 
Porto de Mós para o Skate Park 
das Caldas da Rainha e encon-
trou Andriy, apercebendo-se de 
uma estranha situação. O jovem 
refugiado aproveitava as pausas 
de quem andava a praticar para 
pedir emprestado a bicicleta para 
fazer manobras na pista.

“Infelizmente ele é mais um 
dos que está a sofrer com o que 
se está a passar na Ucrânia. 
Com toda esta situação ficou 
sem bicicleta e veio para Portu-
gal apenas com a mãe. Tem um 
talento extraordinário que neste 
momento ficou impedido de pra-
ticar por falta de condições finan-
ceiras”, descreveu Luís Boal, que 

costuma fazer demonstrações da 
modalidade.

“O BMX é união” e foi fazen-
do jus a este lema que Luís Boal 
resolveu montar uma BMX e ofe-
recer ao jovem ucraniano, com 
cerca de vinte anos, que deu nas 
vistas pelo seu à-vontade com 
que manuseou a bicicleta.

Reunindo algumas peças an-
tigas que tinha em casa, pediu 
a quem tivesse mais peças para 
doá-las e assim montar a bici-
cleta, o que se tornou possível 
devido à onda de apoio, após a 
publicação do apelo nas redes 
sociais.

“Estou orgulhoso de toda a co-
munidade do BMX em Portugal. 
Em menos de quatro horas após 

ter feito o apelo conseguimos ar-
ranjar todas as peças. Não acei-
tei nenhuma doação monetária. 
A todos os que se ofereceram 
para ajudar monetariamente o 
meu muito obrigado, mas como 
disse pessoalmente a cada um, 
não foi preciso, pois com a ajuda 
de todos conseguimos montar a 
BMX apenas com doações de 
peças”, manifestou.

Numa mensagem divulgada 
nas redes sociais, Andriy disse 
estar “agradecido do fundo do 
coração” pela oferta. “Ainda não 
acredito que agora já posso ir ao 
Skate Park e levar a minha bici-
cleta e treinar”, confessou.

Onda solidária permite 
montar bicicleta BMX 
para jovem ucraniano

Luís Boal com Andriy a segurar a bicicleta que lhe foi oferecida

A onda solidária da co-
munidade de pratican-
tes de BMX, liderada 
por Luís Boal, permitiu 
que um jovem ucrania-
no conseguisse uma 
bicicleta para poder 
desenvolver o seu ta-
lento no Skate Park 
das Caldas da Rainha, 
depois de ter vindo 
residir para a região 
com a mãe, em fuga da 
guerra no seu país.

Francisco Gomes

O descerramento de duas 
placas, uma com o nome de 
José Augusto Pimentel e outra 
com um poema da sua autoria, 
serviu para homenagear o po-
eta popular, no parque infantil 
do Bairro dos Arneiros, nas 
Caldas da Rainha, numa pe-
quena cerimónia realizada no 
passado dia 13.

A iniciativa da União de 
Freguesias de Santo Onofre e 
Serra do Bouro dá seguimento 
a uma deliberação da assem-
bleia de freguesia no mandato 
anterior, na sequência de uma 
proposta da CDU.

Segundo este partido, José 
Augusto Pimentel, foi “uma 
pessoa que sempre defendeu 
este bairro”.

O atual executivo da junta, 
liderado por Nuno Santos, re-
solveu dar cumprimento à deli-

beração e no mural de entrada, 
pintado por Bruno Prates, foi 
colocada a placa que agora os-
tenta o nome de “Parque Infan-
til José Augusto Pimentel”.

O poeta popular, que nas-
ceu em 1915 e faleceu em 
2002, tem no mesmo mural um 
poema dedicado às crianças e 
aos seus jogos e brincadeiras. 

No descerramento das pla-
cas estiveram presentes o 
presidente da Câmara, Vitor 
Marques, o presidente da jun-
ta de freguesia e elementos do 
executivo, e representantes da 
CDU.

O parque infantil precisa de 
renovação, obra que a junta 
de freguesia pretende realizar 
consoante a sua disponibilida-
de financeira.

Francisco Gomes

Homenagem a 
José Augusto Pimentel 
no parque infantil 
do Bairro dos Arneiros

Placas de homenagem foram colocadas no mural de entrada 
do parque infantil

Depois de dois anos da in-
terrupção devido à pandemia, a 
paróquia de Nossa Senhora do 
Pópulo, de Caldas da Rainha, re-
tomou a tradicional procissão de 

velas, em louvor a Nossa Senho-
ra de Fátima. 

A cerimónia decorreu no pas-
sado dia 12, com uma celebra-
ção eucarística presidida pelos 

padres Joaquim Pedro e Alfredo 
Dionísio, seguida da procissão.

Rui Miguel

Procissão de velas pela cidade 

Tradicional procissão de velas em louvor a Nossa Senhora de Fátima

Na semana que inicia a 23 
de maio, a Escola Superior de 
Artes e Design das Caldas da 
Rainha (ESAD.CR) celebra 
uma parte dos seus 30 anos. 

Durante uma semana se-
rão oferecidas à comunidade 
académica e a quem queira 
conhecer a escola um conjunto 
de mais de 50 atividades. Ha-
verá conferências, seminários, 
lançamento de livros, Festival 
EVA, cozinhas efémeras, con-
certos, inauguração do cubícu-
lo. Os workshops, julgamentos, 
aulas abertas e atividades com 

alumni este ano terão de ser 
reservados para a participação 
dos mais de 1700 estudantes.

A exposição do ano da 
ESAD.CR – “O eu na vida de 
todos os dias”, com trabalhos 
de estudantes finalistas das li-
cenciaturas e mestrados, toma 
conta de todos os espaços da 
escola. Arranca dia 25, entre as 
17h00 e as 19h30, com inau-
guração simultânea e concerto 
de Ondness. A exposição pode 
ser visitada até 29 de maio, das 
10h00 às 18h00.

Mais de 50 atividades
na Semana dos 
30 anos da ESAD.CR 
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A exposição ilustrativa, que 
reúne peças da produção de 
cerâmica artesanal e industrial 
oriundas de 22 municípios que 
formam a APTCVC, trata-se de 
“um percurso por Portugal em 
cerâmica pelos diferentes muni-
cípios que compõem a associa-
ção”, explicou o diretor do centro 
de artes e curador da mostra, 
José Antunes. 

Além das peças utilitárias, 
como os típicos tachos de barro 

vermelho, a mostra também in-
tegra peças da ceramista barce-
lense, Rosa Ramalho, azulejos 
desenvolvidos pela Fábrica Viú-
va Lamego, obras de olaria em 
barro negro e ainda peças ofere-
cidas pelos dois membros hono-
rários da associação, o arquiteto 
alcobacense Manuel da Bernar-
da e o mestre Manuel Cargaleiro, 
“que vêm valorizar ainda mais a 
riqueza da cerâmica em Portu-
gal”. 

Peças de cerâmica de todo o país 
no Espaço Concas

A mostra foi inaugurada no dia 6 de maio

Depois de ter percorrido vários concelhos do 
país, a exposição “Cerâmica Portuguesa”, da As-
sociação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmi-
cas (APTCVC), chegou no passado dia 6 de maio, 
à cidade sede da associação, Caldas da Rainha. 
Esta mostra itinerante, que estará patente até ju-
nho no Espaço Concas, localizado no Centro de 
Artes, contém as mais tradicionais peças de ce-
râmica artística de todo o país. 

Mariana Martinho

Para a vereadora da cultura, 
Conceição Henriques, “ficamos 
muito felizes de trazer a exposi-
ção até às Caldas”, sendo “uma 
ótima oportunidade para os cal-
denses conhecerem e verem pe-
ças de cerâmica do país todo”.

A mostra, que segundo a vere-
adora, tem vindo a enriquecer e 

“a ganhar ainda mais obras com 
municípios que estão a aguardar 
autorização para entrar na asso-
ciação”, contém “uma coleção 
muito heterogénea, não havendo 
aqui uma narrativa ou lógica ex-
pressiva, com peças que fogem 
ao tradicional que costumamos 
ter na nossa região”. Por outro 

lado, “divulga o que se faz em 
cerâmica de norte a sul do país”. 

A exposição, que estará no 
espaço até ao dia 6 de junho, vai 
em seguida para Leiria, podendo 
“assim quase toda a região Oes-
te beneficiar desta coleção”. 

A criação de uma nova identi-
dade para o Museu de Ciclismo, 
bem como panfletos, cartazes 
e até noites dedicadas ao cine-
ma, foram algumas das propos-
tas dos projetos de investigação 
desenvolvidos pelos estudantes 
do 1º ano do Mestrado em De-
sign Gráfico da Escola Superior 
de Artes e Design das Caldas da 
Rainha, que foram apresentadas 
na passada quinta-feira. 

No âmbito da disciplina Semi-
nários do 1º ano do Mestrado em 
Design Gráfico, os alunos foram 
desafiados a visitar e realizar um 
trabalho de investigação sobre 
as exposições instaladas no Mu-
seu do Ciclismo. Além de criarem 
projetos que pudessem integrar 

este espaço, os alunos também 
foram incitados a materializar 
toda a investigação. 

De acordo com a docente Sil-
via Raquel, “a academia é um 
espaço de aprendizagem, que só 
faz sentido ir para a comunidade, 
e o objetivo aqui era que os alu-
nos desenvolvessem projetos de 
investigação com base nas co-
leções que estão no Museu do 
Ciclismo, tendo sido criada uma 
dinâmica para ter continuidade”. 

O diretor do Museu do Ciclis-
mo, Mário Lino, referiu que “em 
22 anos de existência deste es-
paço, a minha preocupação foi 
sempre fazer passar a mensa-
gem que existe muita informação 
que se pode ver e ouvir através 

dos cartazes, fotografias e ima-
gens expostos no museu”. 

Mário Lino espera que “esta 
parceria seja apenas o princípio 
de muitos mais intercâmbios en-
tre a escola, a cidade e o espaço 
museológico, que alberga duas 
exposições, que no conjunto se 
repartem por muitas outras ver-
tentes”. 

Presente na apresentação 
dos trabalhos de investigação 
também esteve o presidente da 
Câmara Municipal, Vitor Mar-
ques, que destacou a importân-
cia desta interação das institui-
ções de ensino com os espaços 
museológicos da cidade. 

Mariana Martinho

Estudantes da ESAD.CR 
apresentaram projetos 
para o Museu do Ciclismo 

Alunos do 1º ano do Mestrado em Design Gráfico apresentaram projetos

Celebrado a 28 de maio, o 
Dia do Ceramista será marca-
do, no Museu da Cerâmica, pe-
los diálogos sobre as tradições 
e contemporaneidade da cerâ-
mica. Para tanto, a instituição, 
em parceria com o Grupo de 
Amigos do Museu da Cerâmica 
e a ADOC – Associação Design 
Ofícios e Cultura, promoverá vi-
sitas e receberá a segunda edi-
ção das “Conversas de Barro”.

A ADOC propõe-se integrar 
a programação do Dia do Cera-
mista, no Museu da Cerâmica, 
com as “Conversas de Barro”, 
com o tema “a Couve”, peça in-
contornável no universo da ce-
râmica naturalista caldense. 

São convidados Marta Gal-
vão Lucas, pesquisadora, que 
fará a moderação, Rita Gomes 
Ferrão, historiadora e investi-
gadora, e Francisco Vieira Mar-
tins, diretor artístico na Fábrica 
Bordallo Pinheiro. A atividade, 
pelas 16h, é gratuita e será pre-
cedida de visita livre aos acer-
vos, em que o público poderá 
ver as peças que referenciam o 
tema do encontro.

Em maio, a Visita Percurso 
promove o encontro entre os 
participantes e acervos que 
têm referência à mitologia gre-
ga e romana. O projeto con-
siste numa série de visitas por 
espaços culturais das Caldas 
da Rainha e tem como carate-
rística uma abordagem sobre 
temas específicos.

A partir da proposta do Mu-

seu José Malhoa e do Museu 
da Cerâmica, o Centro de Ar-
tes, da Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha, integra-se 
no projeto e será, também, um 
dos espaços a percorrer. A Visi-
ta Percurso de maio, “Mitologia 
Grega e Romana”, abordará al-
gumas das peças dos acervos 
destes espaços museológicos.

A atividade, no dia 29 de 
maio, a partir das 10h, é gra-
tuita e será realizada mediante 
inscrição através do telefone 
262 831 984, com o mínimo de 
cinco participantes e o máximo 
de vinte. 

Para celebrar a prorrogação 
da exposição “Abel Salazar – 
O Desenhador Compulsivo” e 
continuar as atividades de refle-
xão sobre a mostra, a Liga dos 
Amigos do Museu José Malhoa 
promove, a 21 de maio, às 16h, 
a palestra “Abel Salazar no seu 
tempo: episódios de uma vida 
multifacetada”.

A atividade conta com a 
participação de Manuel Xavier, 
formado em física, investigador 
e bolseiro de doutoramento em 
história das Ciências na Uni-
versidade de Lisboa e membro 
do Centro Interuniversitário de 
História das Ciências e da Tec-
nologia.

A sua investigação centra-se 
nas relações entre investigação 
científica, universidades e polí-
tica durante o período do Esta-
do Novo.

“Conversas de Barro” 
no Dia do Ceramista
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A Escola de Dança Mooves 
Dance Studio, das Caldas da 
Rainha, foi vice-campeã  no es-
calão sénior, no 17º Torneio de 
Hip-Hop, no Teatro José Lúcio 
da Silva, em Leiria.

Após dois anos o Torneio de 
Hip-Hop regressou e foram 20 
equipas nacionais a dar o seu 
melhor. 

A Mooves Dance Studio par-
ticipou na categoria júnior e sé-

nior.
Elisabete Silva (Betty), funda-

dora desta escola, explica que na 
Mooves Dance Studio nem todos 
são alunos de competição. Há 
também aulas para aqueles que 
querem apenas descontrair, fa-
zer atividade física e divertir-se, 
e convida todos a visitar est

Esta escola de dança está se-
diada na Rua Vicente Paramos, 
nº 27 r/c esq.

Mooves Dance Studio 
vice-campeã 
em hip-hop

Equipa da escola de dança caldense

Entre 16 e 30 de maio, a Gale-
ria Osíris, no edifício da Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha, 
acolhe uma exposição de tra-
balhos realizados por alunos da 
Universidade Sénior Rainha D. 
Leonor (USRDL).

Inserida na programação das 
comemorações das festas da Ci-
dade e no âmbito do aniversário 
da USRDL, que se comemora a 
30 de maio, a mostra é compos-
ta por criações em artes florais e 
decorativas, bordados bainhas 

abertas, bordados das Caldas, 
cerâmica, fotografia, pintura, tri-
cot e croché, entre outras.

A mostra pode ser visitada 
entre as 10h00 e as 17h00 (dias 
úteis) e pretende ser um reafir-
mar da importância que a USR-
DL desempenha na vida dos se-
niores, através da promoção de 
um envelhecimento ativo e com 
qualidade, assim como realçar 
o seu papel na comunidade cal-
dense. 

Alunos da Universidade 
Sénior expõem trabalhos 

O jardim do Centro de Artes 
das Caldas da Rainha é palco 
nesta quarta-feira, 18 de maio, 
pelas 10h30, do Circo Lolipop, 
uma encenação cuja história se 
centra em dois palhaços - Der 
Schafft e Eva Cabral - que se 
cruzam no palco e se apercebem 
que do elenco não está nem o di-
retor, nem o mágico, o domador 
e o equilibrista, combinando en-
tão que serão eles a apresentar 
e executar todos os números. 

A iniciativa, no âmbito do Dia 
Internacional dos Museus, des-
tina-se a crianças dos cinco aos 
doze anos.

Pelas 14h, no Atelier-Museu 
António Duarte, é a vez da ofici-
na criativa “Modelos há muitos!”. 

A proposta é ser estilistas por 
um dia no Centro de Artes, ves-
tindo as esculturas definidas do 
Atelier-Museu António Duarte e 
Museu Leopoldo de Almeida. O 
público-alvo é o pré-escolar, 1.º 
e 2.º ciclo, e grupos com neces-
sidades especiais.

Às 14h30 e 16h30 têm lugar 
visitas guiadas durante uma 
hora, para conhecer mais apro-
fundadamente as coleções de 
escultura dos Museus do Centro 
de Artes. A ação é aberta a todas 
as idades, com um mínimo de 
oito pessoas por grupo e máximo 
de 25.

Todas as iniciativas carecem 
de marcação prévia pelo telefone 
262 840540. 

Circo Lolipop 
no Centro de Artes

António Nóbrega celebra os 
50 anos de carreira com “Mesti-
ço Florilégio”.

“Mestiço Florilégio” é um 
espetáculo multidisciplinar a 
ter lugar no Centro Cultural e 

de Congressos das Caldas da 
Rainha no dia 20 de maio, pelas 
21h30.

Música, dança, teatro, cine-
ma, conversa, tudo isso se faz 
presente nessa antologia lúdica 

que marca a trajetória artísti-
ca de António Nóbrega e sua 
companheira Rosane Almeida. 
A base de criação da dupla é o 
mundo cultural popular brasilei-
ro.

“Mestiço Florilégio” no CCC

Nascido em março de 1963, 
em São Félix da Marinha, perto 
de Espinho, Mário Augusto é jor-
nalista de televisão desde 1986, 
autor e apresentadores de vários 
programas de divulgação de ci-
nema.

É o jornalista português que 
mais estrelas de cinema en-
trevistou. Fez mais de duas mil 
entrevistas ao longo dos últimos 
trinta anos.

Coordena e apresenta o mais 
antigo magazine de cinema da 
televisão portuguesa, o Janela 

Mário Augusto apresenta 
livro sobre o cinema

O jornalista e a obra

Mário Augusto, uma das 
maiores personalida-
des da cultura cinéfila 
em Portugal, vai apre-
sentar a sua mais re-
cente obra, “Como se 
Fosse um Romance - A 
Mais Curiosa História 
do Cinema”, no Museu 
de  Ciclismo, em Cal-
das da Rainha, no dia 
25 de maio, pelas 11 
horas.

Francisco Gomes

Nos dias 21 e 22 de maio 
mais de uma centena de vilas 
e cidades europeias cerâmicas, 
no âmbito do “Bom Dia Cerâ-
mica 2022”, organiza diversos 
eventos para chamar a atenção 
para a cerâmica, material an-
cestral dos mais remotos da hu-
manidade, que junta os quatro 
elementos base da natureza: 
terra, água, ar e fogo.

Caldas da Rainha é um dos 
membros da Associação Por-
tuguesa de Cidades e Vilas 
Cerâmicas e realiza no dia 21, 
das 15h às 20h, e no dia 22, 
das 15h às 19h, a Feira de Ce-
râmica de Autor, com cerâmica 
contemporânea produzida em 
atelier, de primeira e segunda 
escolha, no Jardim do Centro 
de Artes, numa parceria com a 

ADOC - Associação Design Ofí-
cios e Cultura.

Uma oficina de verguinha vai 
ter lugar no dia 21, das 14h30 
às 18h30. A formadora é Maria 
Adélia Martins, uma das últimas 
ceramistas que trabalha esta 
técnica.

O evento realiza-se na Sala 
do Serviço Educativo do Centro 
de Artes. A inscrição é gratuita 
(máximo oito pessoas) e pode 
ser feita pelo e-mail docasso-
ciacao@gmail.com.

Haverá uma visita guiada no 
Museu Barata Feyo às reservas 
de cerâmica no dia 21, pelas 
10h, conhecendo as coleções 
de arte popular, de Artur Maldo-
nado Freitas e da Secla. A ini-
ciativa tem a duração de trinta 
minutos e carece de marcação 

prévia até 20 de maio para cen-
tro.artes@mcr.pt.

A oficina criativa Retratos de 
Família é a proposta de 22 de 
maio, das 10h às 12h. Delinear, 
amassar e modelar o barro, de-
senvolvendo a criatividade en-
tre pais e filhos, é a proposta no 
Atelier-Museu António Duarte, 
também com marcação até dia 
20 pelo e-mail centro.artes@
mcr.pt.

No Vicara Caldas da Rainha, 
na Rua Francisco Sá Carneiro 
nº10 (Bairro Azul), tem lugar no 
dia 21 uma mostra de cerâmi-
ca, resultado de uma residência 
artística que levou quatro ilus-
tradores a ilustrarem peças de 
olaria tradicional em Viana do 
Alentejo.

“Bom Dia Cerâmica” 
com várias atividades

Indiscreta, distinguido em 2018 
pela Sociedade Portuguesa de 
Autores como o melhor progra-
ma de entretenimento cultural 
da televisão portuguesa.

Esteve na fundação da SIC 
e em 2009 regressou à RTP.

O livro, ilustrado por André 
Carrilho, retrata os grandes 

momentos de 125 anos da sé-
tima arte.

Sobre a obra, nas bancas 
desde novembro do ano pas-
sado, Mário Augusto diz que 
“foi com paixão e entusiasmo 
que escrevi esta história do ci-
nema”.
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A localidade do Carregal, em 
Óbidos, vai realizar, entre os dias 
26 e 29 de maio, a Festa em hon-
ra do Senhor Jesus do Carregal.

As celebrações contam com 
cerimónias religiosas, cultura e, 
claro, bailes e restaurante.

No dia 26, pelas 20h, haverá 
missa com bênção dos ramos, 
seguida da procissão das velas.

No dia seguinte, pelas 22h30, 
o baile é com Nelson Lords e 
Nuno Alexandre.

No dia 28, a Bandinha dos 

Toupeiros acompanha de manhã 
a recolha das ofertas na locali-
dade e na terra vizinha Arelho. 
Pelas 15h haverá celebração 
religiosa e procissão. Pelas 18h 
decorrerá um mini concerto com 
a Bandinha dos Toupeiros. O bai-
le, a partir das 22h30, será com o 
duo musical "Os das Caldas". 

No último dia, pelas 13h, ha-
verá feijoada (com inscrição), 
seguindo-se uma tarde de dança 
com "El President".

Festa do Senhor Jesus 
do Carregal

No passado dia 28 decor-
reu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Óbidos a primeira 
reunião do Conselho Municipal 
de Educação do atual executi-
vo, onde se procedeu à tomada 
de posse dos novos represen-
tantes.

O Conselho Municipal de 
Educação tem como objetivo 
promover a participação de vá-
rias entidades representativas 

da comunidade educativa, em 
questões de âmbito da política 
educativa do concelho.

Esta reunião contou, igual-
mente, com a presença de dois 
elementos da equipa da Uni-
versidade Nova de Lisboa, que 
se encontram a colaborar com 
o Município na revisão da Car-
ta Educativa de 2.ª geração e 
a elaborar o Plano Estratégico 
Educativo Municipal. 

A ordem de trabalhos pas-
sou, também, pela apresen-
tação do plano de ação para 
o desenvolvimento digital das 
escolas, bem como pela apre-
sentação, análise e emissão 
de parecer, pelos conselheiros, 
sobre a rede escolar e a ofer-
ta educativa e formativa para o 
ano 2022/2023.

Novo Conselho Municipal 
de Educação

Rainha D. Maria I em destaque 
no Dia dos Museus

A rainha D. Maria I está no centro do programa

Primeira reunião do Conselho Municipal de Educação do atual executivo

No dia 20 de maio, pelas 
21h00, na Praça de Santa Maria, 
em Óbidos, os meninos e meni-
nas dos centros de catequese 
das paróquias de Óbidos, A-dos-
Negros e Gaeiras juntam-se para 
rezar o terço pela paz no mun-
do. 

“Neste mês dedicado a Nossa 
Senhora somos convidados a re-
zar o terço pela paz com os mais 
novos. Um terço de luz, porque 
sabemos que o nosso coração 
precisa sempre da luz de Deus”, 
refere o padre Ricardo Figueire-
do.

Neste encontro de grande 
significado espiritual, o centro 
da praça vai ser iluminado com 
dezenas de velas formando um 
terço, e projetando com a sua 
luz todo o simbolismo da espe-
rança.

O encontro, que vai ser prota-

Rezar o terço pela paz

Iniciativa neste mês dedicado 
a Nossa Senhora

O Município de Óbidos junta-
se às celebrações do Dia Interna-
cional dos Museus, nesta quarta-
feira, 18 de Maio, colocando a 
rainha D. Maria I no centro do 
programa a levar a cabo.

Propõe, através dos Museus 
d'Óbidos, duas visitas guiadas e 
encenadas com a rainha D. Maria 
I como anfitriã da iniciativa, dado 
que o atual Museu Municipal de 
Óbidos (antigo palácio seiscen-
tista da Família Brito Pegado) foi 
adaptado em 1782 com avulta-
das obras de melhoramento para 
receber a rainha D. Maria I e a 
família Real Portuguesa, atestan-
do a importância e o "poder" que 
as Senhoras Rainhas tiveram ao 
longo da História de Óbidos.

A visita do período da ma-
nhã iniciará pelas 10h00 e será 
dedicada ao público infanto-
juvenil e no período da tarde 

iniciará pelas 15h00, dedicada 
ao público adulto. O ponto de 
encontro será no Posto de Tu-
rismo.

gonizado essencialmente por jo-
vens dos 7 aos 18 anos, contará 
também com a presença dos es-
cuteiros, catequistas, familiares 
e está aberto à população, a qual 
é convidada a participar, para em 
comunhão partilhar este grande 
momento de fé.

A Junta de Freguesia do Vau 
organizou uma caminhada, no 
passado dia 15 de Maio, pela 
Rota das Poças, um dos percur-
sos pedestres do Município de 
Óbidos.

Denominada Caminhada da 
Primavera, a iniciativa contou 
com mais de 150 participantes, 
divididos em grupos de dois per-
cursos. 

Caminhada no Vau

Evento com mais de 150 participantes
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O Turismo Centro de Portugal 
apresentou no passado dia 10, 
no Hotel Selina Peniche, o livro 
“Work From Centro de Portugal”, 
que visa promover a região Cen-
tro como destino para todas as 
pessoas, famílias e equipas que 
pretendam trabalhar à distância. 

Nas páginas do livro contam-
se as histórias de pessoas que 
mostram como é viver e traba-
lhar em vários pontos do Centro 
de Portugal. Rostos de quem se 
move em setores tão diferen-
tes como a cultura, o desporto, 
a tecnologia, as artes e ofícios 
tradicionais. O livro disponibiliza 
igualmente uma listagem exten-
siva de locais com condições 
especialmente indicadas para 
quem escolhe a região para tra-
balhar de forma remota.

O lançamento contou com 
intervenções de Rita Marques, 
secretária de Estado do Turis-
mo,  Pedro Machado, presidente 
da Turismo Centro de Portugal, 
Henrique Bertino e Ângelo Mar-
ques, respetivamente presidente 
e vereador da Câmara Municipal 
de Peniche, e Pedro Folgado, 
presidente da Comunidade Inter-
municipal do Oeste, na sessão de 
encerramento. Antes, uma mesa-
redonda juntou Carlos Bernardo, 
um dos autores do projeto, Laris-
sa Amaral e Felipe de Moraes, 
nómadas digitais, e Filipa Cardo-
so, diretora do Departamento de 
Comunicação e Marketing Digital 
do Turismo de Portugal.

Na apresentação do livro, 
Carlos Bernardo explicou que “o 
nomadismo digital surgiu como 
necessidade, na altura inicial da 
pandemia. Sabíamos que era 
um conceito que vinha para ficar, 
uma vez que possibilita uma iti-
nerância muito apetecível para 
muitos. Com este livro, procura-
mos estruturar a oferta disponí-
vel a este nível no território, não 
só para nómadas digitais, mas 
também para escritores, artistas 
e outros profissionais. Há muitas 
formas de trabalho remoto, sem 
ser digital, e o território tem de 
estar preparado para esta reali-
dade”.

Larissa Amaral e Felipe de 
Moraes ilustraram com a sua ex-
periência as vantagens de traba-
lhar no Centro de Portugal. Origi-
nários do Brasil, ele engenheiro 
do ambiente e instrutor de surf, 
ela arquiteta e tatuadora, percor-
reram vários pontos do país até 
se instalarem de forma perma-

nente no Oeste. “Não trocamos 
a vida nas Caldas da Rainha por 
nada”, sintetizaram.

Filipa Cardoso destacou o fac-
to de o nomadismo digital possi-
bilitar a criação de “comunidades 
com interesses comuns, em que 
o mais importante não é o es-
paço físico, mas sim o espaço 
emocional”. “É muito importante 
olharmos para este produto se-
gundo esta lógica”, defendeu.

A secretária de Estado Rita 
Marques elogiou esta iniciativa 
da Turismo Centro de Portugal 
e lembrou as mudanças profun-
das que a pandemia trouxe a 
nível profissional. “A pandemia 
mostrou a todos a necessidade 
de termos uma vida mais ba-
lanceada. Reunimos todas as 
condições para afirmar Portugal 
como um local ideal para visitar 
e sobretudo para viver – para es-
tudar, trabalhar e ter filhos. As fa-
mílias que têm escolhido o nosso 
país para viver, ou para passar 
dias ou semanas, são novas ja-
nelas abertas para o mundo, que 
trazem aos territórios oportunida-
des de evoluir, ficando a par das 
novas tendências”, frisou.  

Pedro Machado enalteceu o 
facto de este projeto “acompa-
nhar as tendências mais recen-
tes, de pessoas que procuram lo-
cais diversificados para trabalhar 
e viver”. “A diversidade do Centro 
de Portugal é uma caraterística 
que nos distingue, esta é uma 
região adequada para desenvol-
ver este segmento. A partir daqui 
qualquer pessoa pode trabalhar 
para o mundo”, justificou.

Da parte dos anfitriões, Hen-
rique Bertino sublinhou o facto 
de, desde sempre, as pessoas 
serem atraídas pela região Oes-
te: “Hoje são brasileiros ou in-
gleses, antes eram algarvios ou 
nortenhos. A atração natural pelo 
nosso território sempre existiu”. 
Pedro Folgado acrescentou que 
“o Oeste está no bom caminho, é 
um espaço de encontro no Cen-
tro de Portugal, não só para ser 
visitado, mas também para tra-
balhar”.

O Turismo Centro de Portugal 
é a entidade que estrutura e pro-
move o turismo na região Centro 
do país. Esta é a maior e mais 
diversificada área turística na-
cional, abrangendo 100 municí-
pios, e tem registado um intenso 
crescimento da procura interna e 
externa. 

Região Centro 
atrativa para trabalhar 
à distância

Apresentação do livro sobre o trabalho remoto na região 

O comando distrital da PSP 
de Leiria concretizou o sonho do 
jovem João Leal, que adora car-
ros policiais e que teve oportuni-
dade de passear no Volkswagen 
“carocha” da PSP que participou 
no 9º Passeio de Clássicos, em 
Atouguia da Baleia, em Peniche, 
no passado dia 8.

A representação da PSP de-
correu de um convite efetuado 
pela Sociedade Filarmónica 
União 1º de Dezembro de 1902 e 
assim satisfez o desejo de João 
Leal de dar uma volta num des-
tes veículos, uma vez que efe-
tuou todo o percurso do passeio 
no “carocha”.

Francisco Gomes

Jovem passeia em “carocha” 
da PSP

O jovem junto ao carro clássico da PSP

A Escola de Hotelaria e Turis-
mo do Oeste e a Câmara Muni-
cipal de Peniche realizaram, no 
dia 10 de maio, a apresentação 
do programa “Formação + Pró-
xima”, a assinatura do protocolo 
de colaboração entre o Turismo 
de Portugal e o município de Pe-
niche, tendo decorrido também, 
a assinatura do compromisso 
de formação entre o Turismo 
de Portugal e os municípios da 
Nazaré e Óbidos, numa sessão 
pública que decorreu nas ins-
talações do Hotel MH Peniche 
e que contou com a presença 
de Rita Marques, secretária de 
Estado do Turismo, Comércio e 
Serviços. 

O principal objetivo deste 
ambicioso programa de forma-
ção é a valorização das pesso-
as, a qualificação, motivação e 
fidelização dos trabalhadores 
do setor do turismo, prioridade 
estratégica inscrita na estraté-

gia de turismo que pretende po-
sicionar Portugal como um dos 
destinos turísticos mais compe-
titivos e sustentáveis do mundo 
e, também, no Plano “Reativar 
o Turismo - Construir o Futuro”, 
que pretende especificamente 
redinamizar e impulsionar o se-
tor após dois anos muito difíceis 
de retração económica com o 
impacto negativo da pandemia 
Covid-19. 

O programa “Formação + 
Próxima” insere-se num esforço 
de investimento público e coleti-
vo de grandes dimensões e que 
assume um investimento global 
de seis mil milhões de euros 
a nível nacional. No capítulo 
da partilha de conhecimento e 
melhoria de qualificações está 
previsto um investimento de 25 
milhões de euros.   

O Turismo de Portugal, para 
realizar este programa, identi-
fica como parceiros estratégi-

cos os municípios, enquanto 
agentes mais próximos da rea-
lidade local e mobilizadores da 
mudança estratégica que se 
pretende alcançar no território 
em que se inserem, bem como 
todas as empresas do setor. A 
grande meta é chegar a 75 mil 
trabalhadores do setor a nível 
nacional através de um plano 
de melhoria das suas compe-
tências.

Destinado a profissionais do 
setor do turismo e outras áreas 
de atividade conexas, o grande 
objetivo deste programa é capa-
citar os territórios e as suas pes-
soas na arte da hospitalidade.

A primeira ação de formação 
em Peniche arrancou no dia 
imediatamente a seguir a esta 
sessão pública, com o tema 
“Atendimento Turístico de Exce-
lência”.

Francisco Gomes

Programa de formação 
para fortalecer 
setor do turismo

Representantes das entidades que assinaram protocolos para a formação



JORNAL DAS CALDAS     1718 DE MAIO DE 2022 BOMBARRAL
Pu

b.

O projeto “À Mesa também 
se Canta” regressa no fim de 
semana de 21 e 22 de maio 
com o evento “Cantar à Mesa 
dos Chefs”, que vai levar até ao 
Bombarral o chef Chakall e a 
cantora Rita Guerra, no dia 21, 
e o chef Rui Paula e o cantor 
João Só, no dia 22. 

No dia 21, o evento inicia-se 
pelas 15 horas com uma visita 
à Quinta do Sanguinhal, acom-

panhada por Ana Reis, bisneta 
do empresário Abel Pereira da 
Fonseca, fundador da Compa-
nhia Agrícola do Sanguinhal. A 
partir das 16 horas irá realizar-
se o momento de showcooking 
com o chef Chakall, acompa-
nhado por Rita Guerra.

No dia 22, pelas 10 horas, irá 
ser dinamizada uma visita guia-
da à Quinta da Granja, a qual 
irá contar com a participação 

da historiadora Dóris Santos e 
do professor Emanuel Vilaça. A 
partir das 16 horas, haverá ali 
a sessão de showcooking com 
o chef Rui Paula, que contará 
com a companhia de João Só.

A participação neste even-
to é gratuita, mas mediante a 
apresentação de bilhete, que 
pode ser levantado no Posto de 
Turismo do Bombarral.

“Cantar à Mesa dos Chefs”

Os formandos dos Universi-
tários 50+, no Bombarral, reali-
zaram na passada quinta-feira 
uma visita de estudo, no âmbito 
da disciplina de história e cul-
tura, ministrada pelo formador 
Fernando Brecha.

Tendo como temática a épo-
ca medieval, o programa da 
visita começou pelo Centro de 
Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota, onde os alunos ti-
veram oportunidade de vestir 
a indumentária usada na altura 

pelos soldados e de manusear 
algumas armas da época. Se-
guidamente, rumaram até à Ba-
talha para visitarem o Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória.

Universitários 50+ 
em viagem medieval

Formandos dos Universitários 50+ fizeram visita de estudo

O átrio do edifício da Câmara 
Municipal do Bombarral rece-
be até 20 de maio a exposição 
"Azulejo a Arte do Desafio", com 
várias peças de arte da autoria 
de Thomas Schittek.

A mostra decorre no âmbito 
das comemorações do Dia Na-
cional do Azulejo, tendo a aber-
tura da mesma ocorrido no dia 
6 de maio, data em que se assi-
nala a referida efeméride, com a 
presença dos elementos do exe-
cutivo camarário.

Exposição de azulejos

Iniciativa no átrio do edifício da Câmara do Bombarral
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De acordo com os socialistas, 
o centro de saúde do Cadaval 
“vive graves carências de pes-
soal médico, ao ponto de já ter 
estado de portas encerradas”. A 
presidente da concelhia do PS, 
Amélia Silva, relatou que “o mé-
dico coordenador da unidade de-
mitiu-se no início do ano, refletin-
do a gravidade das dificuldades 
que estão a afetar a prestação 
de cuidados de saúde no conce-
lho do Cadaval numa das mais 
recentes e modernas unidades 
de saúde na Região Oeste”.

O vereador do PS na Câmara 
Municipal do Cadaval, João Reis, 
apontou a existência de “várias 
situações de graves constrangi-
mentos nos cuidados primários 
prestados à população do con-
celho, com adiamento sucessivo 

de consultas, incluindo graves 
carências no acompanhamento 
de grávidas e crianças”. 

A gravidade da situação levou 
o deputado socialista da região 
Oeste, João Miguel Nicolau, em 
conjunto com outros deputados 
do PS, a expor a situação na As-
sembleia da República e a ques-
tionar o Ministério da Saúde so-
bre a estratégia e as medidas em 
curso para suprimir as carências 
existentes no Centro de Saúde 
do Cadaval, e “evitar que a situ-
ação se deteriore nos próximos 
meses, como é previsível caso 
não sejam tomadas medidas ur-
gentes”.

Recordando que em março 
de 2019 foi inaugurado pelo Pri-
meiro-Ministro e pela Ministra da 
Saúde o novo Centro de Saúde 

Socialistas preocupados com 
“deterioração dos cuidados de saúde”

Socialistas apontam “graves carências de pessoal médico” no centro de saúde

O PS Cadaval afirma que tem recebido “preocu-
pantes relatos de situações de forte carência nos 
cuidados de saúde prestados nas unidades de 
saúde do concelho”, o que levou a estrutura con-
celhia e seus autarcas a despoletar um leque de 
ações, de onde se destacam as reuniões com a 
coordenação da unidade de saúde do Cadaval e 
com a Administração Regional de Saúde de Lis-
boa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Francisco Gomes

do Cadaval, batizado como Cen-
tro de Saúde António Arnaut, em 
homenagem ao “pai” do Serviço 
Nacional de Saúde, o deputado 
frisou que a unidade “está próxi-
ma do rácio teórico de médicos 
de família (sete), no entanto, 
este número pode não corres-
ponder à realidade dado que, 

alegadamente, mais de metade 
do pessoal médico se encontra 
de baixa médica, de algum tem-
po a esta parte”. 

Da reunião decorrida no dia 
4 de maio com a ARSLVT, onde 
estiveram presentes a presidente 
da concelhia do PS, o vereador 
João Reis e a líder de bancada 

do PS da Assembleia Municipal, 
foram demonstradas todas estas 
preocupações.

O PS pretende que o executivo 
camarário dinamize a realização 
de um protocolo entre a ARSLVT 
e a Santa Casa da Misericórdia 
do Cadaval, para dar resposta al-
ternativa a estes problemas.

A Biblioteca Municipal do 
Cadaval recebe, de 16 a 30 de 
maio, uma mostra de escultura 
da autoria de Anne Podbieslski, 
artista que veio da Suíça para 
o Cadaval, onde reside. 

Atraída pela forma desde 
muito tenra idade, era-lhe na-
tural esculpir à mão uma va-
riedade de materiais – gesso, 
mármore, granito e alabastros, 

vindo depois a descobrir pro-
fundas afinidades com bron-
ze, quer pela textura quer pela 
combinação de cores.

Esta mostra insere-se num 
ciclo de cinco exposições, com 
duração quinzenal, a decorre-
rem nas salas de leitura da Bi-
blioteca Municipal, de segunda 
a sexta, das 10h às 18h, e ao 
sábado, das 10h às 13h.

Escultura na Biblioteca 
Municipal

Autora residente no Cadaval expõe trabalhos

O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Cadaval afirma que 
“a questão de fundo que conti-
nua sem nenhuma resolução é 
a inexistência de médicos”, uma 
situação que “é da única e ex-
clusiva responsabilidade da ad-
ministração central, ou seja, do 
Governo”.

José Bernardo Nunes aponta 
que “estão colocados seis médi-
cos de família e um contratado, 
no entanto, o facto de quatro mé-
dicos se encontrarem ausentes, 

por baixas e licenças prolonga-
das, tem vindo a agravar o aces-
so aos cuidados de saúde”, uma 
vez que “na realidade, só estão 
em efetividade de funções dois 
médicos de família”.

O autarca diz que o presiden-
te do Agrupamento de Centros 
de Saúde Oeste Sul, que faz a 
gestão dos centros de saúde, 
quer com o presidente da Ad-
ministração Regional de Saúde 
de Lisboa de Vale do Tejo, dão 
a resposta de que “não conse-

guem contratar médicos para su-
prir o défice de consultas”.

De acordo com José Bernar-
do Nunes, “o município disponi-
biliza gratuitamente habitação e 
recheio, e despesas com água e 
energia” aos médicos de família 
que manifestem essa necessi-
dade, estando neste momento a 
usufruir deste benefício três mé-
dicos que o solicitaram.

Francisco Gomes

Inexistência de médicos 
sem resolução

A Comissão Política do PSD 
da Área Oeste, reunida no Cada-
val, no dia 12 de maio, constatou 
a “situação caótica” em que se 
encontra a resposta aos cuida-
dos de saúde primários à popu-
lação daquele concelho.

“As pessoas não conseguem 
marcar uma consulta médica, 
ou demoram vários meses para 

conseguir uma consulta, ou têm 
de se deslocar ao sábado de ma-
drugada para uma fila improvisa-
da à porta do Centro de Saúde 
para obter uma consulta médica”, 
indicaram os social-democratas.

Por outro lado, sublinharam, 
“os Hospitais de Torres Vedras 
e Caldas da Rainha não conse-
guem responder à afluência das 

pessoas às urgências e muitas 
permanecem horas deitadas em 
macas, que por sua vez impedem 
os bombeiros de prosseguir para 
a próxima urgência por terem de 
esperar também eles horas pe-
las macas”.

“Exige-se que o Governo re-
solva o assunto com urgência”, 
manifestaram.

Dificuldade em marcar 
uma consulta
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A iniciativa contou com a rea-
lização de dezenas de atividades 
culturais, desportivas e científi-
cas ou de puro entretenimento 
que, mais uma vez, mostraram a 
pujança do projeto educativo do 
agrupamento, tendo no primeiro 
dia concentrado todos os alunos 
e professores no campo de fute-
bol, exterior à escola, para assistir 
a um pequeno espetáculo. Esse 
momento musical foi dinamizado 
pelos alunos do pré-escolar, 1º e 
2º ciclos do agrupamento.

Em seguida houve um mo-
mento lúdico, com a demonstra-
ção da modalidade teqball por 
três atletas federados.

Durante os dois dias decorre-
ram atividades nas trinta salas 
dos blocos, para todos os gos-
tos, e que estiveram à responsa-
bilidade de cada departamento. 
Assim os alunos puderam parti-
cipar em ações como o laborató-
rio aberto, com destaque para as 
atividades experimentais, como 
em jogos tradicionais, enigmas e 
desafios. 

Os ateliês de biologia, ciên-
cias, físicas, química, eco esco-
las, robótica, concursos, geogra-
fia, jogos e um casino da mate-
mática também fizeram parte do 
programa, assim como exposi-
ções, escape room, danças “Pa-
ris Valse Musette”, curtas-me-
tragens, simulações de sismos, 
pedras minerais, origamis, ilusão 
do cubo, workshops, palestras, 
entre muitos outros eventos. 

Além destas atividades houve 
também um espetáculo dedicado 
à poesia e ao teatro, dinamizado 

pela Associação de Estudantes, 
no auditório da escola.

O espetáculo, que foi aberto 
aos encarregados de educação, 
contou com momentos musicais 
dinamizados por Diana Cunha e 
pelo aluno António Salvador, a 
peça de teatro “O Rapaz de Bron-
ze”, de Sophia de Mello Breyner, 
numa adaptação da docente Ma-
ria José Duarte, do Clube de Tea-
tro da escola, leituras com alunos 
e aluna do 3º ciclo Kaixin Cheng, 
apurada para a fase nacional no 
Concurso Nacional de Leitura, 
visualização da curta-metragem 
“Gentes e Lugares”, e ainda lei-
turas com sotaque. 

Para a diretora do Agrupa-
mento de Escolas de São Marti-
nho do Porto, Luísa Sardo, “o Dia 
Aberto é um dos pontos altos do 
agrupamento durante todo o ano 
letivo, com atividades propostas 
e dinamizadas pelos alunos do 
secundário e clubes, estando por 
vezes os professores só a assis-
tir”.

Esta atividade, que “normal-
mente decorre em simultâneo 
com a semana da leitura e que 
esteve quase dois anos sem se 
realizar”, coloca “a escola em 
movimento nesta altura do ano 
letivo, onde os encarregados de 
educação e população também 
têm a oportunidade de conhece-
rem o nosso agrupamento, que 
tem todos os blocos ocupados 
com atividades”. Explicou ainda 
que esta iniciativa mostra aos 
alunos que “a escola não é só 
aulas, mas também tem momen-
tos lúdicos e divertidos”.

Mais de 800 alunos e professores e docentes do 
Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Porto 
comemoraram o “Dia Abertos do Agrupamento”, 
que decorreu nos dias 12 e 13 de maio, na escola 
sede. Ao longo de dois dias, o estabelecimento 
de ensino foi transformado num infindável cam-
po de descoberta, conhecimento e saber, onde 
os alunos foram convidados a conhecer, experi-
mentar e explorar, através de divertidas experi-
ências laboratoriais, jogos e exposições.

Mariana Martinho

Todos os alunos e professores no campo de futebol, para assistirem a um pequeno espetáculo

A vice-presidente da Câmara Municipal de Alcobaça visitou a escola

Alunos e professores responsáveis pelo espetáculo de poesia e teatro no auditório da escola

“Dia Aberto” com dezenas 
de atividades no Agrupamento 
de Escolas de S. Martinho do Porto
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RESTAURANTES ADERENTES
100 PRATUS
PRAIA DA AREIA BRANCA

ADEGA DO CARECA
ATALAIA

AREAL BEACH BAR BY CHAKALL
PRAIA AREAL SUL

BARRACÃO DO PETISCO
MARQUITEIRA

BRAGA
VIMEIRO

CAFÉ CERVEJARIA AVENIDA
LOURINHÃ

CARLOS DOS LEITÕES
NADRUPE

CASTELO
LOURINHÃ

CHICO NETO
PRAIA DE PORTO DINHEIRO

DOM LOURENÇO
PRAIA DA AREIA BRANCA

FOZ RESTAURANTE
PRAIA DA AREIA BRANCA

MAR DO NORTE
PRAIA DE PORTO DINHEIRO

NOVO PARQUE
PARQUE DE FONTE LIMA

O CHAFARIZ
LOURINHÃ

O MOLEIRO
CASAL DA MURTA

O PÃO SALOIO
TOLEDO

O PASSARINHO
MOITA DOS FERREIROS

O VIVEIRO
PRAIA DE PORTO DINHEIRO

O ZAMBUJO
ZAMBUJEIRA DO MAR

PÁTEO IBÉRICO
LOURINHÃ

PIZZA & COMPANHIA
PRAIA DE PORTO DINHEIRO

VESTIGIUM
REGUENGO PEQUENO

VISTA MAR BY NOIVA DO MAR
ATALAIA

SANDWISH BEER
LOURINHÃ

SOLMAR & TERRACE
PRAIA DA AREIA BRANCA

A Quinzena Gastronómica do 
Polvo regressa à Lourinhã, de 19 
a 29 de maio, nesta que será a 
13.ª edição do evento gastronó-
mico que dá a conhecer o polvo 
da região. 

O convite foi lançado aos es-
tabelecimentos de restauração 
do concelho, desafiando os ges-
tores, cozinheiros e chefs a parti-
ciparem nesta iniciativa com uma 
entrada, prato e sobremesa onde 

o polvo seja o elemento de des-
taque ou diferenciador. 

Durante onze dias, será pos-
sível saborear pratos mais tradi-
cionais como a salada de polvo, 
o polvo à lagareiro ou o arroz de 
polvo ou optar por novas suges-
tões como o polvo na caçarola, 
espetada de polvo com camarão, 
pica-pau de polvo com mel e ale-
crim ou até bitoque de polvo.

Todos aqueles que não resis-

tem à sobremesa podem contar 
com cannoli de dulce de leche 
com coco e “polvo” de pistacho, 
biscoito de polvo com laranja e 
compota de frutos vermelhos ou 
torta de laranja do oeste com fios 
de ovos de polvo.

A par das propostas gastronó-
micas, alguns estabelecimentos 
aderentes contam também com 
atuações de música ao vivo, pro-
vas de produtos locais e oferta 

de descontos em alojamento.
Os 25 estabelecimentos de 

restauração que, ao todo, reú-
nem 77 pratos (22 entradas, 52 
pratos e 3 sobremesas) onde o 
polvo é rei nesta 13.ª Quinzena 
Gastronómica do Polvo são o 
100 Pratus, Adega do Careca, 
Areal Beach Bar by ChaKall, Bar-
racão do Petisco, Braga, Café 
Cervejaria Avenida, Carlos dos 
Leitões, Castelo, Chico Neto, 

Dom Lourenço, Foz Restauran-
te, Mar do Norte, Novo Parque, 
O Chafariz, O Moleiro, O Pão Sa-
loio, O Passarinho, O Viveiro, O 
Zambujo, Páteo Ibérico, Pizza & 
Companhia, Vestigium, Vista Mar 
By Noiva do Mar, Sandwish Beer 
e Solmar & Terrace.

77 pratos de polvo em quinzena 
gastronómica na Lourinhã

Alguns dos pratos que podem ser degustados
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Foi lançada a competição 
“Criativos do Património”, uma 
das iniciativas do ART&TUR Tou-
rism Film Festival, que decorrerá 
em paralelo nas regiões do Dou-
ro, Minho, Médio Tejo e Oeste 
e tem como cidades anfitriãs as 
cidades de Lamego, Vizela, Ou-
rém e Torres Vedras. 

Quatro instituições de ensino 
superior (Politécnicos de Leiria, 
Tomar, Viseu e do Cávado e Ave) 
darão suporte a esta iniciativa, 
divulgando-a entre os estudantes 
com idades compreendidas entre 
os 16 e os 25 anos, que estejam 
a frequentar o ensino secundário 
ou superior.

O principal objetivo deste 

concurso consiste em apoiar o 
desenvolvimento da literacia di-
gital e estimular a criatividade 
dos mais jovens, tendo como fim 
último a valorização e promoção 
turística do património das qua-
tro regiões referidas, utilizando o 
audiovisual como ferramenta de 
comunicação.

A iniciativa “Criativos do Pa-
trimónio” será realizada anual-
mente, em articulação com o 
Festival ART&TUR, e integrará a 
estratégia que a Centro de Por-
tugal Film Commission (CPFC), 
com o apoio do Turismo Centro 
de Portugal, implementa a partir 
deste ano, e consistirá em duas 
iniciativas interligadas: sessões 

master class a decorrer entre 
junho e julho com a mentoria de 
cinco dos melhores realizadores 
e produtores nacionais, selecio-
nados entre os vencedores do 
Festival ART&TUR nas suas úl-
timas cinco edições, e criações 
autónomas dos jovens criativos, 
a decorrer entre agosto e setem-
bro. 

Com esta primeira edição pre-
tende-se uma iniciação à apren-
dizagem, com profissionais que 
irão proporcionar ferramentas 
importantes no desenvolvimento 
das competências de audiovisu-
al.

Competição “Criativos do Património” 
para promover região Oeste

As festas da elevação da 
Benedita a vila regressaram 
depois de dois anos de inter-
regno devido à pandemia da 
Covid-19, sendo a Praça Dr. 
José Damasceno Campos pal-
co de um fim de semana reple-

to de animação.
Na noite de 13 de maio, Bár-

bara Bandeira encheu a praça. 
A festa M80 foi realizada no 
sábado à noite e no domingo à 
tarde atuaram os Golpe.

Vila da Benedita 
em festa

Praça cheia com a atuação de Bárbara Bandeira 
(foto Pedro Adam)

O queixoso passou a morar 
permanentemente na vila de Tur-
quel há menos de um ano. Mes-
mo que tenha mudado a locali-
zação do quarto para ficar mais 
afastado do templo religioso e 
de dormir com tampões nos ou-
vidos, chegou à conclusão que 
a medida era insuficiente e por 
isso solicitou ao padre que o sino 
deixasse de tocar a todas as ho-
ras, mesmo de madrugada.

Antes da reclamação, o sino 
tocava um minuto antes e um 
minuto depois da hora, com o 
número de badaladas correspon-
dente às horas. Por exemplo, por 
volta das cinco da manhã, tocava 
dez vezes. Para além disso, às 

meias horas havia também um 
único toque.

Após a queixa, o padre Ivo 
Santos não teve alternativa. “Até 
foi sereno, porque a lei prevê que 
se tenha de desligar o sino entre 
as dez da noite e as oito da ma-
nhã”, apontou. 

“O problema foi quando pediu 
também que não fosse tocado 
nas primeiras horas da manhã 
aos fins de semana e feriados”, 
adiantou o padre, revelando que 
a queixa chegou à GNR, que 
“pediu para desligarmos o sino 
durante o fim de semana”, e en-
quanto a paróquia procura per-
ceber junto do Departamento Ju-
rídico do Patriarcado de Lisboa 

se é obrigada a cumprir, decidiu 
também suspendê-lo naquele 
período. 

A população mostra-se des-
contente com as reclamações. 
“Não concordo que deixem de 
tocar. A mim não me incomoda 
nada. Estou habituado e não 
me quero desacostumar”, mani-
festou Raimundo Quinéu. ”É um 
disparate muito grande. Os sinos 
pertencem à tradição”, comentou 
Belmira Coelho. 

A vila tem outras duas capelas 
com sinos, mas que não tocam 
automaticamente, sendo apenas 
escutados em ocasiões festivas.

Queixas de morador 
limitam toque de sino 
da igreja de Turquel

Igreja Paroquial de Turquel

Um morador junto à Igreja Paroquial de Turquel, no concelho de Alcobaça, 
queixou-se do número de vezes que o sino tocava, alegando que incomo-
dava o seu descanso à noite e ao fim de semana, pelo que apresentou uma 
queixa ao abrigo da Lei do Ruído, o que levou o pároco local a limitar o 
período em que as badaladas se podem ouvir, apesar de a população ter fi-
cado desagradada por causa da tradição de várias décadas ser quebrada.

Francisco Gomes

“Viviane Canta Piaf” é um 
concerto pleno de inspiração, 
em que a cantora Viviane e 
sua banda prestam homena-
gem a uma das maiores se-
nhoras da canção francesa: 
Edith Piaf. 

Temas como “La Vie en 
Rose”, “Padam Padam“, 
“Non, Je Ne Regrette Rien ”, 
“Sous le ciel de Paris”, “Mi-
lord” ou “Mon Dieu”, entre 
outros, fazem parte de um 
alinhamento marcado por 
histórias de amor e tragedia, 
um espetáculo repleto de 
emoção e de algumas sur-

“Viviane Canta Piaf” 
na Benedita

A cantora Viviane
presas, em que Viviane irá con-
duzir o público aos longínquos 
anos 40 e 50, num ambiente bem 
parisiense.

O espetáculo tem lugar no 
Centro Cultural Gonçalves Sapi-
nho, na Benedita, no dia 20 de 
maio, pelas 21h30. Os bilhetes 
custam oito euros.

Os deputados do Grupo 
Parlamentar do PSD na As-
sembleia da República, Paulo 
Mota Pinto, Ricardo Baptista 
Leite, Paula Cardoso, Rui Cris-
tina e Duarte Pacheco, apre-
sentaram no passado dia 13 
várias propostas de alteração 
ao Orçamento do Estado, uma 
das quais solicita que o Gover-
no inicie este ano os procedi-
mentos para a construção do 
novo hospital do Oeste.

Na mesma proposta, os de-
putados pedem que o Governo 
reforce o investimento nas uni-

dades pertencentes ao Centro 
Hospitalar do Oeste (Caldas 
da Rainha, Torres Vedras e 
Peniche), garantindo o rácio de 
recursos humanos necessários 
para permitir uma adequada 
resposta assistencial. 

“A calamidade que se vive 
neste centro hospitalar e o so-
frimento causado à população, 
independentemente da dedica-
ção extraordinária de todos os 
profissionais de saúde, exige 
que o Governo atue de forma 
imediata”, considerou Duarte 
Pacheco.

PSD quer 
novo hospital no 
Orçamento do Estado
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A formação das Caldas da 
Rainha terminou na liderança 
com 1165 pontos, com a União 
Desportiva de Leiria a ficar em 
segundo, com 1155 pontos, e 
o Sporting “B” em terceiro, com 
1112 pontos.

O prémio foi entregue no rel-
vado nº 1 da Cidade do Futebol, 
no passado sábado, numa ceri-
mónia dirigida pelo diretor da Fe-
deração Portuguesa de Futebol, 
Hélder Postiga.

O presidente do Caldas Sport 
Clube, Jorge Reis, referiu que 
“este era um prémio que pre-
tendíamos conquistar além dos 
nossos objetivos desportivos”. A 
equipa manteve-se na Liga 3. 

O Ranking Puro Futebol tem 
como objetivo promover um com-
portamento positivo entre todos 
os agentes desportivos e espeta-
dores envolvidos na competição, 
reiterando princípios como o res-
peito, cumplicidade, solidarieda-

de e a integração.
Em todas as partidas foi atri-

buída uma pontuação. Cada 
equipa era avaliada pela equipa 
de arbitragem em conjunto com 
o delegado ao jogo da Federa-
ção Portuguesa de Futebol, ten-
do em consideração o respeito 
pelos adversários e pela equipa 
de arbitragem, o comportamen-
to dos oficiais da equipa e dos 
adeptos.

Eram atitudes positivas devol-
ver a bola ao jogo rapidamente, 
mesmo que estivesse em posi-
ção de vantagem, ajudar um ad-
versário a levantar-se ou que se 
tivesse lesionado, apertar a mão 
dos adversários no final do jogo 
ou adotar gestos extraordinários 
de fair play. Aceitar as decisões 
do árbitro sem discussão era 
também valorizado.

O comportamento dos adep-
tos era positivo se aplaudissem o 
adversário, apoiassem a equipa 

mesmo nos momentos menos 
bons, realizassem coreografias 
ou entoassem cânticos de apoio.

Pelo contrário, eram atitudes 
negativas perder tempo, adotar 
táticas baseadas no jogo faltoso, 
fingir lesão, insultar ou agredir os 
adversários, e adotar comporta-
mentos antidesportivos.

Discutir com um membro da 
equipa de arbitragem, aplaudi-lo 
ironicamente, rodeá-lo ou insul-
tá-lo verbalmente ou com gestos 
ofensivos e agredi-lo eram pena-
lizados.

Invadir o terreno de jogo, 
entoar cânticos insultuosos, 
lançar materiais pirotécnicos, 
usar apontadores laser, praticar 
violência dentro ou nas proxi-
midades imediatas do estádio e 
praticar atos de racismo e discri-
minação, eram atitudes dos es-
petadores que não ajudavam a 
uma boa pontuação.

As equipas foram também 

Caldas Sport Clube venceu prémio 
de desportivismo da Liga 3

Jorge Reis, presidente do Caldas Sport Clube, recebeu 
o primeiro prémio

O Caldas Sport Clube venceu o Prémio Ranking Puro Futebol, depois de se 
destacar ao longo na primeira edição da Liga 3 nos valores do desportivis-
mo, fair play, respeito e paixão pelo jogo.

Francisco Gomes

avaliadas por uma comissão ao 
longo da época desportiva pelo 
desenvolvimento de ações de 
prevenção socioeducativas nas 
áreas da ética desportiva, do 
combate à violência, discrimina-
ção e racismo no desporto, e da 
hospitalidade dos clubes visita-
dos, incluindo os seus adeptos, 

e pelo respeito pelo organizador 
da competição e agentes des-
portivos.

Os clubes eram punidos por 
proferirem declarações lesivas 
sobre a organização da competi-
ção e sobre os agentes desporti-
vos nela participantes.

FUTEBOL
Campeonato Nacional de 
Juniores- 2ª Divisão - Série-D
2ª Fase-Manutenção/Descida
  
Resultados (13ª jornada):
Caldas SC-1-GS.Loures-1
Real SC-1-Oriental-0
AC.Santarém-3-Alcanenense-0
Sintrense-2-Damaiense-1 

Classificação: 
1º Real SC- 66p
2º Oriental- 50p
3º Caldas SC- 49p
4º GS.Loures- 46p
5º AC.Santarém- 43p
6º Sintrense- 35p 
7º Alcanenense- 30p
8º Damaiense- 3p 

Próxima Jornada 
(21 de maio, 17h):
GS.Loures -vs- Real SC
Oriental -vs- AC.Santarém
Alcanenense vs- Sintrense
Damaiense -vs- Caldas SC

Campeonato Distrital da Divi-
são de Honra de Juvenis (B)

Resultados (25ª jornada):
Beneditense-6-Ansião-1
Avelarense-0-SC.Pombal-4
Vieirense-1-Marinhense-5
SCL.Marrazes-3-Caldas SC-2
UD.Serra-0-UD.Leiria-3
Grap/Pousos-0-GCAlcobaça-1
UD.Batalha-6-GD.Nazarenos-0

Classificação:
1º Marinhense -67p
2º SC.Pombal -71p

3º SCL.Marrazes -60p
4º UD.Leiria-57p
5º Vieirense-47p
6º UD.Batalha-45p
7º Caldas SC-43p
8º GC.Alcobaça -29p
9º Beneditense -29p
10º GD”Os Nazarenos” -23p
11º UD.Serra -19p
12º Grap/Pousos -16p
13º Avelarense -8p
14º Ansião -4p

Próxima Jornada (21de maio):
Marinhense -vs- Beneditense
Caldas SC -vs- Vieirense
Ansião -vs- UD.Serra
GC.Alcobaça -vs- SCL.Marrazes
”Os Nazarenos” -vs- Grap/Pousos
SC.Pombal -vs- UD.Batalha
UD.Leiria -vs- Avelarense

Campeonato distrital 
1ª Divisão de Iniciados – Série C
Grupo B – 2ª Fase
Apuramento 1º ao 4º lugar

Resultados:
Marinhense 7 - Caseirinhos 0
AD Pedro Roma - 1 Areco/Coto 6

Classificação:
1º Marinhense – 3p
2º Areco/Coto – 3p
3º Caseirinhos – 0p
4º AD Pedro Roma – 0p

Próxima jornada (22 maio, 10h):
Areco/Coto – Marinhense
Caseirinhos – AD Pedro Roma
 

Os infantis da Associação 
Desportiva de Alvorninha vence-
ram o Telheiro por 9-1 e sagra-
ram-se campeões distritais de 

futsal.
A equipa do concelho das 

Caldas da Rainha, única invicta 
na fase final, conquistou o título 

ainda com duas jornadas por dis-
putar.

A equipa de Alvorninha e familiares (foto Flávio Leandro)

Infantis de Alvorninha 
campeões distritais de futsal

ENCERRA:  2ª FEIRA À NOITE   
E À 3ª FEIRA 
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Os 191 quilómetros entre 
Isernia e Blockhaus, no passado 
domingo, foram percorridos pelo 
corredor da (UAE Emirates) em 
05:34.44 horas, com o mesmo 
tempo do vencedor, o australiano 
Jai Hindley (BORA-hansgrohe), 
que ganhou ao sprint num grupo 
em que estavam o francês Ro-
mani Bardet (DSM), o equatoria-
no Richard Carapaz (INEOS) e o 
espanhol Mikel Landa (Bahrain-
Victorious).

“Estava a sofrer imenso, mas 
consegui dar a volta ao proble-
ma. Estou feliz por acabar no 
grupo da frente. Encontrava-me 
no limite mas olhei em redor e 
vi que todos também estavam a 
lutar”, confessou o ciclista de A-
dos-Francos.

O jovem de 23 anos deixou o 
oitavo lugar e está agora atrás do 
camisola rosa, o espanhol Juan 
Pedro López (Trek-Segafredo), 

que conseguiu segurar a lideran-
ça ao terminar no décimo quin-
to posto, 01.46 minutos depois 
do primeiro grupo, ficando com 
a vantagem reduzida para doze 
segundos sobre João Almeida, 
catorze sobre Romani Bardet e 
quinze sobre Richard Carapaz.

Nesta segunda-feira, o pelo-
tão da 105.ª edição do Giro vai 
beneficiar do segundo dia de 
descanso da corrida, antes de 
enfrentar os 196 quilómetros da 
décima etapa, entre Pescara e 
Jesi, num percurso praticamente 
plano, apenas com duas conta-
gens de montanha de quarta ca-
tegoria.

João Almeida acabou os três 
primeiros dias da prova, ainda 
em solo húngaro, em décimo pri-
meiro. O neerlandês Mathieu van 
der Poel (Alpecin-Fenix) segura-
va a liderança da geral individual 
e o corredor das Caldas da Rai-

nha estava a 29 segundos.
Ao terminar a quarta etapa no 

décimo lugar, passou para o oi-
tavo da geral, a dois minutos de 
Juan Pedro López, que se torna-
va o novo líder. A etapa no Monte 
Etna, de 172 quilómetros, foi ga-
nha pelo alemão Lennard Kamna 
(BORA-hansgrohe).

Na quinta etapa, entre Catania 
e Messina, na distância de 174 
quilómetros, João Almeida ga-
nhou dois segundos num sprint 
bonificado e subiu para o sétimo 
lugar da geral, a 01.58 do líder. A 
etapa foi ganha pelo francês Ar-
naud Démare (Groupama-FDJ) e 
o caldense ficou em 66º, com o 
mesmo tempo do vencedor.

Na sexta etapa, entre Palmi 
e Scalea (Riviera dei Cedri), ao 
longo de 192 quilómetros, a vi-
tória foi novamente para Arnaud 
Démare. João Almeida continua-
va no sétimo lugar.

João Almeida atingiu o 2º lugar 
na Volta a Itália

O ciclista caldense está apenas a doze segundos do líder da 
prova

Antes do segundo dia de pausa na Volta a Itália, o ciclista caldense João 
Almeida subiu ao segundo lugar, consequência da prestação na nona eta-
pa, na qual terminou na quinta posição.

Francisco Gomes

João Almeida fechou a sétima 
etapa no oitavo lugar e mantinha 
o sétimo posto na classificação 
geral, após cumpridos os 196 
quilómetros entre Diamante e 
Potenza. O ciclista cortou a meta 
integrado no grupo dos principais 
favoritos, a 2'59 do vencedor, o 
neerlandês Koen Bouwman, da 
Jumbo-Visma. 

Na oitava etapa, de 153 quiló-
metros, com início e chegada à 

cidade de Nápoles, João Almei-
da terminou no oitavo lugar, num 
dia em que Thomas De Gendt 
(Loto-Soudal) foi o vencedor. O 
caldense mantinha-se a 01.58 
de Juan Pedro López mas caía 
um posto na geral. 

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

PROGRAMA
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113 alunos participaram no 2º 
Torneio do XXII Circuito de Xa-
drez da Coordenação Local de 
Desporto Escolar do Oeste, no 
dia 5 de maio, no Pavilhão Muni-
cipal de Alcobaça.

Os alunos foram divididos por 
escalões etários em Grupo A – 
Infantis; Grupo B – iniciados e 
Grupo C- juvenis.

Os três primeiros de cada gru-
po foram: Grupo A - 1º - Leonor 
Esteves (Ebs Prof.Armando Lu-
cena/Malveira) – 6 pontos; 2º - 
Jean Eduard Rodrigues (Esc Frei 
Estêvão Martins-Alcobaça) – 5,5 

pontos; 3º - José Santos (Eb 
Santa Catarina/Aerbpinheiro) - 5 
pontos; Classificação Equipas: 1º 
- Eb Santa Catarina/Aerbpinheiro 
(Caldas da Rainha) – 18 pontos; 
2º - Esc Frei Estêvão Martins-
Alcobaça – 17,5 pontos; 3º - Ae 
Peniche – 17 pontos.

Grupo B - 1º - José Monteiro 
(Ae Nazaré) – 6 pontos; 2º - Lu-
cas Alves (Ae Atouguia da Ba-
leia) – 5 pontos; 3º - André Sousa 
(E.S. Rafael B. Pinheiro/C. Rai-
nha) – 4 pontos; Classificação 
Equipas: 1º - Ae Mafra – 13 pon-
tos; 2º- Ae Nazaré – 11,5 pontos; 

3º - Ae Atouguia da Baleia – 11 
pontos; 

Grupo C - 1º - Cristian Cazanoi 
(Ae Raul Proença/Caldas Rai-
nha) – 6 pontos; 2º - Lima Shin-
ddler (E.S. Rafael B. Pinheiro/C. 
Rainha) – 5 pontos; 3º - Miguel 
Mendes (Esc. Frei Estêvão 
Martins-Alcobaça) – 5 pontos; 
Classificação Equipas: 1º - Ae 
Raul Proença/Caldas Rainha 
– 15 pontos; 2º - E.S.Rafael B. 
Pinheiro/C. Rainha – 15 pontos; 
3º - Ae Atouguia da Baleia – 11 
pontos.

Circuito de Xadrez 
de Desporto Escolar

Prova envolveu 113 alunos do Oeste

A Associação Peão Caval-
gante/Arneirense conquistou 
seis títulos de campeões dis-
tritais de jovens e veteranos 
semi-rápidas e rápidas, nos 
campeonatos de xadrez rea-
lizados no dia 8 de maio em 
Leiria.

Participaram oito joga-
dores da equipa caldense, 
sendo cinco jovens e três 
veteranos. Dois títulos foram 
para Luís Pedro Real (sub08) 
-  em rápidas e semi-rápidas, 
três títulos para Emma Avra-
mescu (sub10) - no ritmo 
rápido obteve o absoluto e 
feminino e nas semi-rápidas 
o feminino, e um título para o 
veterano António Policarpo.

Foram obtidos três títulos 
de vice-campeões distritais, 
sendo dois no escalão  sub16 
- Alexander Ferreira  -  nos 
dois ritmos rápido e semi-rá-
pido - e no escalão de vete-

Seis títulos distritais 
para Peão Cavalgante

Guilherme Dias (Sub14), Jean 
Rodrigues (Sub12), Sara Beato 
(Sub10) e  Luis Pedro  Real (Sub 
08), atletas do Peão Cavalgante/
Arneirense, deslocaram-se no 
passado dia 14 a Moscavide para 
jogar os Campeonatos Nacionais 
de Jovens em xadrez, com ritmo 
semirrápido, 10 minutos+5 s em 
sistema suíço de 7 rondas, numa 
organização da Federação Por-
tuguesa de Xadrez. 

No escalão Sub 08 participa-
ram 34 jogadores. Luis Pedro  
Real ficou em 7º lugar, fruto de 
cinco vitórias e duas derrotas, 
fazendo assim um total de cin-
co pontos em sete possíveis, os 
mesmos pontos do 3º classifica-
do. 

Sara Beato ficou em 49º lugar 
em Sub10, entre 52  inscritos, 
com um ponto, Jean Rodrigues 

Peão Cavalgante/Arneirense 
nos Campeonatos Nacionais

Jovens xadrezistas com José Cavadas

O Sporting Clube das Caldas 
associa-se ao movimento de re-
colha de donativo para ajudar o 
povo ucraniano, que neste mo-

mento da sua história se encon-
tra em grandes dificuldades.

Bens alimentares e produtos 
de higiene e saúde podem ser 

entregues na sede do clube, no 
Pavilhão Raul Jardim Graça.

Sporting das Caldas 
solidário com a Ucrânia

em 22º lugar, em Sub12, entre 
49 inscritos, com quatro pontos, 
e Guilherme Dias em 40º em 

Sub14, entre 41 inscritos, com 
um ponto.

Pu
b.

Realizou-se no dia 7 de 
maio o Challenge Lisboa, no 
coração da cidade, com um 
dos únicos percursos de bi-
cicleta fechados ao trânsito 
a 100%. A natação teve lugar 
no Rossio dos Olivais, junto 
ao Oceanário de Lisboa, em 
águas calmas, com uma dis-
tância de 1900m. O percurso 
de bicicleta, com 90 Km, le-
vou os atletas para fora do 
Parque das Nações. Na cor-
rida o percurso de quatro vol-
tas perfez os 21km, ao longo 
do rio Tejo.

Bruno Carvalho 
no Challenge 
de Lisboa

Atleta representa os Pimpões
Os Pimpões Triatlo estiveram 

representados pelo atleta Bruno 
Carvalho, que realizou a sua pro-
va em 5:40:04, classificando-se 
em 60º lugar do seu escalão e 
em 325º na geral.

ranos no ritmo rápido através de 
Fernando Oliveira.

Foram ainda registados 
dois terceiros lugares, nos esca-
lões sub10 e veteranos, no ritmo 
de semi-rápido, pelos jogadores 
Emma Avramescu (sub10) e 
José Cavadas nos veteranos.

De registar as boas presta-
ções dos jovens sub-14, André 
Sousa e Guilherme Dias.

Emma Avramescu
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A 2ª etapa do Circuito de Esco-
las de Natação do Oeste (CENO) 
decorreu no passado dia 30, nas 
piscinas das Caldas da Rainha, 
numa organização conjunta da 
associação Nadar e do clube Os 
Pimpões. A equipa de pré com-
petição de Óbidos Criativa foi o 
clube mais representado, com 20 

jovens.
Estiveram em competição 

Diogo Silva, Kelly Costa, Afon-
so Bento, Guilherme Ferreira, 
Gonçalo Pereira, Rodrigo Adão, 
Santiago Paulo, Matilde Correia, 
Jéssica Ferreira, Maria Leonor, 
Lara Reis, Ana Silva, Mafalda 
Horta, Madalena Albuquerque, 

Sofia Cabreira, Sara Silva, Sofia 
Silva, Ana Soares, Joaquim Pe-
dro e Ana Novodvorsky.

No total participaram 90 na-
dadores, a representar cinco 
clubes.

A próxima etapa será dia 28 
de maio, nas piscinas municipais 
de Óbidos.

Óbidos Criativa no Circuito 
de Escolas de Natação

O Clube Desportivo do Bom-
barral esteve presente com nove 
atletas no 5º Meeting Jovem 
CAMG na Marinha Grande, no 
passado dia 7.

No escalão Benjamins B Mas-
culinos, Amadeu Gonçalves al-
cançou o 4º lugar da série nos 
40 metros, com o tempo de 7s18 
enquanto que no salto em com-
primento ficou em 15º lugar com 
2m80. Rafael Manuel finalizou 
em 5º lugar da série com o tem-

po de 7s21 e no salto em com-
primento posicionou-se em 14º 
lugar com 2m86. 

No escalão Infantis Femi-
ninos, no lançamento do peso 
(2Kg), Leonor Ferreira foi 14ª 
com 4m18 e nos 600m ficou em 
9º com 2m29s21. Sofia Ferromau 
no lançamento do peso ficou em 
10º com 5m98 e nos 600m alcan-
çou o 10º lugar com 2m53s35.

Nos Infantis Masculinos, no 
salto em comprimento Lourenço 

Nunes acabou em 10º lugar com 
3m44, Afonso Machado ficou em 
13º com 3m26 e Afonso Gomes 
em 19º com 2m45. 

No lançamento do dardo, Lou-
renço Nunes atingiu o 1º lugar 
com 23m36, Gabriel Silva foi 10º 
lugar com 11m25, Afonso Gomes 
13º com 8m69 e Dinis Vitorino 
14º com 8m54. Afonso Machado 
nos 600m alcançou o 10º lugar 
com o tempo de 2m22s31.

Clube do Bombarral 
no 5º Meeting Jovem

Atletas bombarralenses

No passado fim-de-semana 
realizou-se nas Piscinas Munici-
pais de Caldas da Rainha o Tor-
neio de Fundo para os escalões 
de infantis, juvenis, juniores e 
seniores, que contou com a pre-
sença de 111 atletas, em repre-
sentação de 11 clubes.

Os Pimpões participaram com 
Beatriz Martins, Camila Cha-
musco, Clara Rodrigues, Débora 
Inácio, Francisco Soares, Gil Le-
mos, Henrique Serrano, Inês So-
ares, Inês Piño, José Marques, 
Louis Santos, Luca Tona, Maria 
Carvalho, Mikhael Onutskyy, Ro-
drigo Coutinho, Santiago Parrei-
ra e Tomás Anfilóquio.

Neste torneio todos os atletas 
nadaram 400 metros estilos e 
800 metros livres (femininos) ou 
1500 metros livres (masculinos). 
A classificação foi definida pelo 
somatório dos pontos nas duas 
provas, das quais se destacam 

Atletas dos Pimpões campeões 
distritais de fundo

Nadadores do clube caldense
as seguintes: Campeões Distri-
tais de Fundo - Inês Soares (Sé-
nior); Francisco Soares (Sénior); 
Gil Lemos (Juvenil A); Mikhael 

Onutskyy (Infantil A). Vice-cam-
peões Distritais de Fundo - Luca 
Tona (Juvenil A); Camila Cha-
musco (Juvenil B).

A equipa de natação dos 
Pimpões deslocou-se a Con-
deixa-a-Nova, no passado dia 
7, para participar no IV Torneio 
de Natação de Conímbriga. 
Estiveram presentes 179 atle-
tas em representação de 16 
clubes.

Os Pimpões estiveram re-

presentados por Maria Car-
valho, Camila Chamusco, Gil 
Lemos, José Marques, Beatriz 
Martins, Mikhael Onutskyy, 
Inês Piño e Luca Tona.

Coletivamente os nadado-
res dos Pimpões classificaram-
se em 7º lugar.

Pimpões em Torneio 
de Natação 

Nadadores dos Pimpões

Triatlo com medalhas

Inserido no Campeonato 
Regional, o Aquatlo do Alamal, 
prova para cadetes, juniores 
e grupos de idade em que to-
dos nadaram 750m e correram 
4 Km. A prova foi ganha pelo 
Clube de Natação de Torres 
Novas, ficando o Pimpões Tria-
tlo, das Caldas da Rainha, em 
segundo, e o Pedrógão Triatlo 
em terceiro. 

A equipa do Pimpões Triatlo 
esteve representada por Inês 

Gomez – 2º lugar da geral e 
1º do escalão, Marcos Go-
mez – 3º lugar da geral e 1º do 
escalão, Rafael Assis – 4º do 
escalão, António Moura – 1º do 
escalão, Caio Herculano – 2º 
do escalão, João Inácio – 2º 
do escalão, Luís Oliveira – 2º 
do escalão, Luís Martinez – 1º 
do escalão, Tiago Isidoro – 4º 
do escalão e Rui Isabel – 2º do 
escalão.

Equipa caldense

Pu
b.
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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

AF_BAIRRO_FELIZ_1a_fase_IMPRENSA_125x175.indd   1 27/04/2022   17:39
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A equipa de jiu-jitsu Karka-
rá BJJ Caldas da Rainha par-
ticipou no passado sábado no 
campeonato português de jiu-
jitsu, em Lisboa.

Os sete atletas que levou 
a um dos campeonatos na-
cionais mais importantes da 
modalidade conquistaram sete 

medalhas: Vasco Pyrrait, 10 
anos, 1º lugar; João Querido, 
12 anos, 1º lugar; João Folga-
do, 18 anos, 1º lugar; Louren-
ço Pyrrait, 13 anos, 2º lugar; 
Diogo Rodrigues, 44 anos, 2º 
lugar; Vasco Jacinto, 9 anos, 3º 
lugar; Kevin Cabral, 19 anos, 
3º lugar.

Sete medalhas 
para equipa caldense 
de jiu-jitsu

Campeonato nacional de jiu-jitsu em Lisboa

Vítor Jerónimo foi o grande 
vencedor do 16º Open de Caldas 
da Rainha 2022, organizado pela 
Associação de Setas da Zona 
Oeste, nos dias 13 e 14 de maio, 
na Expoeste, e no qual participa-
ram cerca de 130 jogadores.

O vencedor será o represen-

tante a integrar a seleção nacio-
nal na Taça do Mundo de sele-
ções, que irá decorrer entre 16 
e 19 de junho, em Frankfurt, na 
Alemanha, constituindo equipa 
com José de Sousa.

O estatuto de evento quali-
ficador foi atribuído pela PDC 

(Professional Darts Corporation), 
a maior instituição do mundo re-
presentante da modalidade de 
setas, em convergência com a 
Federação Portuguesa de Se-
tas.

Vítor Jerónimo 
venceu 16º Open de Setas 
na Expoeste

O vencedor, ao centro, com elementos da organização
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O 8º Torneio de Voleibol Mas-
culino do Sporting Clube das 
Caldas, agora denominado como 
Torneio Zé Povinho, organizado 
pela secção de voleibol de ve-
teranos masculinos/femininos, 
liderado pelo responsável Jorge 
Sousa, realizou-se no passado 
dia 14, no Pavilhão Rainha D. 
Leonor, tendo como vencedor a 
equipa do Clube Voleibol Oeiras.

O evento reuniu dezasseis 
equipas, com 192 atletas, com 
idade igual ou superior a 35 anos, 
provenientes dos mais diversos 
pontos do país. Efetuaram-se 40 
jogos. 

Participaram as equipas do 
Sporting Clube das Caldas (Cal-
das da Rainha), Frei Gil Voleibol 
Clube (Oliveira do Bairro), Asso-
ciação Recreativa do Canidelo 
+ 35 (Canidelo – Porto), Lisbon 
Volleball Friends (Lisboa), Jurás-
sicos UA (Aveiro), Sport Operário 
Marinhense (Marinha Grande), 
Clube de Voleibol de Oeiras 
(Oeiras – Cascais), Associação 
Recreativa do Canidelo + 45 
(Canidelo – Porto), Ginásio Clu-
be Figueirense (Figueira da Foz), 
Grupo Desportivo Atouguiense 

(Atouguia da Baleia – Peniche), 
Ginásio Clube Vilacondense (Vila 
do Conde – Porto), Clube de Vo-
leibol Peso da Régua (Peso da 
Régua), Os Amigos do Vólei de 
Leiria (Leiria), Clube Voleibol de 
Aveiro (Aveiro), Os Tubarões do 
Liz (Leiria) e Clube Desportivo 
Pataiense (Pataias – Alcobaça). 

A equipa dos veteranos do 
Sporting Clube das Caldas foi 
composta por Jorge Sousa, 
Nuno Teles, Nuno Mota, Rui Viei-
ra, Clayton Diniz, Rafael Martins, 
Pedro Duarte, António Rodrigues 
e Francisco Botelho. 

À nossa reportagem, o res-
ponsável da secção de voleibol 
salientou que “o torneio foi uma 
vez mais um sucesso, fruto de 
muito trabalho, planeamento e, 
muita dedicação”. 

O organizador do evento dis-
se que foram muito importantes 
os trinta e oito patrocínios, que 
ajudaram a ser possível levar a 
cabo um evento com esta dimen-
são.  

Estiveram presentes o presi-
dente da Câmara Municipal, Vitor 
Marques, entre outros autarcas e 
dirigentes do clube, nomeada-

Clube Voleibol Oeiras venceu 
Torneio Zé Povinho em voleibol

Jogadores das duas equipas melhores classificadas (foto Rui Miguel)

mente os presidentes dos órgãos 
sociais, Filipe Mateus, Mário Pe-
dro e Luís André.

A classificação final foi a se-
guinte: 1º Clube Voleibol Oeiras, 
2º Sport Operário Marinhense, 3º 
Associação Recreativa do Cani-
delo + 35, 4º Ginásio Clube Vi-
lacondense, 5º Os Tubarões do 
Liz, 6º Jurassic UA, 7º Lisbon 
Volleball Friends, 8º Clube Volei-
bol Aveiro, 9º Os Amigos do Vó-
lei de Leiria, 10º Ginásio Clube 

Figueirense, 11º Sporting Clube 
das Caldas, 12º Grupo Desporti-
vo Atouguiense, 13º Associação 
Recreativa do Canidelo + 45, 14º 
Frei Gil Voleibol Clube, 15º Clu-
be Voleibol Peso da Régua e 16º 
Clube Desportivo Pataiense.

Os responsáveis das equipas 
presentes foram unânimes em 
dar os parabéns ao organizador, 
considerando ser a nível nacional 
o melhor torneio de veteranos. 

A população caldense aderiu 

ao torneio, estando ao longo do 
dia as bancadas bastante com-
postas. 

Jorge Sousa já se encontra na 
elaboração de um torneio anual 
de voleibol de veteranas femini-
nas do Sporting Clube das Cal-
das, que irá decorrer no dia 4 de 
junho, no Pavilhão Rainha Dona 
Leonor, com a presença de nove 
equipas. 
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Esta página, pensada para os caldenses com 65 anos ou mais, 
resulta da parceria entre o Jornal das Caldas, o CLDS 4G da Santa 
Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha e a Universidade Sénior 
Rainha D. Leonor. 

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

Para si

Aos nossos leitores,

Esta página também pode ser sua! Gostava de ver um 
testemunho, uma partilha, um artigo de opinião seu nesta 
página? Que temas gostaria de ver explorados? Dê o seu 
contributo para melhorarmos esta página, que é Para Si! 
(mantemos o anonimato se assim desejar).
Se tiver sugestões contacte-nos através do 262 148 039 ou 
do clds.crc@scmcr.pt

Perspetiva 
sénior

O álcool é a substância psi-
coativa mais usada pela huma-
nidade desde os tempos mais 
remotos. Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) os 
efeitos do consumo excessivo e 
prolongado de bebidas alcoóli-
cas causa perturbações orgâni-
cas e psíquicas, perturbações da 
vida familiar, profissional e social 
que, sendo tão extensos, graves 
e variados, já ninguém lhe nega, 
hoje, o título de um dos mais gra-
ves problemas de saúde pública 
em Portugal e a sua abordagem 
é da responsabilidade de todos 
os níveis do Sistema Nacional de 
Saúde.

O consumo de álcool verifi-
ca-se com maior frequência na 
população mais jovem mas tem 
vindo a aumentar nos idosos. 
Existem motivos diversos para o 
consumo de álcool nos idosos, no 
entanto, o consumo de risco, no-
civo ou associado a dependência 
verifica-se com maior frequência 
no contexto de patologias, para 
alívio das mesmas, associado às 
alterações decorrentes do enve-
lhecimento, mudanças como a 
reforma, perda do papel social, 
perda de amigos, solidão e isola-
mento social, que deixam os ido-
sos vulneráveis e mais propen-
sos à intensificação de hábitos 
menos saudáveis.

O álcool está interligado com 
as principais causas de morte, 
nomeadamente com as doenças 
cardiovasculares e oncológicas, 
os acidentes, os suicídios e a cir-
rose hepática e embora o enve-
lhecimento seja um processo na-
tural, o consumo de álcool, mes-
mo não considerado de risco, in-
terfere no tratamento de doenças 
existentes e com a medicação, 
podendo ainda ser o desenca-
deador de novas patologias. Por 
exemplo um não hipertenso pode 

passar a ter problemas de tensão 
alta, ou um não diabético, passar 
a sê-lo, isto porque o consumo 
excessivo de álcool interfere de 
várias maneiras na nutrição ade-
quada. O alcoolismo pode levar 
ao envelhecimento prematuro do 
cérebro, bem como acelerar o 
desenvolvimento da instabilidade 
na postura levando as quedas. 

Existem algumas barreiras 
que dificultam a identificação e 
consequentemente o tratamen-
to dos problemas de alcoolismo 
nos idosos, uma vez que o alco-
olismo pode estar camuflado por 
doenças clínicas ou psiquiátricas 
como depressão, insónia, doen-
ças cardiovasculares e quedas 
frequentes, porque existe o es-
tigma de que esses indivíduos 
sempre beberam, ou porque é di-
fícil identificar se as dificuldades 
que estes apresentam se devem 
ao consumo de álcool e não sim-
plesmente à idade. 

Caso esteja perante uma si-
tuação de consumo excessivo 
de álcool, como próprio ou fami-
liar ou amigo, saiba que existem 
serviços onde poderá recorrer 
para obter informações ou apoio. 
Poderá recorrer ao seu médico 
de família, que poderá avaliar a 
situação e encaminhar para as 
respostas existentes. 

Alcoólicos Anónimos é uma 
comunidade de homens e mu-
lheres que partilham entre si a 
sua experiência, força e espe-
rança para resolverem o seu pro-
blema comum e ajudarem outros 
a se recuperarem do alcoolismo, 
e têm disponível uma Linha de 
Ajuda através do número 217 
162 969 ou através do site www.
aaportugal.org. Para familiares e 
amigos de alcoólicos, está dispo-
nível a Associação Al-Anon, atra-
vés do número 917 180 936 ou 
pelo site www.aaportugal.org.

Alcoolismo no idoso

Mantenha-se ativo!

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

Fotografia tirada pela aluna Solange Morgado

COMPRO GARAGEM FECHADA 

EM CALDAS DA RAINHA

925 011 647
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ALUGA-SE CASA DE FÉRIAS 
EM S.MARTINHO DO PORTO 914 820 857



JORNAL DAS CALDAS     2918 DE MAIO DE 2022 OPINIÃO

Escaparate

A política e o conhecimento

Pu
b.

Na noite de 14 para 15 de maio, à 
uma da manhã, fui acordado por um 
som acústico ensurdecedor vindo de 
uma festa na cidade.

Apesar do respeito que devo às 

autoridades responsáveis por esta 
cidade, fiquei estupefacto pela auto-
rização de um som acústico com vá-
rios quilómetros ao redor e centenas, 
provavelmente milhares de pessoas, 

a maioria debilitada pela velhice, per-
turbadas durante o sono. 

Quero esclarecer que obviamen-
te não sou o único a sofrer desse 
problema, mesmo com a minha de-

ficiência auditiva, mesmo fechando 
a janela, com isolamento térmico e 
acústico, pois as vibrações sonoras 
permaneceram insuportáveis.

Diante do exposto, solicito às au-

toridades competentes desta cidade 
que sejam implementadas no futuro 
as medidas adequadas para evitar 
tais distúrbios. 

Fredy Schaer

Distúrbios noturnos em Caldas da Rainha

As ideias são perigosas, e quem 
as tem é – inevitavelmente - um alvo 
a abater. Essa frase poderia ter sido 
pensada por um político, num mo-
mento reflexivo, enquanto jantava à 
custa do contribuinte. Não só essa, 
centenas delas. Todas as possí-
veis, que demonstrem o asco que 
a maioria dos políticos possui dos 
seres que pensam.

Poder, no latim, tem a mesma 
raiz que a palavra Potência, ou 
seja, a “capacidade de fazer algo, 
de empreender algo”. Com o correr 
das décadas, o significado foi alte-
rado, passando a uma “capacidade 
de impor, de mandar, e de submeter 
os outros à própria vontade”. Poder, 
atualmente, também pode querer 
dizer Autoridade (geralmente acom-
panhada por demonstrações arro-
gantes de imposição, de domina-
ção, e de brutalidade psicológica).

Poucos são os políticos com 

ideias, e detentores de conhecimen-
to (sujeito – cognoscente e o subob-
jecto – cognoscível). A maioria é boa 
de conversa fiada, o que demonstra 
um certo toque argumentativo, alia-
do a algum carisma, ao abraço fofi-
nho aos idosos, aos beijinhos doces 
nas bochechas dos pequerruchos 
e às constantes demonstrações 
de certezas absolutas sobre coisa 
nenhuma, porém com muito patuá 
pelo meio. Caminho perfeito para 
conquistar o voto dos absortos.

O indivíduo que possui opiniões 
e saber não é bem visto nas rodas 
partidárias (ou no seio dos movi-
mentos políticos que vão nascendo 
e morrendo tal e qual cogumelos), 
pois traz em si a possibilidade de 
ser um político sério, correto, justo 
e, principalmente, honesto. Um pe-
rigo para os dias que correm.

As teorias acerca do Poder fo-
ram esmiuçadas até à exaustão, 

especialmente por pensadores de 
renome mundial, entre eles: Michel 
Foucault (1926-1984), Norberto Bo-
bbio (1909-2004), Karl Marx (1818-
1883), Aristóteles (384 a. C.-322 a. 
C.), Maquiavel (1469-1527) e Niet-
zsche (1844-1900), portanto, pouco 
há a acrescentar, apenas a consta-
tar.

O Poder, quando está nas mãos 
de pessoas sem consistência inte-
lectual, com pouca sabedoria e ne-
nhuma criatividade, inevitavelmen-
te, transforma-se no caminho mais 
rápido para a corrupção e o nepotis-
mo. Não há como solucionar o pro-
blema, pois a Democracia refundiu-
se numa arma contra ela própria e, 
por consequência, uma facilitadora 
de itinerários obscuros.

Depois, consideramos que a Ci-
ência Política, e as estruturas jovens 
existentes nos partidos políticos, 
possam vir a alterar esse cenário, 

ledo engano. As segundas servem 
para fornecer “carne para canhão”, 
ou seja, a mão-de-obra barata que 
pode levar o chico-esperto a eleger-
se. Claro que existe pagamento, 
pois, assim que a máquina partidária 
começa a funcionar e a galgar po-
sições políticas, de imediato quem 
está na base é elevado a patamares 
de segurança financeira, através de 
uma (às vezes pouco) discreta aco-
lhida de cargos autárquicos.

A Ciência Política, existe, ape-
nas, para cimentar o Poder insta-
lado (sendo amplamente respon-
sável por entender e ajustar todas 
as questões concernentes a esse 
mesmo Poder na sociedade), de-
terminar regras e princípios para o 
bom funcionamento das instituições 
sociais (setores económico, jurídi-
co, autárquico e governamental), 
sendo comum ouvirmos que, quem 
conclui a sua formação nessa área 

está plenamente preparado, intelec-
tual e teoricamente, para organizar 
e executar todos os meios de ação 
existentes, que possam aproximar 
os seres humanos das instituições 
em geral, ou seja, sendo um motor 
benéfico para a vida coletiva. Infeliz-
mente, tudo isto é meramente figu-
rativo, pois o que se vê é o engros-
samento das hostes que alimentam 
o ataque à real Democracia.

Samuel Langhorne Clemens 
(1835-1910), mais conhecido como 
Mark Twain, desfere um golpe obje-
tivamente lúcido ao sistema, quando 
diz que “o princípio da democracia 
é dar e receber; dar um e receber 
dez”. E, assim, caminhamos e in-
vestimos… naqueles que não pen-
sam, para não atrapalhar os verda-
deiros intentos dos eleitos.

Rui Calisto
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Grande astrólogo, espiritualista e curandeiro, ajuda a re-
solver todos os problemas, Gs. Dotado de poderes absolutos 
nas magias branca e negra. Ajuda sempre com resultados 
positivos, problemas relacionados com: amor, família, traba-
lho, doenças espirituais, justiça e impotência sexual, vícios, 
descobrir algo que o preocupa. Retira o bruxedo e feitiçarias, 
todos os trabalhos de inveja e mau olhado. Faz trabalhos à 
distância e é considerado um dos melhores profissionais no 
país. Conhecedor de casos desesperados, o Mestre Quemo 
será indispensável para realizar os seus sonhos.

Astrólogo/Espiritualista

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

Trabalho Garantido

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

912 584 886 / 920 596 608
(WhatsApp)

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

Exmo(a) assinante, 

O pagamento pode ser 
efetuado  

através do envio  
de cheque,  

transferência  
bancária  

ou diretamente na nossa 
loja Jornália  

na Rua Dr. Leonel Sotto 
Mayor, loja 44 - Caldas 

da Rainha

Informe-se  
262 844 443 

Pagamento de assinaturas

JORNAL 
das 

CALDAS
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A GNR de Valado dos Fra-
des deteve em flagrante, no 
dia 11 de maio, um homem de 
36 anos por tráfico de estupe-
facientes no concelho de Na-
zaré.

No decorrer de uma ação de 
fiscalização rodoviária, os mili-
tares abordaram um veículo, 

tendo constatado que o con-
dutor evidenciou um compor-
tamento suspeito. Foi efetuada 
uma busca à viatura, tendo 
sido encontradas 35 doses de 
canábis.

O detido foi constituído ar-
guido e o processo foi remetido 
ao Tribunal Judicial de Nazaré.

Apanhado por tráfico 
de estupefacientes

Foram encontradas 35 doses de canábis na posse 
do suspeito

Uma marcha lenta de trator 
em defesa do setor agrícola 
é realizada na manhã desta 
quarta-feira, 18 de maio, desde 
o Largo da Feira, na Lourinhã, 
até à delegação do Oeste da 
Direção Regional de Agricultu-
ra e Pescas de Lisboa e Vale 
do Tejo, nas Caldas da Rainha, 
passando por Atouguia da Ba-
leia, em Peniche, e por Óbidos, 
entre as sete e meia da manhã 
e o meio-dia.

Pretende-se sensibilizar a 
opinião pública para a real si-
tuação do setor. Entre as me-
didas do caderno de reivindi-
cações do setor a entregar ao 
diretor regional de agricultura 
e ao secretário de estado da 
agricultura, constam a exigên-

cia de gasóleo agrícola com 
isenção de ISP e IVA na mes-
ma proporção do praticado no 
gasóleo utilizado nas pescas, 
apoios ao consumo de eletri-
cidade, a construção de infra-
estruturas que garantam o ar-
mazenamento de água para o 
regadio da região Oeste, a jus-
ta distribuição dos valores ao 
produtor e medidas imediatas 
de apoio financeiro ao setor.

A organização é da Associa-
ção Interprofissional de Horti-
cultura do Oeste, Cooperativa 
Agrícola da Lourinhã, Adega 
Cooperativa da Lourinhã e Co-
operativa Agrícola de Peniche.

Francisco Gomes

Marcha lenta 
de trator em defesa 
do setor agrícola

O Livre Leiria vai promover 
a primeira edição do Rasga, 
um evento político-cultural em 
Caldas da Rainha, no dia 21 
de maio, juntando conversas 
sobre arte, jovens e política e 
atuações musicais e culturais.

O programa inclui três ses-
sões de conversas sobre arte 
e cultura, jovens e política e 

ainda sobre iniciativas susten-
táveis. Cada conversa terá vá-
rios convidados da sociedade 
civil.

Ao fim do dia, o programa 
conta ainda com atuações dos 
artistas Duarte Nuno e Dakoi. 
Todas as sessões vão decorrer 
no Céu de Vidro.

Livre lança evento 
político-cultural 
nas Caldas

O mural Nadadouro visa ho-
menagear os aspetos significa-
tivos da identidade da Lagoa de 
Óbidos. Inspira-se na abundante 
biodiversidade, na fauna, flora e 
noutros elementos locais.

A intervenção de arte pública, 
que fica na urbanização Quinta 
da Boa Vista, foi feita numa se-
mana. 

Segundo a presidente da Jun-
ta de Freguesia do Nadadouro, 
Alice Gesteiro, esta ideia surgiu 
há cerca de um ano porque “num 
espaço emblemático junto à La-
goa temos um projeto em anda-
mento para fazer um miradouro”. 
“Não querendo ser apenas uma 
obra de arte urbana, pretende 
também ser um trabalho que va-

lorize o Nadadouro e que traga a 
esta freguesia uma nova dinâmi-
ca artística e cultural”, adiantou a 
autarca. 

O mural de arte urbana teve o 
custo de cerca de 25 mil euros 
e foi financiado pela Junta de 
Freguesia do Nadadouro e pela 
Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha. 

Mural no Nadadouro 
homenageia 
Lagoa de Óbidos

Mural inspira-se na fauna e flora da Lagoa

Integrado nas Festas da Cidade, na freguesia do Nadadouro, próximo da 
Lagoa de Óbidos, foi inaugurado no passado sábado um mural de arte ur-
bana com 200 metros, criado pelos sete artistas que compõem o Colectivo 
RUA e dois caldenses responsáveis pela curadoria.
Marlene Sousa

Um passeio de tratores foi 
organizado pelo Centro Recrea-
tivo e Cultural dos Cabreiros, da 

freguesia de Salir de Matos, no 
concelho das Caldas da Rainha, 
no dia 15 de maio.

A iniciativa contou com várias 
dezenas de participantes e in-
cluiu um almoço de convívio.

Passeio de tratores em Cabreiros

Evento contou com vários modelos de tratores (foto Sónia Neves)

A Comissão de Utentes do 
Centro Hospitalar do Oeste or-
ganiza a vigília "Pela saúde dos 
Hospitais", no dia 20 de maio, 
pelas 20 horas, em frente à Câ-
mara Municipal das Caldas da 
Rainha, para que sejam tomadas 
medidas pelo Governo para “uma 
saúde condigna no Oeste”.

Haverá um percurso até ao 
Hospital das Caldas da Rainha, 
que servirá para relatar que “a 
saúde no Oeste bateu no fundo, 

a começar pela sobrecarga de 
trabalho de todos os profissio-
nais, que tem sido constante e 
dramática”.

“O serviço de urgência está 
em rotura completa, não estando 
a ser asseguradas as condições 
mínimas de qualidade assisten-
cial, nem de segurança, o que 
não é bom nem para os profis-
sionais de saúde, nem para os 
doentes”, manifesta a comissão, 
que pretende que os utentes “de-

monstrem indignação“.
A falta de profissionais de saú-

de leva a que estejam “no limite 
das suas capacidades físicas e 
mentais, exaustos, desanima-
dos, desgastados e desmoti-
vados”, alerta a comissão, que 
diz estar “de luto regional pelos 
nossos hospitais ou o que resta 
deles”.

Francisco Gomes

Vigília “Pela saúde dos Hospitais”
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