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Devagar e a buzinar, assim 
foi a marcha de tratores 
ao longo de mais de 40 

quilómetros entre o Largo da Fei-
ra, na Lourinhã, até à delegação 
do Oeste da Direção Regional de 
Agricultura e Pescas de Lisboa e 
Vale do Tejo, nas Caldas da Rai-
nha, com paragens em Atouguia 
da Baleia, em Peniche, e em 
Óbidos, entre as oito da manhã 
e a uma da tarde.

O protesto deveu-se sobretu-
do a um problema – o aumento 
dos custos de produção – adu-
bos, pesticidas, combustíveis e 
eletricidade – o que faz com que 
não seja rentável ser agricultor, 
sustentaram os participantes 
nesta organização da Associa-
ção Interprofissional de Horticul-
tura do Oeste, Louricoop - Coo-
perativa de Apoio e Serviços do 
Concelho de Lourinhã, Adega 
Cooperativa da Lourinhã e Co-
openiche - Cooperativa Agrícola 
de Peniche.

Pretendeu-se “sensibilizar a 
opinião pública para a real situ-
ação do setor”. De acordo com a 
organização, “os custos com os 
fatores de produção aumentaram 
fortemente no segundo semestre 
de 2021, continuando a escala-
da neste primeiro trimestre de 
2022”.

No caso dos adubos e correc-
tivos, registou-se um aumento 
dos índices de preços em mais 
166,5% no último ano, aponta, 
indicando um aumento de 28,7% 
nos gastos com energia e lubri-
ficantes. O consumo de energia 
foi maior em consequência do 
estado de seca extrema. Segun-
do o Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera, fevereiro de 2022 
foi o terceiro mês mais seco des-
de 1931 (só superado em 1934 e 
2012). “Dada a maior concentra-
ção da oferta, por motivos clima-
téricos, verificou-se um aumento 
da necessidade de conservação 
por refrigeração, traduzindo-se 
no aumento do consumo de ener-
gia”, referem os agricultores.

Por outro lado, em relação 
aos combustíveis, neste primeiro 
trimestre de 2022 o gasóleo sim-
ples aumentou 33% (equivalente 
a cerca de 50 cêntimos por litro) 
e o gasóleo verde aumentou 43% 

(equivalente a 48 cêntimos por li-
tro). “Estes aumentos afetam di-
retamente a produção, uma vez 
que o gasóleo verde é essencial 
às atividades inerentes da produ-
ção, com destaque às operações 
culturais mecanizadas e à rega, 
enquanto o gasóleo rodoviário 
afeta todas as atividades logísti-
cas do setor”, sublinham.

Outra preocupação está nos 
custos dos materiais de embala-
gem. Neste momento existem di-
versos casos em que a embala-
gem custa mais do que o produto 
nela contido, fazem notar.

Perante estas circunstâncias, 
“seria de esperar que os preços 
pagos ao produtor acompanhas-
sem a tendência de aumento. No 
entanto, apresentaram, em janei-
ro de 2022, variações negativas 
nos índices de preços dos hortí-
colas frescos (-25,6%) e batata 
(-20,3%), enquanto no mês de 
fevereiro de 2022, verificaram-se 
variações negativas nos índices 
de preços da batata (-21,2%) e 
hortícolas frescos (-0,5%), e em 
março de 2022 registaram-se no-
vas variações negativas nos índi-
ces de preços da batata (-13,9%) 
e hortícolas frescos (-7,8%)”.

Entre as medidas do caderno 
de reivindicações constam a exi-
gência de gasóleo agrícola com 
isenção de ISP e IVA na mesma 
proporção do praticado no gasó-
leo utilizado nas pescas, apoios 
ao consumo de eletricidade, a 
construção de infraestruturas 
que garantam o armazenamento 
de água para o regadio da região 
Oeste, a justa distribuição dos 
valores ao produtor e medidas 
imediatas de apoio financeiro ao 
setor que não passem por adian-
tamentos ou linhas de crédito.

O preço ao produtor é uma 
das principais preocupações. “É 
imperativo que a PARCA - Plata-
forma de Acompanhamento das 
Relações na Cadeia Agroalimen-
tar seja reativada, e que para 
além de elaborar documentos, 
como o Código de Boas Práti-
cas Comerciais para a Cadeia 
de Abastecimento Agroalimentar, 
seja garantida a sua aplicabilida-
de, de modo a existir uma justa 
distribuição dos valores em toda 
a cadeia”, defendem os agricul-

Entre Lourinhã e Caldas da Rainha

Marcha lenta de trator juntou 
150 agricultores em defesa do setor

Tratores concentraram-se nas Caldas junto à delegação da Direção Regional de Agricultura

Uma marcha lenta de tratores em defesa do setor 
agrícola realizou-se na passada quarta-feira entre 
a Lourinhã e as Caldas da Rainha, tendo mais de 
150 agricultores estado presentes na entrega de 
um caderno reivindicativo ao diretor regional de 
agricultura, Lacerda Fonseca, queixando-se que 
estão a vender abaixo dos custos de produção.
Francisco Gomes

Entrega de caderno reivindicativo ao diretor regional de Agricultura

tores.
A marcha lenta surgiu assim 

“na sequência de dois anos di-
fíceis para o setor, com os au-
mentos na energia, combustíveis 
e nos fatores de produção, e a 
dificuldade de os agricultores 
conseguirem refletir esses au-
mentos nos preços de venda dos 
produtos, um problema transver-
sal a todas as culturas e a todo 
o país”, explicou Sérgio Ferreira, 
presidente da Associação Inter-
profissional de Horticultura do 
Oeste.

Para João Luís, presidente 
da Coopeniche, “tem de haver 
uma mudança perante a não 
valorização do produto à saída”, 
caso contrário “os agricultores 
vão passar por grandes dificul-
dades”.

“Neste momento os agricul-
tores não têm condições para 
continuar. São custos muito ele-
vados e não compensa desem-
penhar a atividade”, comentou 
Vítor Santos.

“O consumidor está a pagar 
muito caro os produtos mas nós 

estamos a receber pouco dinhei-
ro. As grandes superfícies estão 
a ganhar muito e não os agricul-
tores, que têm mais gastos com 
a produção quando vendem ao 
mesmo preço do que no ano an-
terior”, vincou Carlos Mota.

“A base maior de lucro fica nas 
grandes superfícies. As pessoas 
têm uma ideia diferente mas o 
consumidor anda a pagar fruta a 
mais de dois euros e o produtor 
vende apenas a trinta cêntimos”, 
alertou Vítor Daniel.
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A Comissão de Utentes da 
Saúde do Concelho de Peniche 
manifestou ao presidente da Ad-
ministração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSL-
VT) as suas preocupações quan-
to ao estado em que se encontra 
o acesso aos cuidados de saúde 
primários, devido à “ausência de 
médicos de família, fragilidade 
de atendimento do serviço de 

urgência básica e falta de valên-
cias de especialidades”.

Esta reunião com Luís Pisco, 
realizada no passado dia 9, teve 
como objetivo apresentar a co-
missão, assim como o manifes-
to que sustenta a existência da 
mesma e que reflete as preocu-
pações da comunidade, sendo 
sublinhado que “a situação está 
a tornar-se insustentável”.

Foram já reunidas mais de 
cinco mil assinaturas numa peti-
ção a entregar na Assembleia da 
República e que exige o reforço 
urgente de médicos de família e 
enfermeiros nos centros de saú-
de de Peniche, Ferrel e Atouguia 
da Baleia, e melhoria de infraes-
truturas e equipamentos nas uni-
dades da Serra d’El Rei e Atou-
guia da Baleia.

É referido que existem seis 
mil utentes inscritos no Centro 
de Saúde de Atouguia da Baleia 
sem médico de família e 2100 no 
Centro de Saúde de Peniche, en-
quanto que em Ferrel um médico 
de família e um enfermeiro assis-
tem três mil utentes.

Por outro lado, no Hospital de 
Peniche é reclamado o reforço de 
equipa médica e de enfermagem 

nas urgências e permanência 
de médico de medicina interna, 
abertura de mais valências ao 
nível do internamento e consul-
tas externas de acordo com as 
necessidades da população do 
concelho. 

Francisco Gomes

Situação da saúde “insustentável” em Peniche

A Comissão de Utentes do 
Centro Hospitalar do Oeste orga-
nizou nesta sexta-feira a vigília 
"Pela saúde dos Hospitais", que 
teve uma concentração em frente 
à Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha e uma caminhada até 
ao hospital da cidade, onde mais 
de uma centena de participantes 
deu as mãos, simbolizando “um 
abraço” aos profissionais de saú-
de, num gesto de solidariedade 
pelas condições com que têm de 
lidar diariamente para prestar os 
possíveis cuidados de saúde à 
população.

A falta de profissionais de saú-
de nos hospitais das Caldas da 
Rainha, Torres Vedras e Peniche 
leva a que estejam no limite das 
suas capacidades físicas e men-
tais. Para os utentes, os limites 
foram mesmo ultrapassados. 
Vitor Dinis, da comissão, alertou 
que o Governo precisa de tomar 
medidas para que haja “uma 
saúde condigna no Oeste”, uma 
vez que nesta altura “bateu no 
fundo, a começar pela sobrecar-
ga de trabalho de todos os profis-
sionais, que tem sido constante e 
dramática”.

Vitor Dinis disse ao JORNAL 
DAS CALDAS que o serviço de 
urgência “está mesmo em ruptu-
ra completa e assumo que há cir-
cunstâncias que põem em causa 
a vida das pessoas”.

“Não estão ser asseguradas 
as condições mínimas de qua-
lidade assistencial, nem de se-
gurança, o que não é bom nem 
para os profissionais de saúde, 
nem para os doentes”, manifes-
tou, adiantando que a comissão 
encontra-se “de luto regional 
pelos nossos hospitais ou o que 
resta deles”.

As deficientes condições são 
confirmadas pelos próprios pro-
fissionais de saúde que, na qua-
lidade de cidadãos, participaram 
nesta vigília.

“É importante tomarmos uma 
posição e defender um novo 
hospital no Centro Hospitalar do 
Oeste, que é a solução a médio 
prazo para resolver o problema 
da saúde”, disse uma médica.

“Identifico-me perfeitamente 
com este objetivo. As pessoas 
precisam de passar pela urgên-
cia e pelo internamento para 
perceberem efetivamente o que 
é uma estrutura já ultrapassada”, 
comentou um enfermeiro.

Destaque para a presença 
dos presidentes das câmaras 
das Caldas da Rainha, Peniche 
e Cadaval, e do deputado na 
Assembleia da República, Hugo 
Oliveira.

Caos nas urgências
Relatos de problemas no hos-

pital das Caldas da Rainha não 
faltam. A começar pelos bombei-
ros, que já ficaram sem ambulân-
cias disponíveis porque as macas 
foram retidas nas urgências

Enfermeiros das urgências re-
cusaram a passagem de turno, 
descrevendo a situação como 
“calamitosa” e explicando que 
faltavam profissionais, havia 
pessoas internadas em macas e 
cadeirões nos corredores.

Chefes de equipa do serviço 
de urgência de medicina interna 
pediram a demissão do cargo, 
relatando um quadro de desgas-
te levado ao extremo.

Num dos “momentos mais crí-
ticos da vida do hospital”, o PSD 
lançou uma petição pela melho-

Vigília com “abraço” ao hospital 
das Caldas da Rainha
Uma vigília que terminou com um cordão huma-
no em frente à urgência do hospital das Caldas 
da Rainha foi a forma encontrada pela população 
para exigir medidas do Governo para melhorar 
as condições em que trabalham os profissionais 
de saúde. O alerta foi feito na noite da passada 
sexta-feira.

Francisco Gomes

ria dos serviços da unidade e 
também pela construção do novo 
Hospital do Oeste nas Caldas da 
Rainha. O documento foi levado 
para esta vigília e será enviado à 
Assembleia da República.

“A Região Oeste encontra-se 
em risco, uma vez que não exis-
te resposta hospitalar adequada, 
nem infraestruturas condignas e 
recursos humanos suficientes. 
O tempo de resposta ao aten-
dimento vai muito para além do 
aceitável, colocando em causa 
o pronto auxílio a quem dele ne-
cessita”, lê-se na petição.

“Este quadro adquire maior 
gravidade na zona norte da Re-
gião Oeste, nomeadamente, no 
concelho das Caldas da Rainha, 
desde logo porque os habitantes 
desta região estão mais distantes 
de outros hospitais recentemen-
te edificados, como é o caso dos 
novos hospitais públicos cons-
truídos nos concelhos a sul da 
Região Oeste, nomeadamente, 
em Vila Franca de Xira e Loures. 
Acresce o facto da oferta privada 

1. e 2.  Cordão humano em 
frente à urgência das Caldas 
da Rainha, num “abraço” aos 
profissionais do hospital
 
3. Os presidentes de Câmara 
de Peniche, Cadaval e Caldas 
da Rainha participaram na 
vigília

de cuidados de saúde hospitalar, 
também ser notoriamente mais 
forte a sul do que a norte da Re-
gião Oeste”, adianta.

A petição afirma que “é ur-
gente a construção de um novo 
Hospital do Oeste, com infraes-
truturas adequadas às necessi-
dades da região, capaz de fixar 
profissionais de saúde”.

1.

2.

3.



JORNAL DAS CALDAS     25 DE MAIO DE 2022OCORRÊNCIAS4

A GNR do Cadaval deteve 
no passado dia 18 cinco indiví-
duos, com idades compreendi-
das entre os 19 e os 22 anos, 
por furto de combustível de um 
autocarro.

No decorrer de uma ação de 
patrulhamento, os militares de-
tetaram em flagrante os suspei-
tos, que se colocaram em fuga, 
tendo sido montado um dispo-
sitivo policial que culminou na 
detenção de todos eles.

Foi apreendido um carro, 65 
litros de combustível, três bom-
bas de extração de combustí-

vel, um jerricã com capacidade 
de 65 litros, dois jerricãs com 
capacidade de 25 litros, duas 
mangueiras, um funil, um par 
de luvas e uma bateria.

No seguimento das diligên-
cias foi possível apurar que 
os indivíduos são suspeitos 
da autoria de outros furtos de 
combustível com recurso ao 
mesmo método.

O processo foi encaminha-
do para o Tribunal de Torres 
Vedras.

Francisco Gomes

Apanhados 
a furtar combustível 
de autocarro

Uma mulher de 43 anos 
foi detida no passado dia 17 
pela PSP da Nazaré, com o 
apoio da Brigada de Investiga-
ção Criminal da esquadra de 
Abrantes, aumentando para 
cinco o número de detenções 
por roubo agravado a um idoso 
de 86 anos em finais de outu-
bro de 2021, quando se encon-
trava na sua casa, na vila da 
Nazaré.

A mulher terá tido um papel 
fundamental na preparação do 

assalto ao idoso, que foi es-
pancado, tendo recebido trata-
mento hospitalar.

A detida foi presente à auto-
ridade judiciária, tendo-lhe sido 
aplicada a medida de coação 
de apresentações bissemanais 
e proibição de contactos.

Na madrugada de 3 de maio 
haviam sido detidos pela PSP 
da Nazaré quatro homens, com 
idades entre 26 e 41 anos.

Francisco Gomes

Mulher detida 
por roubo agravado 
a idoso

Um ferido grave, que teve 
de ser desencarcerado, e um 
ferido ligeiro, foram transpor-
tados ao hospital das Caldas 
da Rainha na sequência de um 
choque entre dois carros no 
IC2, na Benedita, ao princípio 
da tarde de 18 de maio, tendo 
havido ainda mais um ferido, 

assistido no local.
O trânsito esteve interrom-

pido para as operações de 
socorro, no sentido norte-sul, 
realizadas pelos bombeiros da 
Benedita e de Alcobaça, no to-
tal de dezasseis elementos e 
seis viaturas. A GNR investiga 
a causas do acidente.

Três feridos 
em choque de carros

A GNR de Óbidos deteve 
no dia 22 de maio um homem 
de 45 anos por posse de arma 
proibida.

No decorrer de uma ação 
de fiscalização rodoviária, os 
militares abordaram um veí-
culo e aperceberam-se que 
um dos ocupantes adotou um 
comportamento suspeito. No 
seguimento das diligências foi 

realizada uma revista e uma 
busca ao veículo, tendo sido 
encontrada na posse do sus-
peito uma soqueira, motivo que 
levou à apreensão da arma e à 
sua detenção.  

O detido foi constituído ar-
guido e os factos foram comu-
nicados ao Tribunal Judicial de 
Caldas da Rainha.

Detido por posse 
de arma proibida

O Município da Nazaré insta-
lou barreiras de proteção às arri-
bas em direção ao Forte de São 
Miguel Arcanjo.

A intervenção, realizada pelo 
Gabinete de Ambiente e Serviço 
Municipal de Proteção Civil do 
Município da Nazaré, em coorde-
nação com a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) e Capitania 
do Porto da Nazaré, cobre uma 
extensão de 200 metros.

“Não sendo uma área sob a 
jurisdição do Município da Naza-
ré, tínhamos necessidade de im-
plementar estas barreiras. Tendo 
em conta o histórico e a afluência 
de pessoas ao local, achámos 
que seria importante implemen-
tar estas medidas, feitas com o 
consentimento da APA”, explicou 
o vereador Orlando Rodrigues, 
acrescentando que se trata de 
um projeto que não está fechado 

Barreiras protegem 
acidentes nas arribas

Barreiras de proteção às arribas em direção ao forte da Nazaré

Um barco de pesca encalhou 
na madrugada de 24 de maio 
na Consolação, ao largo de Pe-
niche, com cinco pescadores a 
bordo, que conseguiram chegar 
a terra sem problemas numa bal-
sa salva-vidas.

O “Avô Rita”, embarcação de 
pesca com 17 metros de com-
primento, navegava ao largo de 
Peniche, aproximando-se de ter-
ra, quando, cerca da uma e meia 
da manhã, encalhou, numa zona 
rochosa.

Os cinco pescadores verifica-

ram que estavam a cerca de vin-
te metros da costa e lançaram ao 
mar a balsa salva-vidas, através 
da qual saíram do barco e, em 
segurança, chegaram a terra.

À sua espera já tinham uma 
ambulância dos bombeiros de 
Peniche, mas não foi necessá-
ria qualquer intervenção, porque 
os homens, com idades entre 44 
e 57 anos, não apresentavam 
qualquer ferimento ou estado de 
hipotermia.

Quanto ao barco, matriculado 
no porto de Peniche, foi apresen-

tado pelo armador à capitania um 
plano de remoção, aproveitando 
o período de praia-mar, ao final 
da manhã. Não houve risco de 
poluição.

Depois de desencalhado e re-
bocado para os estaleiros de Pe-
niche, será feita a avaliação dos 
estragos.

A capitania já abriu um pro-
cesso de inquérito de sinistro 
marítimo para apurar as causas 
deste acidente, revelou o coman-
dante Simas Silva.

Francisco Gomes 

Barco de pesca encalhou 
na Consolação

Pesqueiro ficou encalhado junto à costa

Uma professora de 55 anos 
foi atropelada por um carro jun-
to à Escola Básica e Secundária 
Josefa de Óbidos, na passada 
sexta-feira, pelas nove da ma-
nhã, sofrendo ferimentos ligeiros 

que motivaram o seu transporte 
ao hospital de Torres Vedras.

A vítima, natural de Castelo 
Branco e residente em Caldas da 
Rainha, foi assistida pelos bom-
beiros de Óbidos e pela equipa 

da viatura médica de emergên-
cia e reanimação das Caldas da 
Rainha.

A GNR investiga as causas do 
atropelamento.

Professora atropelada

e que se insere no plano de ação 
que visa a reabilitação daquele 
espaço.

Desencadeada no final da 
semana passada, a vedação, 
colocada a dez metros das arri-
bas, tem um efeito dissuasor da 
aproximação de pessoas a áreas 

sensíveis, minimizando o risco 
de acidentes e incidentes naque-
la área. 

“Na nossa opinião, resolve 
uma parte do problema. É neces-
sário para a prevenção e limita-
ção da aproximação de pessoas 
às arribas”, adiantou o autarca.
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Segundo Carlos Cravide, di-
retor do CHLON, “atribuímos as 
condecorações aos elementos 
que têm mais de seis anos ao 
serviço do voluntariado com 
base no estatuto da Cruz Verme-
lha Portuguesa, e que têm feito 
um trabalho excecional”. 

Foi também feito um reconhe-
cimento “muito especial” a outros 
dois voluntários: Teresa Heliodo-
ro, técnica de ação social, e Re-
nato Galego, da equipa de emer-
gência do CHLON.   

A cerimónia foi presidida pelo 
delegado regional de Leiria, Nuno 

Fernandes, em representação 
da presidente da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Ana Jorge. Marca-
ram igualmente presença o fun-
dador do núcleo das Caldas da 
Rainha, Fernando Fidalgo, e o 
executivo da autarquia.

Cruz Vermelha 
atribui condecorações 
a voluntários

Cerimónia ofi cial de reconhecimento aos voluntários do CHLON

Sete voluntários do Centro Humanitário Litoral Oeste Norte da Cruz Verme-
lha Portuguesa (CHLON), sediado nas Caldas da Rainha, foram reconheci-
dos numa cerimónia que decorreu no passado dia 15 no exterior do Centro 
Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, no âmbito das Festas da 
Cidade. 

Marlene Sousa

Pu
b.

O cais da Foz do Arelho foi 
demolido na passada segunda-
feira, depois de anos em pro-
funda degradação que levaram 
até à interdição do espaço.

Local de memórias de pes-
cadores, mariscadores, mer-
gulhadores e visitantes, estava 

sujeito a desmoronar-se, dado 
ter os pilares podres, sendo por 
isso um risco para a segurança 
das pessoas.

A demolição permitirá inte-
grar a zona na requalifi cação 
da frente lagunar e dará origem 
a um novo cais.

Cais degradado 
demolido 
na Foz do Arelho

Estava em risco a segurança, daí a demolição 
(foto Miguel Castro)

O Município das Caldas da 
Rainha arrancou no passado 
dia 19 com a campanha ofi cial 
de vacinação antirrábica e de 
controlo de outras zoonoses. 

O agendamento é obrigató-
rio, até 24 horas antes do dia 
pretendido. Pode ser marcado 
na portaria da Câmara Munici-
pal, nas juntas de freguesia ou 
pelo telefone 262240020.

Também está disponível a 

colocação do chip de identifi -
cação, com registo informático 
do microchip na base de dados 
nacional do Sistema de Infor-
mação de Animais de Compa-
nhia (SIAC).

As taxas a aplicar pelas 
ações realizadas nesta campa-
nha são: Vacinação antirrábica 
– 10,00 €; Boletim sanitário de 
cães – 1,00 €; Registo SIAC – 
2,50 €.

Vacinação antirrábica 
em curso 
pelas freguesias 

O agendamento para esta campanha é obrigatório

O Município de Caldas da Rai-
nha acolhe o espetáculo "Arte 
para a Infância", pela Companhia 
de Música Teatral, promovido pe-
las Termas Centro, no dia 29 de 
maio, pelas 11h00, no Parque D. 
Carlos I, junto ao coreto. 

Dirigido a crianças dos 3 aos 
8 anos, este espetáculo pretende 
despertar as vertentes emocio-
nais, afetivas, intelectuais, cog-
nitivas, espirituais, sensoriais e 
motoras dos mais pequenos. 

Por outro lado, pretende tam-

bém sensibilizar os mais novos 
para a importância da poupança 
da água, através da construção 
de diferentes relações com a mú-
sica (ouvir, fazer, criar, saber) e 
da exploração de diferentes re-
cursos sonoros e artísticos.

Termas Centro dirige-se às crianças
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Os vinte anos de funciona-
mento da VMER foram assinala-
dos com um almoço convívio no 
restaurante Paraíso do Coto, que 
reuniu cerca de 50 profissionais 
de emergência pré-hospitalar e 
seus familiares. Juntaram-se ain-
da ao evento elementos que já 
não estão em funções, mas que 
fizeram parte da equipa. 

O primeiro acionamento que 
a VMER das Caldas teve foi a 
15 de maio de 2002, cerca das 
22h00, para socorrer uma doen-
te diabética.

“São vinte anos muito grati-
ficantes porque ao longo deste 
tempo sabemos que contribuí-
mos para uma melhoria de pres-
tação de cuidados de saúde ao 
serviço da população do Oeste”, 
disse Nuno Pedro, enfermeiro 
coordenador da VMER das Cal-
das.

No regresso à “normalidade” 
após dois anos marcados pela 
pandemia, Nuno Pedro disse 
que “depois do decréscimo de 
ativações da emergência pré-
hospitalar para situações graves 
de acidentes rodoviários, atro-
pelamentos e problemas em es-
colas durante os primeiros dois 
anos da pandemia, registou-se 
agora um acréscimo de chama-
das para ocorrências”. “Nota-se 
que agora está a voltar ao que 
era habitual antes da pandemia 
com muitas situações de trauma 
devido a acidentes rodoviários, 
quedas na via pública e atrope-
lamentos”, relatou.

Nuno Pedro lembrou que em 
2021 devido aos casos de infe-
ção por Covid-19, houve um au-
mento de saídas para casas de 
repouso e lares, mas na maioria 
das vezes só podiam ajudar com 
gestos de conforto. 

100% 
operacionalidade 

das escalas
As VMER são um meio de so-

corro pré-hospitalar diferenciado, 
com condições que as ambulân-
cias normais não têm e que, por 
isso mesmo, podem salvar vidas 
que noutras circunstâncias não 
seriam salvas. Têm obrigatoria-
mente um médico, um enfermei-
ro e equipamento avançado de 
suporte de vida. O serviço das 
Caldas é garantido por 20 médi-
cos e 17 enfermeiros, com uma 
média de 150 saídas por mês. 

Segundo o enfermeiro coor-
denador, ao contrário de algu-
mas VMER, nomeadamente do 
interior do país que estão a ser 
afetadas com falta de profissio-
nais de saúde, “nós temos asse-
gurado 100% de operacionalida-
de das escalas”. 

Admite que se trata dum tra-
balho “duro”. “Exige dos profis-
sionais abnegação, disponibilida-
de, resiliência e resposta rápida. 
O hospital tem as quatro paredes 
que nos protegem, mas na rua 
não há segurança e nem sempre 
é fácil estarmos num local a so-

VMER volta a ter mais saídas 
para situações de trauma

VMER das Caldas celebrou 20 anos com almoço no Paraíso do Coto

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) das Caldas da Rainha no serviço de ur-
gência do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) vol-
tou à situação “normal” de seis a sete saídas por 
turno de oito horas, número que havia reduzido 
nos dois últimos anos de pandemia. No dia 15 de 
maio foi celebrado o 20º aniversário da VMER.

Marlene Sousa

Uma equipa ao serviço da população do Oeste

correr uma vítima quando temos 
um familiar a gritar ou a chorar”, 
sublinhou.  

Outro problema apontado é 
quando são encaminhados para 
uma ocorrência e a morada do 
incidente não está certa, criando 
ansiedade nos profissionais de 
saúde.  

Nuno Pedro defende que haja 
um ensino de cidadania nas es-
colas para aprender como uti-
lizar o número de Emergência 
- 112. “A chamada é atendida de 
imediato pelos centros de emer-
gência (PSP), que acionam os 

sistemas médico, policial e de 
incêndio, consoante a situação. 
Por exemplo, se há uma situação 
que precisa de uma ambulância, 
quando a pessoa liga e não tem 
a perceção que é a PSP que 
atende, tem a tendência a dizer 
tudo e a seguir vai ter que repetir 
novamente, perdendo mais tem-
po do que é preciso”, contou. 

O responsável fez um balanço 
positivo do trabalho da equipa re-
latando que há sempre situações 
de angústia porque “apesar da 
maioria dos casos ser de suces-
so, nem sempre conseguimos 

salvar todos, ou porque não che-
gámos a tempo ou não era mes-
mo possível”. 

Quanto ao equipamento de 
Suporte Avançado de Vida, Nuno 
Pedro destacou que o conselho 
de administração do CHO tem 
fornecido à VMER “todo o mate-
rial que necessitamos para dar 
apoio com qualidade aos doen-
tes e casos de emergência”. 

O médico Jorge Mesquita e os 
enfermeiros Pedro Nuno, Paulo 
Francisco Neto, Wilson Moleiro e 
Eddy Dias fazem parte da equipa 
da VMER desde a sua criação. 

A caldense Beatriz Lopes, es-
tudante do Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas na 
Universidade de Coimbra, rece-
beu o prémio “UC à Frente”, atri-
buído pela Reitoria da Universi-
dade de Coimbra (UC). 

Beatriz Lopes, da freguesia de 
Alvorninha, que foi aluna na Es-
cola Secundária Rafael Bordalo 
Pinheiro durante os três anos do 
secundário, foi designada “Em-
baixadora UC à Frente” no pas-
sado dia 11, no Centro Cultural 
D. Dinis no Polo I da UC. 

Este prémio é destinado aos 
estudantes nacionais matricula-
dos e inscritos pela primeira vez 
na UC, em licenciatura ou mes-
trado integrado, que colocaram a 

universidade como 1ª opção na 
sua candidatura, e obtiveram a 
nota de candidatura mais eleva-
da no respetivo curso (igual ou 
superior a 18 valores).

Presente na cerimónia de en-
trega do prémio esteve Maria do 
Céu Santos, diretora do Agrupa-
mento de Escolas Rafael Bordalo 
Pinheiro (AERBP). Em declara-
ções ao JORNAL DAS CALDAS, 
a aluna disse que a distinção foi 
a recompensa do trabalho árduo 
que teve ao longo do secundário 
e que “não seria possível sem 
o apoio da minha família e dos 
meus professores”. 

Beatriz Lopes destacou que a 
Escola Secundária Rafael Bor-
dalo Pinheiro “moldou o meu ca-

rácter e para sempre ficarei grata 
pela educação proporcionada”. 

Quanto à carreira que preten-
de para o futuro, a aluna disse 
que os seus interesses são bas-
tante amplos, desde “farmacote-
rapia personalizada, dermofar-
mácia e cosmética”. “O futuro é 
ainda um pouco indeterminado, 
pelo que pretendo experimentar 
todos os caminhos possíveis, 
através de estágios oferecidos 
pela UC - Investigação, Farmá-
cia Comunitária, Farmácia Hos-
pitalar, Indústria Farmacêutica”, 
contou.  

Marlene Sousa

Aluna caldense “Embaixadora UC à Frente” 

Beatriz Lopes e Maria do Céu Santos, na entrega do prémio 
pela Reitoria da Universidade de Coimbra
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O Centro Ecológico Educativo 
do Paul de Tornada (CEEPT), 
equipamento de educação am-
biental, co-gerido pelo Grupo 
de Estudos de Ordenamento do 
Território e Ambiente (GEOTA), 
está a celebrar 22 anos de exis-
tência.

“O 22º aniversário deixa-nos, 
acima de tudo, orgulhosos da-
quilo que tem vindo a ser feito 
e motivados para continuar a 
trabalhar na formação e parti-
cipação do cidadão em educa-
ção ambiental. Ao longo destas 
últimas mais de duas décadas, 
temos vindo a dinamizar ações 

que permitam que a comunidade 
fique sensibilizada face à impor-
tância de preservar e proteger os 
ecossistemas naturais, com foco 
na Reserva Natural Local do Paul 
de Tornada. Em conjunto com os 
nossos parceiros, já alcançámos 
grandes feitos”, afirma Teresa 
Lemos, coordenadora do GEOTA 
para o CEEPT.

Desde 2009, nove anos de-
pois da inauguração do CEEPT, 
que a Reserva Natural Local 
do Paul de Tornada, cuja área 
é de 53 hectares, é um espaço 
de partilha de aprendizagens, 
observação de espécies, como 

por exemplo a garça vermelha, 
a águia pesqueira, e o cágado 
de carapaça estriada, e conser-
vação, valorização e promoção 
do património natural, através de 
atividades e iniciativas de sensi-
bilização e de lazer.

Localizado em Tornada, nas 
Caldas da Rainha, a Reserva é 
gerida, de forma partilhada, pela 
Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha, o Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas 
(ICNF), o GEOTA e a Associação 
de Defesa do Paul de Tornada – 
PATO.

Centro ecológico 
do Paul de Tornada 
há 22 anos a educar

Atividade educativa na Reserva Natural Local do Paul de Tornada

A Câmara Municipal das Cal-
das da Rainha está a promover 
em todas as freguesias sessões 
de esclarecimento sobre Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU) 
e os respetivos instrumentos de 
incentivo, de forma a alavancar o 
investimento privado.

Já se efetuaram sessões em 
Tornada, A-dos-Francos, Alvorni-
nha e São Gregório. 

Estão ainda por realizar ses-
sões no dia 26 de maio, pelas 
21h, na Associação Cultural e 
Recreativa da Serra do Bouro, 

no dia 27 de maio, pelas 19h, 
na Areco, no Coto, no dia 31 de 
maio, pelas 21h, na sede da Jun-
ta de Freguesia da Foz do Are-
lho, no dia 2 de junho, pelas 21h, 
na sede da Junta de Freguesia 
de Carvalhal Benfeito, no dia 7 
de junho, pela 21h, na sede da 
Junta de Freguesia do Nadadou-
ro, no dia 8 de junho, pelas 21h, 
na Escola Primária de Ribeira 
de Crastos, em Vidais, no dia 9 
de junho, pelas 21h, na sede da 
Junta de Freguesia de Salir de 
Matos, no dia 14 de junho, pelas 

21h, no Centro Recreativo e Cul-
tural de Salir do Porto, no dia 15 
de junho, pelas 21h, no Centro 
Pastoral de Santa Catarina, no 
dia 23 de junho, pelas 21h, na 
sede da União de Freguesias de 
Santo Onofre e Serra do Bouro, 
no dia 24 de junho, pelas 21h, na 
sede da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Nossa 
Senhora do Pópulo, Coto e São 
Gregório, e no dia 22 de junho, 
pelas 21h, na sede da Junta de 
Freguesia do Landal. 

Sessões sobre Áreas 
de Reabilitação Urbana

Pu
b.
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A ação, que esteve inserida 
na campanha de consciencializa-
ção ambiental da @ecodogswalk 
“Mais valor, menos resíduos”, 
teve início na rua Leão Azedo, 
junto ao terminal rodoviário, e 
entre as 10 e as 12 horas, os vo-

luntários, dos 5 aos 60 anos, fo-
ram convidados a reunir “o resí-
duo urbano mais encontrado nas 
ruas, as beatas, bem como distri-
buíram alguns cinzeiros portáteis 
e folhetos de sensibilização am-
biental”, explicou a organização.

Todas as pontas de cigarro 
que foram recolhidas pela ação 
“não foram deitadas para o lixo, 
estando armazenadas para um 
evento futuro”, referiu a organi-
zação. 

“Caça à Beata” 
recolheu pontas 
de cigarro pela cidade

Grupo que participou na ação

Quinze voluntários participaram na manhã do passado sábado na ação 
cívica “Caça à Beata”, que decorreu pelas ruas da cidade. Esta iniciativa 
cívica, que juntou o movimento cívico #CALDASSempreLimpa e a União 
de Freguesias das Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, Coto e 
São Gregório, recolheu em duas horas, pontas de cigarro colocadas em 
sete garrafões no total de 20 litros.

Mariana Martinho

Mães e pais e uma professora 
dos alunos da escola do 1º ciclo 
do Coto, no concelho das Caldas 
da Rainha, colaboraram no pas-
sado fim-de-semana com a As-
sociação de Pais e Encarregados 
de Educação do Agrupamento 
D. João II, na pintura do recreio, 
que ficou agora preenchido com 
jogos divertidos para alegrar as 

brincadeiras.
Ação semelhante tinha sido 

levado a cabo no fim-de-semana 
anterior na escola de Tornada, 
que também ficou mais colorida.

“Consideramos que os espa-
ços de recreio nas escolas de-
vem potenciar hábitos saudáveis 
ao nível da atividade física, da 
socialização, da prevenção de 

conflitos, agressividade e violên-
cia escolar. Pretendemos dar cor 
e alegria aos recreios, tornando-
os mais saudáveis e felizes para 
as nossas crianças”, afirma a as-
sociação de pais e encarregados 
de educação, que contou com a 
oferta das Tintas Cin para pintar 
os recreios.

Encarregados de educação pintam 
recreios de escolas

O recreio da Escola Básica do Coto está mais colorido

Pu
b.

O gabinete da ministra da 
agricultura assegura que a 
empreitada para reabilitação 
das condições de segurança 
e eficiência da barragem de 
Alvorninha, no concelho das 
Caldas da Rainha, deverá ar-
rancar este mês e ficar conclu-
ída antes do final do ano, pelo 
que não está em causa do seu 
financiamento.

A informação é prestada em 
resposta a um requerimento 
em que os deputados do PSD 
Paulo Mota Pinto, Hugo Olivei-
ra, Olga Silvestre e João Mar-
ques, interrogam qual o ponto 
da situação.

O aproveitamento hidroa-
grícola de Alvorninha custou 
mais de seis milhões de euros 
e é constituído pela barragem 
de Alvorninha com um volu-
me possível de armazenamen-
to de 711 mil metros cúbicos 
de água, uma área inundada 
de 11,8 hectares e um esco-
amento que deveria ser, num 
ano médio, de 863 mil metros 

cúbicos, e pelas infraestruturas 
da rede de rega e restantes es-
truturas que servem de apoio à 
exploração e conservação da 
obra de rega.

Inaugurada em 2015, deve-
ria permitir levar água a uma 
área de 127 hectares e bene-
ficiar 198 agricultores das fre-
guesias de Alvorninha, Vidais e 
Salir de Matos. No entanto, em 
2016, o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil determinou 
que a cota de enchimento da 
barragem teria um limite de 93 
metros, que representa cerca 
de 5% da capacidade total de 
armazenamento da barragem.

“O impasse na resolução 
deste problema arrasta-se há 
mais de uma década e em 2017 
foi submetida uma candidatura 
ao PDR 2020 por parte da Di-
reção Regional de Agricultura 
tendo em vista a resolução dos 
problemas. A candidatura foi 
aprovada com a dotação orça-
mental de 1 209 458,49 euros”, 
referem os deputados.

Ministra assegura 
dinheiro para 
reabilitar barragem 

No âmbito do projeto “Refle-
xo do nosso Bairro”, realizam-
se no Bairro José Natário (Bair-
ro dos Arneiros), nas Caldas 
da Rainha, duas iniciativas nos 
dias 27 e 31 de maio.

A primeira, pelas 11h, é “O 
desporto vai ao bairro”, tendo 

como parceiro o Balance Club. 
A segunda, pelas 14h30, é 
“Pela sua saúde”, uma ativida-
de de informação sobre a saú-
de feminina.

O projeto é promovido pela 
associação Viagem de Volta.

Atividades 
no Bairro José Natário 
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A Fábrica de Faianças Bor-
dallo Pinheiro, nas Caldas da 
Rainha, lançou a sua mais re-
cente coleção – “Frutos Tropi-
cais”. 

Atingir as cores, texturas e 
formas de cada fruto exigiu um 
processo de experimentação 
assente em diversas técnicas 
manuais complexas. 

A pitaia, o kiwi, o maracujá, 
a papaia, a anona, o coco e o 
abacate foram recriados com 
recurso a diversas técnicas 
manuais que lhes conferem co-
res, texturas e relevos tão reais 
que levam a viajar por destinos 
exóticos e pela génese natu-
ralista e fantasiosa da obra de 
Bordallo.

O resultado final é um con-

junto de 24 peças – entre taças, 
pratos, saladeiras, travessas e 
caixas.

Relativamente ao processo 
criativo e às fases complexas 
de produção, conta o desig-
ner coordenador da Bordallo 
Pinheiro, Francisco Vieira Mar-
tins: “Foram adquiridos os fru-
tos para replicar as suas cara-
terísticas, como as sementes e 
as texturas, em várias fases do 
processo. Para as texturas, por 
exemplo, foram reproduzidas a 
partir dos frutos depois de se-
cos, usados para carimbar o 
barro. Neste processo usaram-
se várias ferramentas tradicio-
nais e diferentes técnicas an-
cestrais”.

Bordallo Pinheiro
apresenta peças de 
inspiração  tropical 

Peça papaia da nova coleção “Frutos Tropicais”

O programa deste evento de-
dicado ao cavalo lusitano, que 
regressa após a interrupção du-
rante dois anos provocada pela 
pandemia, foi apresentado na 
passada sexta-feira, no Museu 
do Ciclismo. “É um gosto enor-
me podermos voltar a realizar 
o Oeste Lusitano no Parque D. 
Carlos I”, sublinhou Jorge Maga-
lhães, do conselho fiscal da As-
sociação de Criadores do Cavalo 
Puro Sangue Lusitano do Oeste 
(ACPSLO), adiantando que esta 
edição será “um regresso aos 
tempos mais antigos, em que 
voltamos a contar com um dos 
parceiros desde o início do fes-
tival, a Escola de Sargentos do 
Exército”.

Este ano, o festival, organi-
zado pela ACPSLO em parce-
ria com a Câmara das Caldas, 
também optou por “começar o 
programa mais cedo do que o 
habitual”, com batismos de cela 
e uma iniciativa de stand up pa-
ddle no lago, desenvolvida pelo 
Agrupamento de Escolas de São 
Martinho do Porto, logo na sexta-
feira, a partir das 10h. A noite do 
primeiro dia também vai marcar 
o início dos espetáculos eques-
tres, com as Emoções Ibéricas, 
pelas 22h, no picadeiro principal, 
instalado no parque das bicicle-
tas. 

O programa, que vai “manter 
a mesma filosofia de edições an-
teriores”, contará com mais de 
80 atividades espalhadas pelos 
diversos espaços, como o pica-
deiro principal, o picadeiro das 
provas de obstáculos instalado 
na zona da parada, o Coreto, o 
Espaço Malhoa, a Tenda, a Pala, 

a Casa dos Barcos e o Céu de 
Vidro. Nesses espaços existirão 
atividades lúdicas, sendo algu-
mas dedicadas às crianças, mas 
também artesanato, espetácu-
los, batismos de cela, demons-
trações de equitação, volteios ar-
tísticos e ainda um desfile eques-
tre, na manhã de domingo, que 
será este ano animado por artes 
circenses.

Entre as atividades também 
constam as tradicionais largadas 
de touros, sendo realizadas na 
zona entre os viveiros e os cen-
tenários pavilhões do parque, e 
ainda as habituais provas hípi-
cas, com os Concursos de Sal-
tos de Obstáculos, Ensino, Equi-
tação de Trabalho e o Concurso 
de Modelo e Andamentos.

O responsável frisou que “este 
ano, vamos ter a maior presença 
de criadores de cavalo lusitano, 
desde que iniciámos o Oeste Lu-
sitano, podendo assim orgulho-
samente mostrar os seus produ-
tos”. No recinto também estarão 
diversas boxes para albergar os 
cavalos que participam nas pro-
vas, demonstrações e ativida-
des, com as quais a organização 
estima atrair mais pessoas à fei-
ra, que tem as entradas livres.

Para Jorge Magalhães, “este 
é aquele evento que achamos 
que é diferente dos outros, onde 
tentamos no que as tradições 
não se percam”. Nesse sentido 
mantém a parceria com as di-
versas entidades escolares da 
região, que “estão largamente 
ampliadas” comparativamente 
a edições anteriores, contando 
assim com o Agrupamento de 
Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, 

Raul Proença, ETEO, EHTO e 
Agrupamento de Escolas de São 
Martinho do Porto.

O certame, que “financeira-
mente é depende da autarquia”, 
contará com um aumento do 
orçamento de 5% em relação a 
edições anteriores.

O organizador lembrou que 
nestes anos todos do evento 
“sempre houve respeito” pelo 
Parque D. Carlos I. “O Oeste Lu-
sitano não tem a mínima inten-
ção de danificar o parque, antes 
pelo contrário, esteve sempre 
presente para preservar e edu-
car”, apontou o responsável, su-
gerindo que no futuro todas as 
infraestruturas montadas para o 
festival “pudessem ficar presen-
tes todo o ano no parque” para 
atividades com a sociedade. 

Esta edição, que será trans-
mitida em streaming pelos alu-
nos do Agrupamento de Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro, também 
vai apostar na sustentabilidade, 
disponibilizando o programa atra-
vés de um QR Code, de modo “a 
evitar o desperdício de papel”.

Presente na apresentação 
do programa também esteve o 
presidente da Câmara Munici-
pal das Caldas da Rainha, Vitor 
Marques, que sublinhou que “é 
um gosto tremendo continuar a 
colaborar com o Oeste Lusitano, 
sendo uma ótima oportunidade 
para mostrar aquilo que temos de 
bom”. Também disse que “o fes-
tival tem de continuar a crescer, 
e como tal gostaríamos de criar 
condições fixas para podermos 
potenciar, não só o Oeste Lusita-
no, como também ligar ao cavalo 
outras atividades todo o ano”. 

Oeste Lusitano regressa 
com maior presença 
de criadores de cavalos

Apresentação do programa do Oeste Lusitano no Museu do Ciclismo

O Festival Oeste Lusitano está de regresso ao Parque D. Carlos I, com um 
programa de 27 a 29 de maio recheado de atividades, entre as quais as tra-
dicionais provas de obstáculos, os batismos de cela, assim como o desfile 
equestre, largadas de touros e ainda vai contar “a maior presença de cria-
dores de cavalo lusitano desde o início da feira”. Esta nona edição também 
vai apostar na sustentabilidade, disponibilizando um QR Code que remete 
para o programa, evitando, assim, o gasto de papel.

Mariana Martinho

No dia 29 de maio, pelas 
16h, a Sociedade Filarmónica 
de Alvorninha (SFA) vai apre-
sentar pela segunda vez no 
Centro Cultural e de Congres-
sos (CCC) das Caldas da Rai-
nha um espetáculo direcionado 
para as crianças baseado na 
obra “Sinfonia dos Animais”, do 
compositor norte-americano, 
Dan Brown.

Depois do sucesso da pri-
meira edição, em que o Grande 
Auditório do CCC esgotou, foi 
decidido repetir o espetáculo, 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal, em parceria com a Asso-
ciação de Desenvolvimento So-
cial da Freguesia de Alvorninha 
(ADSFA), através da sua banda 

de música, alunos da escola de 
música e respetivos encarrega-
dos de educação, professores 
e idosos da ADSFA, que irão 
subir ao palco do CCC para in-
terpretar a obra.

A “Sinfonia dos Animais” é 
uma história onde cada animal 
tem uma caraterística que o 
distingue e transporta para um 
instrumento musical. Individu-
almente, podem não parecer 
muito importantes, mas em gru-
po tornam-se surpreendentes. 
Quando conduzidos pelo seu 
"Maestro Rato", agrupam-se 
como uma orquestra.

Os bilhetes podem ser ad-
quiridos no CCC.

“Sinfonia dos Animais” 
no CCC

Durante as festas do 13º 
aniversário da elevação da Foz 
do Arelho a vila, Miká Penha 
fará no dia 11 junho, às 16h, na 
Casa-Museu Dr. Jaime Umbe-
lino, um evento literário com o 
lançamento do livro "A nossa 
Lagoa de Óbidos", obra de po-
esia e fotografia.

Participam 31 poetas e cin-
co fotógrafos, sendo a nona 

antologia do grupo de poesia 
e fotografia “A nossa Lagoa de 
Óbidos”. Este livro tem a chan-
cela da editora “MP Edições - 
Miká Penha”, que tem ajudado 
outros autores.

Miká Penha, funcionária 
pública, tem 61 anos, mora na 
zona do Cadaval e visita fre-
quentemente a Foz do Arelho, 
sua praia de eleição.

Livro “A nossa 
Lagoa de Óbidos”
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Será no dia 26 de maio, 
às 20h30, no Centro Cultural 
e de Congressos das Caldas 
da Rainha, que se realizará 
a Grande Final do Concurso 
Toma Lá Talento 2022.

Esta é uma iniciativa promo-
vida pelo Gabinete da Juventu-
de do Município das Caldas da 
Rainha, pelo Serviço Educativo 
do Centro Cultural e de Con-
gressos, e pelas escolas que 
participam – Agrupamento de 
Escolas Rafael Bordalo Pinhei-
ro, Agrupamento de Escolas 
Raul Proença, Colégio Rainha 
Dona Leonor, Escola Básica 
D. João II, Escola de Hotelaria 
e Turismo do Oeste e Escola 
Técnica Empresarial do Oeste. 

O Toma Lá Talento nasceu 
da ideia da associação de es-

tudantes da Escola Secundária 
Raul Proença em 2015, sen-
do desde então organizado e 
dinamizado em colaboração 
com as associações de estu-
dantes de todas as escolas 
envolvidas.

Estimular o aparecimento e 
divulgar os novos talentos, a 
nível cultural e artístico, entre 
os jovens da comunidade es-
tudantil do concelho de Caldas 
da Rainha, são os grandes ob-
jetivos do concurso.

Na final estarão duas equi-
pas de cada escola, individual-
mente ou em grupo, com talen-
to no âmbito da dança, música, 
canto, artes performativas, te-
atro ou outras atividades pas-
síveis de serem apresentadas 
em palco. 

Grande Final 
do Toma Lá Talento

Com entradas livres, a inau-
guração será no dia 2, pela 
18h30, sendo nessa altura exi-
bida a “maior omeleta de ovos 
de codorniz”. Em 2019, na nona 
edição do festival, cerca de trinta 
voluntários de cinco associações 
confecionaram uma omeleta com 
7500 ovos de codorniz, que atin-
giu 6,90 metros de comprimento.

Ao longo do evento será ava-
liado o “melhor prato de codor-

niz”.
Haverá atuações musicais, 

animação com tuna e dj, bailes, 
folclore, festival de acordeão e 
atividades desportivas.

O negócio da criação e aba-
te de codornizes foi iniciado por 
Manuel Louro Miguel em 1976 
e desde então ganhou relevân-
cia económica, de tal modo que 
a freguesia resolveu organizar o 
Festival da Codorniz.

A localidade do Landal regis-
tou a marca de “capital da codor-
niz” e segundo a autarquia local, 
“esta é uma carne cada vez mais 
apreciada pelas suas caraterísti-
cas saudáveis”, sublinhando que 
“é rica em proteína e aminoáci-
dos essenciais”.

A freguesia tem vindo afirmar-
se também na doçaria, com des-
taque para o pão de ló.

Festival da Codorniz 
no Landal

Na última edição foi exibida uma omeleta com 6,90 metros de comprimento

O décimo Festival da Codorniz vai realizar-se entre 2 e 5 de junho no Lan-
dal, freguesia das Caldas da Rainha que concentra 60% da produção na-
cional.

Francisco Gomes

No âmbito do Dia Internacio-
nal dos Museus, o Museu José 
Malhoa, nas Caldas da Rainha, 
recebeu na noite de 18 de maio 
um concerto promovido pela Liga 
dos Amigos do Museu José Ma-
lhoa, com o pianista Gerardo Ro-
drigues.

Músico, compositor, produtor 
e diretor musical, lançou em 2020 
o primeiro álbum a solo, intitula-
do "Improvisos", e em 2021 o 
seu segundo álbum de originais, 
"Estado de Alma". Entre os dois 
álbuns foi lançado o tema "Res-
pirar", com letra de Jorge Man-

gorrinha. Esses trabalhos foram 
apresentados nesta atuação, em 
que esteve acompanhado por 
Sofia Miradouro (soprano), Afon-
so Esteves (violino) e Catarina 
Coelho (violoncelo).

Gerardo Rodrigues 
no Museu José Malhoa

O pianista com a vereadora da cultura

Os eventos “Dança com as 
Termas” e “Storytelling” vão 
animar as estâncias Termais 
da rede Termas Centro en-
tre 13 de maio e 15 de junho. 
Trata-se de um espetáculo de 
danças de salão internacional 

com dançarinos profissionais 
e de um momento com pintura 
ao vivo onde serão contadas 
histórias dos locais.

Nas Caldas da Rainha, terá 
lugar no Hospital Termal, no 
dia 8 de junho, pelas 18h30.

Dança e pintura 
no Hospital Termal

O Hip-Hop dos Pimpões 
participou, pela primeira vez, 
numa competição. O Torneio 
de Hip-Hop Dance – Troféu 
CDM, organizado em Leiria 
pelo School Fitness e pelo Co-
légio Dinis de Melo.

Dos 150 alunos inscritos no 
Hip-Hop dos Pimpões, foram 
escolhidos 31 para representar 
a instituição. Os professores e 
coreógrafos Jay Perez, Patrí-
cia Mendes e Sofia Bernardino 
levaram um grupo do escalão 
infantil (MiniTroubletones, dos 
10 aos 12 anos) e outro do 
escalão sénior (Troubletones, 
dos 14 aos 17 anos). 

No escalão infantil, parti-
ciparam 16 dançarinos: Aria-
na Campino, Beatriz Arsénio, 

Beatriz Martins, Carolina Va-
quinhas, Clarice Vasconcelos, 
Filipa Dias, João Maria Amaral, 
Laura Batalha, Leonor Gonçal-
ves, Leonor Jerónimo, Mafalda 
Lima, Mafalda Henninger, Ma-
ria Maia, Matilde Ribeiro, Patrí-
cia Silva e Sofia Silva. 

No escalão sénior partici-
param 15 dançarinos: Beatriz 
Rangel, Carolina Nobre, Cata-
rina Couto, Íris Albuquerque, 
Laura Paiva, Luana Martins, 
Margarida Chust, Margarida 
Faustino, Margarida Sequeira, 
Maria Beatriz Couto, Maria Ma-
dalena Teotónio, Maria Leonor 
Gonçalves, Maria Leonor Ja-
cinto, Maria Teresa Gonçalves 
e Matilde Paulino.

Hip-Hop dos Pimpões 
em competição

Grupo caldense
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Este evento marcou a 15ª 
edição da promoção do empre-
endedorismo nas escolas pelo 
Município de Caldas da Rainha 
e pela AIRO (Associação Empre-
sarial da Região Oeste), iniciada 
em 2007.

Concorreram 65 ideias de 
negócio e projetos pelos estu-
dantes de 11 estabelecimentos 
de ensino, do 1º, 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário, nas Caldas da Rai-
nha. Na cerimónia de entrega de 
prémios foram apresentados 12 
projetos dos alunos finalistas.

Para além disso, centenas de 
estudantes participaram nas ses-
sões de estímulo ao empreende-
dorismo como oficinas e visitas a 
empresas promovidas na sema-
na de 2 a 6 de maio, no âmbito 
da semana do empreendedoris-
mo promovida pela OesteCIM, 
também com o apoio da AIRO.

Apesar das contrariedades 
provocadas pela pandemia as 
entidades organizadoras decidi-
ram conjuntamente com as es-
colas manter a iniciativa, tendo 
ao longo do ano sido realizadas 
diversas atividades online e pre-
senciais junto dos alunos. 

Jorge Barosa, presidente da 
AIRO, recordou que mesmo 
com a pandemia nunca deixa-
ram de realizar o concurso, só 
que decorreu no formato online, 
verificando-se um decréscimo de 
participantes em relação a 2019, 
onde chegaram à final cerca de 
100 projetos. 

“A retoma não é imediata, va-
mos no próximo ano letivo mo-
tivar mais os docentes e alunos 
e dar um novo alento a esta ini-
ciativa”, salientou Jorge Barosa, 
acrescentando que “é um dos 
concursos de empreendedoris-
mo com maior longevidade a 
nível nacional e queremos que 
volte a ser um evento com mais 
participação”. 

Destacou ainda o papel fun-
damental das escolas para o 
desenvolvimento da região e daí 
a AIRO desde a sua criação ter 
tido um dos seus pilares assen-
tes na educação e formação, 
vendo o “empreendedorismo 
algo que a AIRO trabalha desde 
sempre como uma base para o 
sistema de ensino atual, sendo 
fundamental o mesmo estar nas 
cartas educativas municipais e 

programas curriculares de todas 
as escolas”.

A gala de entrega de prémios 
iniciou com a vereadora respon-
sável pela educação, Concei-
ção Henriques, que falou para 
os jovens referindo que “tudo 
o que aprenderem na escola e 
fora dela que desenvolva o vos-
so empreendedorismo será uma 
ferramenta que vos diferenciará 
decisivamente, seja no mundo 
dos negócios como empresá-
rios ou gestores, seja enquanto 
trabalhadores do mercado de 
iniciativa privada, ou enquanto 
funcionários públicos”. 

Ciente de que a pandemia 
afetou o concurso de empreen-
dedorismo, considera digno de 
nota “que as escolas tenham fei-
tos esforços no sentido de man-
ter a iniciativa”. 

“O desenvolvimento do em-
preendedorismo merece que haja 
um esforço adicional, mesmo em 
situações excecionais como têm 
sido os últimos anos”, afirmou. 
Por essa razão expressou aqui 
o “desejo de aprofundar esta 
dimensão da formação dos jo-
vens”, revelando que a autarquia 
está preparada “para revisitar o 
concurso de empreendedorismo 
nas escolas e alargar o seu es-
copo, num programa que integre 
outra valência”.

Para esse fim, deixou um 
repto aos interlocutores diretos 
para um “almoço de trabalho, an-
tes ainda do final do ano letivo, 
para uma avaliação do trabalho 
desenvolvido e o lançamento de 
bases para uma reestruturação 
do trabalho futuro”. 

O vice-presidente da câmara 
das Caldas, Joaquim Beato, en-
cerrou a iniciativa, sublinhando 
que “somos empreendedores 
em cada circunstância”, queren-
do mais envolvência das esco-
las porque “estas sementes são 
importantes para o pensamento 
futuro”. Revelou que o Município 
pretende introduzir empreende-
dorismo na carta educativa,  

O evento contou ainda com 
atividades de animação com Du-
arte Dias com música de autor, 
dança por Martim Codinha, do 
10º ano do Colégio Rainha D. 
Leonor, momento de poesia com 
interpretação de António Maia 
Pardal, do 12º Ano da Escola Ra-
fael Bordalo Pinheiro, momento 

Ideias de negócio de alunos 
incentivam empreendedorismo 
na carta educativa
Doze projetos foram premiados no passado dia 
21 na gala de entrega de prémios do Concurso 
de Empreendedorismo nas Escolas - Caldas da 
Rainha, que decorreu no CCC. 

EB de Santa Catarina reconhecida pelo maior número de projetos apresentados

musical “Cantar em Alemão” de 
um grupo de alunos da Escola 
Raul Proença e dança pela Risa 
Dance School.

 Resultados 
do concurso 

Do 1º ciclo ficou em 1º lugar 
a ideia de negócio “Relvbot”, da 
Escola Básica de Santa Catari-
na, da autoria de Inês da Silva 
e Miguel Lourenço. Trata-se de 
um projeto de um robô que cor-
ta, arranja e trata a relva do jar-
dim. Tem ainda dois recipientes, 
um com água para regar e outro 
para a relva cortada.  

Em 2º lugar do 1º ciclo ficou o 
projeto Armário Deslizante - Es-
cola de Santa Catarina e em 3º 
“Mug Master”, da mesma escola. 

Do 2º ciclo, ganhou o projeto 
“Trash”, de Diana Alves (a em-
preendedora acumulou o 1º lugar 
em Caldas da Rainha e na final 
regional do Oeste), da Escola de 
Santa Catarina. Trata-se de um 
robô barco que tem um sensor 
para detetar os lixos aquáticos, 
não afetando os seres vivos. O 
robô é comandado por um co-
mando por um controlo remoto 
através de via rádio ou GPS. 
À medida que o robô vai reco-
lhendo o lixo e enchendo o seu 
depósito, será comandado para 
libertar o lixo em depósitos dis-
tribuídos pela empresa e que se 
situam junto das margens dos 

rios e lagoas. 
Em 2º lugar ficou a ideia de 

negócio “Lyfon X”, da Escola de 
Santa Catarina, e em 3º “Vision”, 
da mesma escola.  

Do 3º ciclo, recebeu a prin-
cipal distinção a ideia “Riscos 
e Rabiscos”, de Catalin Botea, 
Salvador Casimiro e Santiago 
Maceno, alunos do Agrupamento 
de Escolas D. João II. O projeto 
consiste na criação de uma linha 
de cadernos decorados com fo-
tos das pichagens feitas nas pa-
redes, muros e mobiliário urbano 
das cidades.

No 2º lugar ficou a ideia “Com-
potas dos Irmãos”, do Agrupa-
mento de Escolas D. João II. O 
3º lugar não foi atribuído.  

Do secundário ficou em 1º 
lugar o projeto “Waterflush”, de 
Maria Branco (a empreendedo-
ra acumulou o primeiro lugar em 
Caldas da Rainha e na final re-
gional do Oeste), da Escola Se-
cundária Rafael Bordalo Pinhei-
ro. A empresa tem como principal 
objetivo comercializar serviços 
técnicos que permitam desen-
volver e implantar circuitos de 
saneamento doméstico em edi-
ficado já existente e a construir 
que aproveitem integralmente as 
águas provenientes dos duches, 
banhos e lavatórios (águas lim-
pas) para abastecimento hidráu-
lico dos sistemas de autoclismo 
existentes nas instalações sani-
tárias (águas sujas). 

Alcançou o 2º prémio o proje-
to “Lagoa”, da Escola Secundá-
ria Raúl Proença, e em 3º a ideia 
de negócio “Óleo do Cenfim” (3º 
lugar na final regional do Oeste). 

Houve um 4º lugar para “Es-
paço Virtual”, da ETEO – Escola 
Técnica Empresarial do Oeste, e 
5º para “Focus“ (2º lugar na final 
regional do Oeste), da EHTO – 
Escola de Hotelaria e Turismo do 
Oeste. 

Pelo maior número de proje-
tos e ideias apresentados foi atri-
buído à Escola Básica de Santa 
Catarina o prémio de escola mais 
empreendedora, pela inovação e 
criatividade das ideias a concur-
so o prémio de escola mais criati-
va à EHTO, e ainda uma menção 
honrosa ao Colégio Rainha D. 
Leonor pela valorização do tra-
balho desenvolvido.

A professora Susana Silva foi 
ainda reconhecida, tendo rece-
bido uma menção de distinção 
pelo seu empreendedorismo e 
manutenção do espírito empre-
endedor junto dos alunos em 
Santa Catarina. Em declarações 
ao JORNAL DAS CALDAS dis-
se que “o empreendedorismo é 
um bichinho que tenho” e que 
“ando sempre atrás dos alunos 
para participarem e serem mais 
ativos”. 

Houve ainda um agradeci-
mento e reconhecimento à ETEO 
pelo seu apoio à organização do 
evento. 

Marlene Sousa

Alunos premiados
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À frente do negócio está a 
jovem caldense Joana Casimi-
ro, que há cerca de três anos 
decidiu perseguir o seu sonho, 
fazendo um curso profissional na 
área da maquilhagem. Depois da 
formação, a jovem decidiu aven-
turar-se a filmar o seu primeiro 
tutorial de maquilhagem e abrir o 
seu estúdio no edifício do “Cal-
das Empreende” há dois anos, 
aproveitando o apoio dado pela 
AIRO (Associação Empresarial 
da Região Oeste). Mas esse es-
paço acabou por se “tornar de-
masiado pequeno para o proje-
to”, sentindo assim necessidade 
de mudar de local, para “um sítio 

com maior visibilidade e estacio-
namento”.

Face a isso, a jovem caldense 
optou por comprar uma das lojas 
do condomínio Caldas Terrace, 
“onde as pessoas conseguem 
ver o estúdio, a partir da rua”. 

Com “um ar mais clean e uma 
grande montra de vidro”, “Joana 
Casimiro – Beauty Studio” procu-
ra proporcionar “um serviço de 
maquilhagem profissional, com 
mais qualidade”, sublinhou a jo-
vem proprietária do espaço, que 
está dividido em duas áreas dis-
tintas, uma para os workshops, 
individuais ou em grupo, desde 
os mais pequenos aos adultos, e 

“Joana Casimiro – Beauty Studio” 
mudou de instalações

Joana Casimiro, responsável pelo espaço

O estúdio de maquilhagem “Joana Casimiro 
– Beauty Studio” mudou de instalações para o 
condomínio Caldas Terrace, situado em frente 
ao antigo edifício da EDP, onde além de fornecer 
o serviço de maquilhagem profissional, também 
proporciona agora um serviço de massagens. 

Mariana Martinho

ainda para o serviço de maqui-
lhagem profissional para even-
tos ou festas especiais. A outra 
parte é dedicada ao lifting de 
pestanas, limpezas de pele e às 
massagens características e di-
ferentes, sendo “uma novidade 
nos nossos serviços”. 

“Toda a decoração foi pensa-
da em pormenor pelo projeto Mo-

mento Dourado, com objetivo de 
ser um espaço acolhedor e con-
fortável para as clientes, onde 
podem encontrar todo o tipo de 
maquilhagens e um aconselha-
mento profissional”, frisou Joana 
Casimiro. 

Além de fornecer maquilha-
gem profissional, a jovem calden-
se também trabalha em parceria 

com o cabeleireiro “Pink Room 
by Dora”. Os preços podem va-
riar, acrescendo o valor de des-
locação ao domicílio.

O “Joana Casimiro – Be-
auty Studio” funciona através 
de marcação pelo telemóvel 
913415011. 

Ao longo de 25 anos a desen-
volver a atividade no mercado 
internacional, Luisa Todi - Opera-
dor Turístico/DMC, especializada 
no incoming de grupos, circuitos, 
incentivos de empresas e con-
gressos, abre agora a agência de 
viagens online “Reserveforall”. 

Sabendo que é cada vez mais 
fulcral estar presente no mundo 
digital, o novo projeto oferece ao 
consumidor final do mercado na-
cional uma basta oferta de paco-
tes de férias com vários destinos 
no país e no estrangeiro exclusi-
vos a preço competitivo. 

Além da plataforma de turis-
mo inovadora, Luisa Todi abriu 
também a sua própria agência 
de viagens com o mesmo nome, 
www.luisatodi.com, com acesso 
ao produto de todos os operado-

res turísticos nacionais e interna-
cionais, o que permite responder 
de forma eficaz a todo tipo de 
projetos de férias. A nova agên-
cia de viagens tem sede nas Cal-
das da Rainha, podendo assim 
oferecer um serviço personaliza-
do aos clientes da nossa região, 
assim como a clientes de todo o 
país de forma virtual.  

Com este novo projeto, o res-
ponsável pretende ainda promo-
ver a região Oeste e o país. “Além 
dos destinos internacionais, 
pode-se encontrar programas de 
viagens em território nacional em 
zonas mais e menos conhecidas 
com ofertas para todos os gos-
tos”, adiantou.

Tânia Miguel, com uma vasta 
experiência no ramo, é o rosto 
da Agência de Viagens Luisa 

Luisa Todi abre Agência 
de Viagens nas Caldas

Tânia Miguel, responsável pela agência de viagens, e Joaquim Monteiro, sócio gerente da Luisa 
Todi Tour Operator

Luisa Todi estreia-se no mercado nacional com 
a abertura da Agência de Viagens Luisa Todi, em 
Caldas da Rainha e com a plataforma de reser-
vas online Reserveforall
Marlene Sousa

Todi. Através de um telefonema 
(262838123) ou com uma visita à 
sede na rua Prof. António Rainho 
n.º 1 A, a responsável pela agên-
cia de viagens pode apoiar na 
elaboração das viagens, sejam 
de lazer ou de negócios. 

O facto de se tratar de uma 
empresa com 25 anos de exis-

tência e detentora de uma marca 
conhecida no setor é uma gran-
de mais-valia para Joaquim Mon-
teiro, sócio gerente da Luisa Todi 
Tour Operator DMC.

O Grupo Luisa Todi possui 
uma frota moderna de 48 auto-
carros, 35 ambulâncias, táxis e 
empresa de animação turística. 

Tem uma equipa de cerca de 
200 profissionais que trabalham 
nas diferentes divisões das onze 
empresas ligadas à marca Luisa 
Todi. 

A sede presencial da agência 
de viagens funciona de segun-
da a sexta-feira, das 9h00 às 
18h00.

Pu
b.
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Para assinalar o décimo ani-
versário, Michelle Hofland, pro-
prietária do empreendimento, si-
tuado no Carvalhal Benfeito (Rua 
da Boavista), realizou no passa-
do domingo uma Open House, 
com a oferta de café e bolo de 
aniversário, para as pessoas da 
freguesia poderem conhecer a 
Quinta Japonesa.

Para o fim da tarde estava 
organizada a iniciativa “Chur-
rasco do Mundo”, no âmbito da 
experiência “pop up”, onde re-
ceberia no seu espaço a equipa 
gastronómica do restaurante das 
Caldas “Safflor”. Devido à chuva 
o evento foi adiado para 29 de 
maio. As inscrições continuam 
abertas (reservas no restaurante 
Safflor). 

Uma vez que o jantar não se 
realizou, Michelle Hofland ofe-

receu o bolo de aniversário ao 
Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora das Mercês, de Carva-
lhal Benfeito. Os utentes e fun-
cionários agradeceram o gesto 
e todos cantaram os parabéns e 
no final provaram o bolo. Segun-
do Michelle Hofland, ficou com-
binada uma visita dos seniores à 
“Quinta Japonesa”. 

A responsável quer até o fi-
nal do ano continuar a assina-
lar o 10º aniversário com várias 
iniciativas. No dia 5 de junho irá 
decorrer a inauguração do ro-
teiro “Mata das Mestras”, com 
piquenique no final. O ponto de 
partida será pelas 9h30. Michel-
le Hofland, adepta do turismo de 
natureza, criou este novo trilho 
para percorrer a pé.

Irão realizar-se ainda várias 
atividades de relaxamento, como 

“Quinta Japonesa” festeja 
10º aniversário ao longo do ano
A “Quinta Japonesa”, em Carvalhal Benfeito, nas 
Caldas da Rainha, comemorou no passado dia 22 
o décimo aniversário. Os dez anos de existência 
vão continuar a ser celebrados com diversas ati-
vidades até o final do ano. “Glamping” é a pala-
vra que define este espaço turístico com tendas 
preparadas com todas as comodidades.

Marlene Sousa

Parabéns cantados no Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Mercês de Carvalhal Benfeito 

workshops de qigong, yoga, 
shiatsu, reiki, entre outras. Have-
rá também o mercado de produ-
tos de wellness. 

Para assinalar a data a res-
ponsável está a distribuir pela 
cidade das Caldas postais da 
“Quinta Japonesa” com a promo-
ção de 10% de desconto numa 
estadia. 

Michele recorda os dez anos 
de muito trabalho e desafios 
pequenos e grandes que fazem 
“parte da vida e do empreende-
dorismo, mas tudo com muito 
amor e paixão”. Agradece à equi-
pa e a todos os clientes “os dez 
anos de crescimento, sucesso e 
contínua motivação para superar 
as expetativas dos visitantes”. 

Continua empenhada em “fazer 
diferença e o futuro passa em 
promover o espaço não só para 
alojamento, mas para a realiza-
ção de eventos, aniversários, 
reuniões e retiros”. 

De 20 de julho a 20 de agos-
to tem o alojamento esgotado, 
nomeadamente com turistas da 
Bélgica, Holanda e França.

A Federação Portuguesa dos 
Bancos Alimentares está a de-
senvolver a campanha "Papel 
por Alimentos", um projeto que 
tem contornos ambientais e de 
solidariedade: todo o papel re-
colhido é convertido em produ-
tos alimentares a distribuir pelos 
mais carenciados.

O valor obtido pela venda do 
papel a operadores de resíduos 
certificados é convertido pela Fe-
deração Portuguesa dos Bancos 
Alimentares Contra a Fome em 
produtos alimentares básicos 
para distribuir localmente.

Esta campanha é uma opor-

tunidade para que, com um pe-
queno gesto, cada pessoa possa 
desempenhar um papel essen-
cial na luta contra a fome, con-
tribuindo ao mesmo tempo para 
a proteção do ambiente e da na-
tureza.

Todos os interessados que 
desejam contribuir para esta 
causa poderão, de segunda a 
sexta, entre as 10h e as 13h, e 
entre as 14h e as 17h, deslocar-
se ao Banco Alimentar do Oeste, 
nos armazéns da Refer, junto à 
estação ferroviária das Caldas 
da Rainha.

Todas as doações de papel 

Campanha “Papel por Alimentos” ajuda carenciados

Todas as doações de papel são aceites
são aceites. Todos os que de-
sejem contribuir, mas lhes seja 

impossível no horário mencio-
nado, poderão combinar a hora 

de entrega através do telemóvel 
926835535.

Pu
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Frederico Silva, de 25 anos, 
acrobata circense e ginasta de 
topo mundial, participou na 7ª 
edição do Got Talent Portugal, 
alcançando o pódio na final do 
programa de talentos da RTP.

Mostrando toda a sua "ha-
bilidade", o concorrente de 
A-da-Gorda, Óbidos, que já 
foi campeão da Europa e ven-
cedor da Taça do Mundo de 
ginástica acrobática, “voou” 
para as meias-finais através 
do Botão Dourado dado pela 
apresentadora do programa, 
Sílvia Alberto.

Em cada gala do concurso 
apresentou "performances" 
com rasgados elogios por par-
te do júri e dos telespetadores 
que votaram em "massa" no 
ginasta.

A paixão do Frederico Sil-
va pela ginástica começou em 
criança e nos trampolins, no 
Acrotramp Clube das Caldas. 
Mas acabou cedo devido a um 
problema lombar. Nessa oca-

sião, achou que a sua carreira 
como ginasta tinha acabado.

Foi na adolescência que o 
seu percurso começou a tomar 
forma, mas ainda longe de ima-
ginar que alguma vez pudesse 
voltar à modalidade.

No 10º ano ingressou no 
curso de comunicação da Es-
cola Secundária Rafael Borda-
lo Pinheiro, mas a paixão pelas 
artes falava mais alto, nomea-
damente pelo circo.

Aos 16 anos, entrou para o 
Chapitô. Foram três anos de 
formação para se tornar acro-
bata aéreo. Seguiram-se mais 
dois anos na SALTO – Interna-
tional Circus School, na Maia, 
que lhe deu o nível superior.

Por todo este percurso e 
desempenho no Got Talent, a 
Câmara Municipal de Óbidos 
aprovou no passado dia 6 um 
voto de louvor. Já em 2019 ti-
nha recebido o reconhecimen-
to por parte do Município, na 
Gala Óbidos + Ativo.

Frederico Silva, de A-da-Gorda, Óbidos, alcançando o pódio 
no programa de talentos da RTP

O atual executivo do Municí-
pio de Óbidos aposta na imple-
mentação de medidas ao nível 
da promoção da saúde mental 
para os munícipes, tendo como 
principal objetivo a promoção do 
bem-estar psicológico e a me-
lhoria da qualidade de vida, fator 
agudizado pela pandemia que 
acabou por expor as grandes la-
cunas nesta área.

O serviço de psicologia, para 
além de consulta de psicologia 
clínica, dispõe de consulta de 
apoio ao processo de luto, con-

sulta de psicologia para grávidas 
e recém-mamãs, consulta de 
aconselhamento familiar em situ-
ação de crise.

A cargo da psicóloga clínica 
Joana Duarte, o serviço destina-
se aos munícipes de Óbidos e 
também proporciona aos fun-
cionários da autarquia o acesso 
a consultas de psicologia clínica 
de forma gratuita.

Por sua vez, o projeto Óbidos 
+ Saúde visa a promoção do 
bem-estar e qualidade de vida.

O projeto Polvinhos do Afeto 

foi criado com o objetivo de com-
bater o isolamento social dos 
idosos do concelho, juntando as 
pessoas a tricotar polvinhos e a 
debater um tema que é lançado 
no início de cada sessão. Es-
tes polvinhos destinam-se aos 
recém-nascidos prematuros da 
unidade de Neonatologia do hos-
pital de Santa Maria. 

Por fim, os rastreios de saúde 
mental permitem detetar sinto-
mas de ansiedade e depressão, 
e ajudam a dar o primeiro passo 
para o tratamento.

Câmara dá voto 
de louvor a finalista 
do Got Talent Portugal

A Junta de Freguesia do Vau, 
no concelho de Óbidos, tem par-
tilhado o projeto “Memórias Foto-
gráficas do Vau”, iniciativa levada 
a cabo por um grupo informal da 
freguesia, constituído por Marina 
Pinto Basto, Maria São Pedro e 
Pedro Pinto Basto, que são os 
autores desta exposição.

Com o intuito de valorizar a 
população vauense e a sua his-

tória, dando também conheci-
mento às gerações mais recen-
tes dos costumes e tradições dos 
seus antepassados, o projeto foi 
exposto no Museu Moinho de 
Maré, em Corroios, no Seixal.

A convite do Conselho Lo-
cal para o Desenvolvimento de 
Miratejo, no dia 14 de maio, es-
tiveram presentes na mostra Li-
liana Cunha, em representação 

do município do Seixal, e Hugo 
Constantino, presidente da Junta 
de Freguesia de Corroios.

“Está nas nossas mãos perpe-
tuar a nossa identidade ao longo 
dos tempos e fazer com que haja 
oportunidades para dar a conhe-
cer a beleza e particularidade da 
nossa história”, sublinha Frederi-
co Lopes, presidente da junta de 
freguesia do Vau.

Medidas de promoção 
de saúde mental em curso

Projeto Polvinhos do Afeto

Memórias Fotográficas 
do Vau em museu do Seixal

Comitiva do Vau recebida no Museu Moinho de Maré

No âmbito do Projeto “5 
Municípios. 5 Culturas. 5 Sen-
tidos”, Óbidos recebe no dia 
28 de maio, pelas 22 horas, na 
Praça de Santa Maria, o espe-
táculo "Entre Palavras", com a 
participação da Vortice Dance 
Company, da banda filarmóni-
ca da Sociedade Musical e Re-
creativa Obidense e de poetas 

populares do concelho.
Este evento cruza diver-

sas linguagens artísticas, com 
especial ênfase para o video-
mapping, a dança e a música, 
numa coprodução da Vortice 
Dance Company e os municí-
pios de Óbidos, Águeda, Ida-
nha-a-Nova, São Pedro do Sul 
e Seia.

Dança e videomapping 
na Praça de Santa 
Maria
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Decorreu, entre 15 e 22 de 
maio, a semana das artes “Art 
Cadaval”, evento de natureza 
cultural e artística, promovido 
pelo Município, com o intuito de 

potenciar os espaços culturais e 
de lazer, e de divulgar os recur-
sos endógenos do Cadaval.

A iniciativa camarária contou 
com a colaboração da Associa-

ção Gritos da Minha Dança no 
que toca à produção e progra-
mação cultural e artística.

Ao abrigo da parceria, o “Art 
Cadaval” integrou a Semana do 

Programa de Artes Fernanda Bo-
telho, iniciativa da associação, 
suportada pelo Município, com 
apresentação dos trabalhos rea-
lizados pelos alunos do Agrupa-

mento de Escolas do Cadaval no 
corrente ano letivo, nos domínios 
do teatro, artes plásticas, artes 
visuais e dança.

Semana das Artes “Art Cadaval”

Pu
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O Cadaval vai ser palco do 
inédito evento “Arte no Frio”, ini-
ciativa de Jaime Rodrigues com 
a colaboração do Município do 
Cadaval, que consiste num ciclo 
de exposições de artesanato inu-
sitadamente montadas no interior 
de uma câmara frigorífica. 

A inauguração terá lugar no 
dia 29 de maio, pelas 15h00, na 
Coopval – Cooperativa Agrícola 
dos Fruticultores do Cadaval, fi-
cando patente até 26 de junho. 
De quinta a domingo, das 15h 
às 19h, o ciclo de exposições 
permanecerá gratuitamente visi-
tável.

Esta mostra terá lugar numa 
câmara frigorífica onde habitual-
mente é armazenada a fruta para 
comercialização (pera rocha, 
maioritariamente), que constitui a 
base da economia local cadava-
lense. Para o efeito, a Coopval, 
sediada na vila do Cadaval, ace-
deu à disponibilização de uma 
das suas câmaras de frio para 
acolher o singular evento.

Jaime Rodrigues, natural do 
Painho (Cadaval), é ele próprio 
um criador de arte, com traba-
lhos baseados essencialmente 
na técnica de "pouring" sobre 
madeira. O autor é também o 
rosto da marca de artesanato 

“Sr. Serafim”, e estará igualmen-
te presente com os seus traba-
lhos de pintura e escultura.

Foi há cerca de dois anos e 
meio que, ao arrumar antigas mo-
edas de reis, Jaime Rodrigues se 
lembrou de procurar uma forma 
de criar pregadeiras e pulseiras 
para, nesse natal, oferecer a fa-
miliares e amigos.

Deu-se, depois, a constante 
procura de outros materiais “ar-
rumados” ou obsoletos, mas cuja 
(re)utilização fosse incomum.

 Pelo caminho, surge a marca 
“Sr. Serafim”, a lembrar a icóni-
ca figura de seu pai. Tal como 
sustenta, “afinal eram dele as 
primeiras moedas utilizadas e o 
local de criação que, sob o olhar 
atento e aconselhador do pai-
nhense Jorge Romão, evoluiu 
para o Espaço Sr. Serafim”.

A iniciativa reunirá quatro ar-
tistas convidados, todos eles 
com ligações ao concelho, que 
irão mostrar os seus trabalhos 
rotativamente, nas vertentes kits-
ch, craft design, madeiras, acrí-
lico sobre tela, design gráfico e 
têxtil e ainda joalharia.

Assim, na primeira semana 
caberá ao pintor e escultor Jorge 
Romão, de 2 a 5 de junho, divul-
gar a sua arte “kitsch”. Embora 

residindo no histórico bairro da 
Graça, em Lisboa, as suas raí-
zes provêm da aldeia do Painho. 
Dono da marca Arte Jota, a sua 
representação vai além-frontei-
ras, possuindo coleções privadas 
no Reino Unido, Bélgica, Luxem-
burgo, Dinamarca e Dubai. Já foi 
apelidado de “Almada Negreiros 
do séc. XXI.

Margarida Romão ocupará 
a segunda semana desta ativi-
dade, entre 9 e 12 de junho, di-
vulgando a sua marca Modartt, 
baseada no “Craft Design”, que 
representa uma forma de paixão 
transformada na sua profissão.

A Modartt surge em 2015 com 
uma linha de produtos que são 
mais do que bijuteria e comple-
mentos de moda. Formada em 
vitrinismo e decoração de interio-
res, percebeu que era no design 
de peças únicas que iria assen-
tar a sua arte.

Ainda nesta segunda semana 
(9 a 12 de junho), o evento “Arte 
no Frio” contará também com a 
presença de Art.MVentura, que 
proporcionará uma mostra de 
arte em madeira.

Manuel Ventura é encarregado 
geral numa empresa de cons-
trução, sendo que há dois anos 
começou a trabalhar com as ma-

Câmara frigorífica convertida 
em galeria de arte

Jaime Rodrigues, o impulsionador do “Arte no Frio”
deiras que se cruzavam no seu 
caminho. O seu objetivo passa 
por recriar e transformar mate-
riais oriundos da natureza em 
objetos de arte de decoração e 
de uso diário.

A seguir, de 16 a 19 de junho, 
será a vez de Iryna Tarasova, ar-
tista autodidata de origem ucra-
niana, expor acrílico sobre tela.

Iryna organiza workshops de 
criatividade, dado o seu espírito 
empreendedor, tendo sempre 
procurado quebrar as regras. 

De 23 a 26 de junho, seguir-
se-á Isa Marita, com uma mostra 
de design gráfico e têxtil a preen-
cher a quarta e última semana da 
iniciativa.

O seu trabalho criativo centra-
se na arte digital, mas também 
ilustra fora do ambiente virtual, 
explorando diferentes materiais, 
para além do papel.

A jovem ilustradora de 26 anos 

é designer gráfica de profissão, 
mas a sua paixão engloba a arte 
no seu geral.

Margarida Costa marcará tam-
bém presença nesta quarta se-
mana (23 a 26 de junho) mos-
trando peças de Joalharia. Com 
30 anos de experiência profis-
sional na área da investigação e 
consultoria, decidiu seguir o seu 
coração e fazer uma mudança 
radical na sua vida. Regressou à 
sua terra natal e, embora conti-
nue a trabalhar como consultora 
independente, a apoiar PME’s da 
região, é na joalharia que encon-
tra uma das suas maiores reali-
zações.

Ao longo dos últimos anos 
tem frequentado aulas particu-
lares com diferentes joalheiros, 
para aperfeiçoar a sua técnica, 
e realizado vários workshops de 
joalharia, na A.R.C.O. e na Esco-
la de Joalharia de Barcelona.
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O Município do Bombarral as-
sinalou, a 18 de maio, o Dia In-
ternacional dos Museus, com a 
iniciativa “O Museu vai à Escola”, 
que consistiu na apresentação 
do Museu Municipal e de algum 
do espólio que está guardado 
neste espaço cultural junto dos 
alunos do Centro Escolar. 

A iniciativa contou com a pre-
sença da vereadora da Cultura 
da Câmara Municipal, Maria de 

Fátima Coelho, e do coordena-
dor do referido estabelecimento 
de ensino, Luís Camilo Duarte. 
Dirigindo-se aos pequenos es-
tudantes, a autarca aproveitou 
para falar sobre esta iniciativa e 
salientar a importância dos mu-
seus na preservação do patrimó-
nio e da memória coletiva.    

A apresentação do Museu Mu-
nicipal, cujas instalações estão 
atualmente a ser alvo de obras 

de reabilitação, esteve cargo de 
Nuno Ferreira e Cláudia Silva, 
técnicos da autarquia, que se fi-
zeram acompanhar de algumas 
peças museológicas, nomeada-
mente um sabre e uma espingar-
da da época da Batalha da Roli-
ça, pontas de seta e raspadores 
do período do Paleolítico Médio, 
bem como um osso de auroque e 
um vaso em cerâmica do período 
do Neolítico.

“O Museu vai à Escola”

Iniciativa no âmbito do Dia Internacional dos Museus

As comunidades portugue-
sa e ucraniana reuniram-se, no 
passado dia 13, na Escola Bá-
sica e Secundária Fernão do 
Pó, no Bombarral, tendo como 
mote o projeto solidário “So-
mos Ucrânia”, que consistiu na 
inauguração de uma exposição 
fotográfica e na degustação de 
iguarias de ambos os países.

Sob a coordenação do chef 
Samuel Sousa, a iniciativa foi 
dinamizada pelos alunos do 
Curso de Cozinha e Pastelaria 
do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional de Santa-
rém, aos quais se juntaram os 

estudantes do Agrupamento 
de Escolas Fernão do Pó que 
se encontram a frequentar o 
Curso Profissional Técnico de 
Cozinha/Pastelaria.

As fotografias que compõem 
a exposição, da autoria de Ri-
cardo Bastos, um dos alunos 
do curso, relatam as vivências 
de um refugiado, desde a fuga 
até ao país de acolhimento, 
contadas através da junção da 
gastronomia portuguesa com 
alguns pratos típicos ucrania-
nos, os quais os presentes 
tiveram oportunidade de sabo-
rear.

 “Somos Ucrânia” 
na escola Fernão do Pó

Degustação de iguarias da Ucrânia e de Portugal

No ano de 1984 foi o início 
da atividade laboral em nome 
unipessoal de Vitor Manuel 
Gomes da Silva Carvalho, com 
as instalações na Rua Aníbal 
Rosado, Bombarral. 

Em 1991 foi criada a Silva & 
Carvalho, Lda, uma sociedade 
por quotas, com 50% para Ví-
tor Silva e 50% para Dilia Car-
valho. Na altura as instalações 
eram no loteamento dos Ba-
celos, lote 6, sendo que agora 
foi inaugurado novo espaço na 
zona de comércio, serviços e 
indústria no polo II na Rua An-
tónio Marques n.º5, onde estão 
igualmente sediadas as empre-
sas Decmet e SC Engenharia, 
pertencentes ao grupo SC.

Fundada com o intuito ini-
cial de estar ligada ao setor 
das especialidades de águas 
e serralharia ligeira, “com o 
passar dos anos, a empresa, 
baseada nos valores de inova-
ção, responsabilidade social, 
paixão, excelência, talento, ho-
nestidade e confiança, cresceu 
e alargou a área de negócio, 
tornando-se hoje em dia num 
grupo, com mais duas ativi-
dades adjacentes”, explicou o 
filho dos fundadores e gerente 
da empresa transmitida por do-
ação, a 11 de maio de 2017 a 
Samuel Silva, sendo que essa 
mesma doação foi complemen-
tada com um acordo celebrado 
na mesma data com encargos 
laborais, financeiros e patrimo-
niais da empresa para com os 
anteriores sócios da mesma.

O responsável também re-
feriu que “esse crescimento fez 

com que fossemos reconheci-
dos como uma empresa PME 
Excelência, contando atual-
mente com 35 trabalhadores”. 
Esse desenvolvimento, que 
tem sido efetuado de “uma for-
ma sustentável, baseando-se 
sempre na boa relação pessoal 
entre todos os colaboradores e 
na sua qualidade de trabalho 
prestado”, contribuiu para aqui-
sição de novas instalações na 
Zona Industrial do Bombarral, 
com uma área coberta de dois 
mil metros quadrados. 

“Este novo investimento vai 
permitir dar melhores condi-
ções aos trabalhadores e aos 
clientes, bem como um serviço 
mais moderno e de qualidade”, 
frisou o gerente da empresa, 
que pretende continuar a in-
vestir na inovação e na aquisi-
ção de novos equipamentos.

Atualmente a empresa, que 
está focada no mercado de 
reabilitação urbana de Lisboa, 
disponibiliza diversos serviços 
ligado ao setor da construção 
civil, como as construções me-
tálicas (estruturas em perfis de 
aço, coberturas em chapa san-
dwich e coberturas e fachadas 
em chapa lacada) e a serra-
lharia civil (vedações, portões, 
gradeamento, conservação 
e manutenção de elementos 
em aço inox, impermeabiliza-
ções e isolamentos, e serviço 
de corte). Também disponibili-
za um gabinete técnico para a 
direção de obras particulares, 
preparação de obras, media-
ções de projetos e projetos de 
estruturas metálicas.  

Silva & Carvalho, Lda 
com novas instalações

O chef Chakall e a cantora 
Rita Guerra estiveram no pas-
sado sábado no Bombarral para 
uma tarde que juntou música e 
gastronomia, com a realização 
do evento "Cantar à Mesa dos 
Chefs", dinamizado pelo Muni-
cípio do Bombarral, no âmbito 
do projeto “À Mesa Também Se 
Canta”.

O evento decorreu na Quinta 
do Sanguinhal - Vinhos & Tu-
rismo e começou precisamente 

com uma visita a este espaço, 
acompanhada por Ana Reis, bis-
neta do fundador da Companhia 
Agrícola do Sanguinhal, Abel Pe-
reira da Fonseca.

No dia seguinte, foi a vez da 
Quinta da Granja receber esta 
iniciativa, tendo a sessão de sho-
wcooking contado com a partici-
pação do Chef Rui Paula, acom-
panhado do cantor João Só, que 
condimentou a receita apresen-
tada pelo chef com alguns dos 

seus maiores sucessos.
Coube ao professor Emanuel 

Vilaça e à historiadora Dóris San-
tos apresentar a história da quin-
ta, a qual contou ainda com os 
contributos do proprietário, Pe-
dro Matos Silva.

O evento incluiu ainda uma 
mostra de produtos locais, na 
qual participaram a Licofrutos, 
os Mimosos, a Sidrada – Sidra 
do Oeste e a Quinta Várzea da 
Pedra.

Música 
e gastronomia 
em quintas

Fernando Pereira com a cantora Rita Guerra e o chef Chakall na Quinta do Sanguinhal
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Especialmente pensada para 
divertir e criar memórias dura-
douras nas crianças e graúdos 
que ousem aventurar-se na “Flo-
resta Mágica”, nos dias 3 a 5 de 
junho os portões estarão aber-
tos ao público em geral entre as 
10h00 e as 22h00. Já nos dias 1 
e 2 de junho, o evento será “úni-
co e exclusivamente dedicado às 
visitas do pré-escolar e 1º ciclo 
do Agrupamento de Escolas do 
Bombarral”, referiu a vereadora 
Maria de Fátima de Sá Coelho, 
adiantando que o certame “man-
tém os mesmos moldes de edi-
ções anteriores”. 

Esta edição, que é dedicada 
aos “Gigantes da Mata”, segun-
do a autarca tem como intenção 
“dar a conhecer à geração mais 

nova, e não só, as espécies ar-
bóreas únicas com diferentes 
dimensões que vivem na Mata 
Municipal do Bombarral, sendo 
autênticas pérolas a preservar”. 

Durante os cinco dias haverá 
animação garantida com 42 ate-
liês, onde as crianças e os graú-
dos vão poder encontrar diver-
sas atividades, bem como “terão 
oportunidade de vivenciar e ficar 
a conhecer um pouco mais sobre 
a grande riqueza que temos aqui 
na Mata Municipal”, sublinhou a 
autarca. 

Estão ainda previstos espa-
ços para outro tipo de atividades, 
as horas do conto, que vão com-
plementar esta aventura mágica, 
sendo a primeira no dia 3, com 
“Conta-me uma história: João e 

“Floresta Mágica” 
volta à Mata Municipal
A “Floresta Mágica – Feira Infantil” está de re-
gresso à Mata Municipal do Bombarral entre os 
dias 1 e 5 de junho, para comemorar o Dia da 
Criança e desafiar todos os visitantes a entrar em 
mais uma aventura com “Os Gigantes da Mata”. 
Este evento, que é dedicado ao público infantil 
e que vai animar pela 11ª vez a Mata Municipal, 
será focado na sensibilização e preservação do 
património natural. 
Mariana Martinho

Feira infantil durante cinco dias na Mata do Bombarral (foto José António)

o Pé de Feijão” com Sérgio Pau-
lo. Também vão estar presentes 
outros autores, como Ana Rita 
Dias, do livro “Um Coração, Duas 
Casas”, João Borges de Oliveira, 
do “Abraças-me”, Vanda Furtado 
Marques, do “D. Nuno, O Santo 
Cavaleiro”, e Ana Cadima, do 
“Atlântida”.

Há ainda um acontecimento 
que vai tornar mais especial esta 
experiência na “Floresta Mágica” 
e isso passa pela tradicional vi-
sita aos pirilampos, sendo “um 
momento mágico e icónico do 
evento”, frisou a vereadora. Essa 
atividade noturna na floresta será 
dividida por duas sessões, sendo 

a primeira realizada no dia 3 e a 
outra no dia seguinte. 

No dia 4 também vai haver a 
atividade “Na senda dos Gigan-
tes”, que consiste num percurso 
interpretativo pela Mata Muni-
cipal, com a bióloga do ICNF 
- Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, Sofia 
Quaresma, onde “os visitantes 
vão ter oportunidade de explorar 
o património”, frisou a vereado-
ra. Além desta atividade, a feira 
infantil também vai agregar um 
conjunto de atividades lúdicas e 
pedagógicas como animações 
de rua, atuações com o coro in-
fantil do Círculo de Cultura Musi-

cal Bombarralense e Associação 
Óbidos Dance, concertos para 
famílias com Filipa Larangeira 
e Ana Cosme por Newmanity 
School & Sociedade Filarmóni-
ca Carvalhense, teatros “A Fada 
Oriana”, de Sofia de Mello Brey-
ner Anderson, pelo Teatro Tapa-
furos, desfile de moda infantil, 
workshops de dança, e apre-
sentação de projetos dos ateli-
ês “Juntos vamos criar o nosso 
Bombarral”. 

Os bilhetes do evento, que 
tem o orçamento de 18 mil eu-
ros, podem ser adquiridos nas 
juntas de freguesia do município 
do Bombarral.
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O Parque Municipal de Cam-
pismo e Caravanismo e Parque 
Aquático de Peniche vão ser 
explorados por um concessioná-
rio e será feito um investimento 
superior a 22 milhões de euros 
para requalificar o espaço e de-
senvolver um projeto ambicioso 
que pretende impulsionar o in-
teresse turístico, numa obra que 
se estima se estenderá por seis 
anos e que pode vir obrigar os 
atuais ocupantes a retirar as ru-
lotes para que os trabalhos de-
corram.

A empresa Vale Paraíso Em-
preendimentos Turísticos, ges-
tora da marca Ohai Outdoor Re-
sorts e concessionária de outro 
parque na Nazaré, foi a única 
participante no concurso públi-
co lançado para a concessão 
durante 25 anos e passa a gerir 
o parque a partir de junho, pa-
gando uma renda de 750 mil eu-
ros anuais à autarquia, que em 
janeiro deste ano aprovou o ar-
rendamento dos parques, numa 
decisão por maioria, com quatro 
votos a favor dos membros elei-
tos pelo Grupo de Cidadãos Elei-
tores Por Peniche e pelo PS, e 
três votos contra, dos membros 
eleitos pelo PSD e pela CDU.

Segundo a agência Lusa, en-
contra-se em fase de aprovação 
na Câmara um projeto que visa 
requalificar o parque de campis-
mo para um espaço especializa-
do em turismo de qualidade, com 
infraestruturas que respeitam a 
natureza e que permitirão a sua 
fruição o ano inteiro, responden-
do às necessidades levantadas 
pela Autoridade para a Segu-
rança Alimentar e Económica 

(ASAE), que chegou a encerrar o 
parque de forma temporária.

O Município decidiu conces-
sionar o parque a um privado 
por não conseguir efetuar melho-
rias, calculadas em 4,5 milhões 
de euros. O investimento será 
agora de dezasseis milhões de 
euros no parque de campismo e 
seis milhões de euros no parque 
aquático.

Numa área de 12,6 hectares 
de terreno à entrada da cidade, 
vai ter zonas para caravanas e 
autocaravanas, áreas de aloja-
mento com ‘glampings, domes 
e mobiles’, enquanto o parque 
aquático vai dispor de piscinas 
interiores e exteriores, ‘tobo-
gans’, estação de bicicletas e de 
‘surf’, zona infantil e campos de 
padel. Existirão ainda parques 
de futebol e de salto, bem como 
zona de sauna, jacuzzi e SPA.

A alteração da rede elétrica, 
comunicações, rede de abaste-
cimento de água e saneamento, 
reformulação da rede de com-
bate a incêndios, introdução de 
novas tecnologias como painéis 
solares fotovoltaicos ou térmicos, 
a remodelação de balneários, 
cozinhas e outros espaços, e a 
criação de novas zonas verdes, 
são medidas a implementar.

Os atuais funcionários vão 
manter-se em funções, passan-
do todas as suas obrigações 
para a empresa, com a qual vão 
trabalhar a título experimental 
durante um ano, mediante licen-
ça sem vencimento do municí-
pio, e depois terão de decidir a 
que quadro de pessoal querem 
pertencer.

Vários utentes queixaram-se 

Parque de campismo da Câmara 
concessionado a investidor privado

Haverá obras no parque e os atuais utentes desconhecem se vão permanecer

que, de modo informal, têm sido 
informados pelos funcionários de 
que terão de retirar as rulotes até 
final de setembro, alegadamente 
por causa das obras. Numa carta 
enviada à Câmara e à Assem-
bleia Municipal, a caravanista 
Susana Costa reclama pelo “di-
reito à informação”.

“Lamentando profundamente 
a total ausência de respeito e 
comunicação por parte do pro-
prietário estamos a aguardar 
uma comunicação com informa-
ção e esclarecimento da parte 
da Câmara Municipal de Peniche 
aos caravanistas que mantêm 
os seus equipamentos todos os 
meses do ano no Parque e que 
são contribuintes líquidos”, trans-
mitiu.

Para a caravanista é “uma 
manifestação clara de indife-

rença para com famílias que ao 
longo dos anos têm contribuído a 
nível financeiro para a autarquia 
e toda a cidade de Peniche”.

“Somos tratados como se toda 
aquela área não passasse de 
terreno, como se não existissem 
várias centenas de caravanas 
estacionadas e a pagar mensa-
lidades”, referiu.

À agência Lusa, o promotor 
alegou que só em junho assume 
a gestão do parque, enquanto 
que o município esclareceu que 
“a decisão sobre a retirada dos 
equipamentos para a realização 
de obras, respetivas condições 
e nova alocação dos espaços 
caberá ao arrendatário, sendo 
que a movimentação dos equi-
pamentos é da responsabilidade 
de cada proprietário”.

“Caberá ao investidor deter-

minar se o período de realização 
de tais obras implicará o encerra-
mento parcial ou total do parque 
e a saída ou deslocação de cara-
vanistas”, acrescentou.

O atual regulamento do par-
que define que o encerramento 
da instalação ou suspensão do 
período de utilização por motivo 
de realização de obras não con-
fere qualquer dedução ou devo-
lução do preço de utilização.

O aumento da procura por Pe-
niche enquanto destino de surf 
tem contribuído para a subida no 
número de dormidas.

Atualmente com capacidade 
para duas mil pessoas, o parque 
de campismo teve 34 mil utentes 
em 2019, sendo 25 mil nacionais 
e nove mil estrangeiros, o que 
gerou um volume de negócios de 
648 mil euros.

A advogada Márcia Henriques 
foi eleita presidente do partido 
Reagir Incluir Reciclar (RIR), no 
III Congresso Nacional, que de-
correu no passado sábado em 
Lisboa, recebendo a única lista 
concorrente 42 votos a favor, 
sendo registados dois votos em 
branco e um nulo.

“Há necessidade de na práti-
ca assumir um discurso mais po-
lítico”, afirmou a até agora vice-
presidente e porta-voz do RIR, 
que sucede a Vitorino Silva (Tino 
de Rans), que se demitiu do car-
go e que agora desempenhará 
funções na mesa da assembleia 
geral.

Márcia Henriques é licencia-
da em direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade Clássica 
de Lisboa. Tem escritório de ad-
vocacia em Lisboa, Odivelas e 
Peniche.

Francisco Gomes

Advogada de Peniche eleita 
presidente do RIR

Márcia Henriques

A Associação dos Pro-
prietários da Praia D’el Rey 
continua sem ver resolvido o 
problema da degradação do 
piso, buracos em abundância, 
curvas com visibilidade redu-
zida e inexistência de bermas 
na principal estrada de acesso 
ao empreendimento Praia d’El 
Rey, um dos mais importantes 
em Óbidos e com centenas de 
residentes. 

Os problemas registam-se 
sobretudo na área que perten-
ce ao concelho de Peniche. 

“A estrada nunca foi realca-
troada, são buracos e mais bu-
racos que se agravam a cada 
inverno. Os veículos são obri-
gados a desviarem o trajeto 
para a faixa contrária, aumen-
tando cada vez mais a insegu-
rança. O que acontece é que 
grande parte da estrada per-
tence a Peniche e os impostos 
que pagamos, taxas e IMI vão 

parar a Óbidos, e nunca o Mu-
nicípio de Peniche irá gastar 
dinheiro numa estrada cujos 
eleitores são de Óbidos”, afir-
ma Nuno Guerra, da Associa-
ção dos Proprietários da Praia 
D’el Rey, fazendo notar que “as 
receitas de turismo beneficiam 
Peniche”. 

Em fevereiro de 2021, numa 
reunião da Assembleia Muni-
cipal de Peniche, questionado 
pelo presidente da Junta de 
Freguesia da Serra d´El-Rei, 
Jorge Amador, o presidente da 
Câmara de Peniche, Henrique 
Bertino, admitiu que a estrada 
“para além, do asfalto precisa 
de algumas intervenções em 
termos de bermas, e precisa, 
também, de alguns postes de 
eletricidade”, adiantando que a 
obra iria ser executada “depois 
das principais necessidades do 
concelho estarem realizadas”.

Estrada degradada 
até à Praia D’el Rey
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A equipa da Consulta do Pri-
meiro Episódio Psicótico do 
Centro de Respostas Integradas 
de Psiquiatria e Saúde Mental 
do Centro Hospitalar do Oeste 
recebeu o 2.º prémio Janssen 
Neuroscience RWE Award 2022 
na categoria ‘Séries Clínicas’, 
no passado dia 14, no VII Fórum 
Neurociências, que decorreu em 

Lisboa.
O trabalho, intitulado “Cara-

terização Clínica e Demográ-
fica dos doentes seguidos na 
Consulta de Primeiro Episódio 
Psicótico do Centro Hospitalar 
do Oeste”, foi desenvolvido por 
Sofia Marques, Cátia Dias, Hugo 
Silva, Liliana Ferreira, Mónica 
Grais, Nuno Água, Patrícia Fra-

de e Vera Leal, e premiado com 
1.500 euros.

Este trabalho pretendeu cara-
terizar a amostra de doentes com 
primeiro episódio psicótico relati-
vamente aos dados sociodemo-
gráficos, diagnóstico psiquiátrico, 
consumo de substâncias psicoa-
tivas e principais intervenções 
realizadas.

Psiquiatria 
hospitalar premiada

O prémio foi recebido pela enfermeira Vera Leal

A artesã Júlia Ramalho, na-
tural do Vimeiro e residente em 
Turquel, no concelho de Alcoba-
ça, tem-se dedicado às tapeça-
rias ao longo da sua vida.

Discípula da artista alcoba-
cense Irene Natividade, para 

quem foi trabalhar aos 14 anos, 
ganhou motivação pelo manuse-
amento da agulha aos 16 anos, 
começando por pequenos traba-
lhos que rapidamente evoluíram 
para obras mais complexas.

Com 55 anos, considera-se 

autodidata. As suas obras em-
belezaram o cenário das novelas 
“Jardins Proibidos” e “Mulheres”, 
emitidas pela TVI, e têm consta-
do de várias exposições.

Dedicação às tapeçarias

Trabalhos de Júlia Ramalho

Decorre nos dias 28 e 29 de 
maio uma campanha nacional 
de recolha para angariar ali-
mentos básicos relativamente 
aos quais não existem exce-
dentes, como leite, arroz, mas-
sas, azeite, óleo, grão e feijão, 
atum, salsichas, bolachas e 
cereais de pequeno-almoço.

O Banco Alimentar do Oes-
te, que abrange os concelhos 
de Alcobaça, Bombarral, Ca-
daval, Caldas da Rainha, Lou-
rinhã, Nazaré, Óbidos e Peni-
che, vai distribuir localmente 
os produtos recebidos às cerca 
de dez mil pessoas com carên-
cias alimentares comprovadas, 
através das 59 instituições de 
solidariedade social parceiras, 
previamente selecionadas e 
acompanhadas ao longo de 
todo o ano por voluntários vi-
sitadores.

No entanto, devido à pande-
mia, por existir dificuldade em 
constituir equipas de voluntá-
rios para os supermercados, 

haverá menos superfícies a re-
colher em cada concelho. 

De igual modo, haverá equi-
pas de voluntários reduzidas 
no armazém na estação fer-
roviária das Caldas da Rainha 
para o trabalho de separação 
dos alimentos angariados.

“Apesar de todas estas difi-
culdades, não vamos baixar os 
braços e tudo faremos para que 
a campanha seja um sucesso. 
Para tal, contamos com a co-
laboração e generosidade de 
toda a comunidade. Por favor, 
ajudem-nos a ajudar”, apela o 
Banco Alimentar do Oeste.

Para além desta Campanha 
Saco, existem ainda a Campa-
nha Ajuda Vale, de 26 de maio 
a 5 de junho, através de vales 
de produtos selecionados, en-
tregues na caixa registadora, e 
a Campanha Online em www.
alimentestaideia.pt, que permi-
te a doação de alimentos onli-
ne, com pagamento por Multi-
banco ou cartão de crédito.

Recolha de alimentos

No âmbito de um projeto 
financiado pelo Turismo de 
Portugal, a OesteCIM lançou 
a aplicação para dispositivos 
móveisl “Visit Oeste”, que fun-
ciona como guia turístico, dan-
do ao utilizador a possibilidade 
de navegar e usufruir da oferta 
turística do território do Oeste.

Existem sugestões de pon-
tos de interesse e atividades 
na área da cultura, património 
e história, mar, natureza, tu-

rismo ativo e desporto, e gas-
tronomia e produtos típicos da 
região.

Apresenta um mapa intera-
tivo para navegação e visuali-
zação fácil dos locais de visita, 
com possibilidade de filtragem 
entre as diferentes categorias 
e municípios.

A aplicação pode ser des-
carregada na app store ou na 
playstore.

OesteCIM lança app

A Comissão Para a Defesa 
da Linha do Oeste (CPDLO) 
aponta que as obras do troço 
Meleças/Torres Vedras da li-
nha ferroviária do Oeste estão 
paradas mas o Ministério das 
Infraestruturas e Habitação não 
admite, adiantando apenas que 
os trabalhos de implantação da 
via, catenária e sinalização te-
rão início em breve.

Esta foi a informação que a 
comissão diz ter recebido na 
reunião realizada no passado 
dia 17 com três adjuntos do 
ministro. 

Relativamente ao troço Tor-
res Vedras/Caldas da Rainha, 
a comissão diz ter sido infor-
mada que a consignação da 
obra ao empreiteiro vencedor 
deverá ser feita ainda este mês 
ou no início do próximo mês.

Quanto à localização da 
sub-estação eléctrica de Runa, 
que alimentará todo o troço in-
tervencionado, desde Meleças 
até às Caldas da Rainha, a 

comissão revela que a Infraes-
truturas de Portugal continua 
a estudar as duas alternativas 
ao local inicial, depois de se ter 
comprometido perante a popu-
lação daquela freguesia e dos 
autarcas na concretização de 
uma localização diferente da 
inicialmente prevista.

Para a CPDLO, “os atra-
sos já registados na execução 
do projeto de modernização e 
electrificação da Linha do Oes-
te impedem que fiquem, mais 
rapidamente, reunidas as con-
dições para uma melhor oferta 
do transporte público ferrovi-
ário, nas ligações regionais e 
inter-regionais, para a redução 
dos custos decorrentes da uti-
lização de material circulante a 
diesel e do transporte rodoviá-
rio coletivo ou individual, desig-
nadamente nas ligações entre 
os grandes centros urbanos, 
e para a diminuição dos níveis 
de poluição”.

Comissão alerta 
para atrasos 
na Linha do Oeste
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Caldas SC (B) acompanha 
Beneditense na subida de divisão

Festejos no final

No final do encontro com o SL Marinha, com uem 
empatou a duas bolas, a equipa do Caldas SC (B) 
festejou a subida à Divisão de Honra de Leiria, 
no qual acompanhou também a formação do Be-
neditense, que venceu o Peniche por 7-1.
O desafio no Campo da Mata foi muito renhido e 
ambas as equipas tiveram vantagens no marca-
dor.

Rui Miguel

O jogo teve uma boa assistência

Núria Carvalho, do Clube de 
Atletismo de Óbidos, venceu a 
prova do lançamento do peso, 
no Torneio Olímpico Distrital, 
2ª jornada, que se realizou em 
Pombal, no passado dia 15.

A atleta, do escalão de ini-
ciadas, lançou o peso de três 

quilos à distância de 8 metros e 
65 centímetros.

Também Rita Gabriel, atleta 
do Olho Marinho, representan-
do o Clube de Atletismo de Óbi-
dos, foi 3ª classificada feminina 
no Trail de S. Mamede (Porta-
legre), na distância de 43 km. 

Obidense vence 
prova do lançamento 
do peso

Núria Carvalho ao centro

FUTEBOL
Campeonato nacional 
de juniores-2ª Divisão D
2ªFase-Manutenção/Descida

Resultados 
(14ª e última jornada):
GS.Loures-1-Real SC-1
Oriental-4-AC.Santarém-0
Alcanenense-5-Sintrense-1
Damaiense-2-Caldas SC-1

Classificação:
1º Real SC-67p
2º Oriental-53p
3º Caldas SC-49p
4º GS.Loures-47p
5º AC.Santarém-43p
6º Sintrense-35p
7º Alcanenense-33p
8º Damaiense-6p

Campeonato Distrital Divisão 
de Honra de Juvenis
Resultados (26ª jornada 
e última):
G Alcobaça- 1-Marrazes - 5
Gd.Nazarenos-1 - Grap/-3
Caldas Sc (B) - 4 - Vieirense
Ansião-1 - Ud.Serra-2

Marinhense 4 - Beneditense-2
Sc: Pombal-5 Ud-Batalha (A)-1
Ud. Leiria(B) - 10-Avelarense-0

Classificação:
1º Marinhense(A)-70p
2º Sc-Pombal-64p
3º Scl.Marrazes (A) - 63p
4º Ud-Leiria(B)-57p
5º Vieirense-47p
6º Caldas Sc (B) - 46p
7º Ud-Batalha(A)-45p
8º Gc.Alcobaça-29p
9º Beneditense-29p
10º Gd. Nazarenos-23p
11º Ud.Serra-22p
12º Grap/Pousos-19p
13º Avelarense-8p
14º Ansião-4p

Campeonato Distrital 
1ª Divisão de seniores
Grupo-b-2a fase

Resultados 
(10ª jornada e última):
Caldas SC (B) - 2-SL Marinha-2
Beneditense-7- Peniche (B)-1
OS Unidos- 2- GRAP/Pousos-0

Classificação:
1º Beneditense - 25P
2º Caldas SC (B) -20P
3º SL- Marinha - 16P
4º GD.Peniche (B). ISP
5º OS Unidos - 12P
6º GRAP/Pousos-0P

Campeonato Distrital-
1ª Divisão de iniciados
-série-C- Grupo-B-2ªFase
Apuramento 1º ao 4º lugar

Resultados (2ª Jornada):
Areco/Coto-0- Marinhense(B)-0
Caseirinhos-4-Pedro R.(B)-3

Classificação:
1º Marinhense(B)-4p
2º Areco/Coto-4p
3º Caseirinhos-3p
4º AD.Pedro Roma(B)-0p

Campeonato Distrital 
1ª Divisão de Seniores
Grupo-B-2ª Fase
Campo da Mata
Árbitro: Tomé Pires
Árbitros assistentes: Franclim 

Silva e Tomé Simões
Caldas Sport Clube (B): Luka 

Félix, António Brito “Toni”, David 
Santos, Gonçalo Barreiras, Júlio 
Sousa, Martim Magalhães, Pe-
dro Creio, Tiago Catarino, Ulis-
ses Magalhães, Victor Gomes e 
Tomás Silva

Suplentes: Guilherme Sou-
sa, Afonso Martins, David Silva, 
Gonçalo Matias, Pedro Sousa, 
Ricardo Pereira e Gonçalo Du-
arte

Substituições: Martim Maga-
lhães (Gonçalo Matias aos 25m-
2p), Tomás Silva (Gonçalo Du-
arte aos 33m-2p), Toni (Ricardo 
Pereira aos 33m-2p) e Gonçalo 
Barreiras (Afonso Martins aos 
47m-2p)

Treinador: Walter Estrela

Golos: António Brito “Toni” 
(26m-1p) e Ricardo Pereira 
(38m-2p)

SL Marinha: João Cardoso, 
Pastilhas, Gonçalo Dias, Marcos 
Vareta, Petita, Leandro, Félix, 
Brazão, Luís Pedro, Nuno San-
tos e Diogo Freitas

Suplentes: Tiago Amado, Fá-
bio Tojeira, João Oliveira, Nuno 
Bonita, João Pinto e Gonçalo 
Sousa

Substituições: Nuno Santos 
(João Pinto aos 45m-1p), Pasti-
lhas( Gonçalo Sousa aos 22m-
2p), Félix (João Oliveira aos 
30m-2p) e Brazão(Nuno Bonita 
aos 45m-2p)

Treinador: José Carlos Pe-
reira

Golos: Brazão (11m-1p) e 
Brazão (32m-2p)

Cartões Amarelos: Pastilhas 
(25m-1p), Diogo Freitas (18m-
2p), Félix (28m-2p), Marcos Vare-
ta (30m-2p) e Brazão (29m-2p)
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O selecionador José Poeira 
convocou António Morgado, Da-
niel Lima, Gonçalo Tavares e Rú-
ben Rodrigues (Bairrada), Rafael 
Barbas (Landeiro/KTM/Matias & 
Araújo/Frulact) e Tiago Santos 
(Alcobaça CC/Crédito Agrícola). 

Em dois dias os corredores 
cumpriram três etapas. A primeira 
jornada, no sábado, contou com 
uma tirada de 115,6 quilómetros, 
iniciada em Malachappe Pluvig-
ner. A etapa fez-se a alta veloci-
dade logo desde início, ficando 
marcada por várias movimenta-
ções no pelotão e tentativas de 
fuga. Daniel Lima foi o corredor 
português mais bem classifica-
do, na sétima posição. António 
Morgado esteve numa fuga, mas 
o seu grupo foi alcançado pelo 
pelotão já nos quilómetros finais, 
acabando em 26º. 

No domingo, os ciclistas en-
frentaram duas etapas, uma de 
manhã e outra à tarde. A primeira 
prova do dia foi um contrarrelógio 

individual de sete quilómetros, 
entre Réguiny e Évellys. António 
Morgado foi o melhor corredor 
português em competição, tendo 
terminado com o oitavo melhor 
tempo, a 25 segundos do ven-
cedor.

À tarde os corredores tiveram 
pela frente um percurso de 109,9 
quilómetros, entre Buléon e Lo-
cminé. António Morgado chegou 
a sofrer uma queda durante a 
etapa, num dos vários topos do 
percurso, mas sem consequên-
cias de maior.

Quando o pelotão entrou no 
circuito final, a seleção nacional 
atacou com António Morgado e 
Rúben Rodrigues, formando uma 
fuga de 17 corredores composta 
por alguns dos favoritos à vitória 
da classificação geral.

Rúben Rodrigues foi até ao 
limite para tentar aumentar o rit-
mo na frente da corrida, deixan-
do depois António Morgado na 
cabeça do grupo. O ciclista das 

António Morgado fica em 2º no Trophée Centre Morbihan

O caldense, terceiro a contar da esquerda, a receber os prémios do segundo lugar

O ciclista caldense António Morgado subiu no 
passado domingo ao pódio do Trophée Centre 
Morbihan, na Bretanha, em França, depois de 
conquistar o segundo lugar da geral, corolário 
do grande trabalho de equipa conseguido pela 
seleção nacional de juniores, que permitiu este 
resultado na prova da Taça das Nações.

Francisco Gomes

Caldas da Rainha tentou fazer 
com que alguns corredores im-
portantes para a geral perdes-
sem o contacto, atacando várias 
vezes, mas sem sucesso. 

Entretanto seria o francês 
Ronan Auge a destacar-se, se-
guindo a solo até à meta. O gru-
po chegaria pouco depois, com 
António Morgado a sprintar para 
o sexto lugar na etapa. A vitória 
na geral ficaria para o belga Jens 
Verbrugghe, com o caldense a 
conquistar o segundo lugar, a 

escassos sete segundos do ven-
cedor. De destacar ainda que 
Portugal terminou esta prova da 
Taça das Nações na quarta posi-
ção por equipas.

A comitiva nacional segue 
agora rumo à Suíça, onde dis-
putará, de 26 a 29 de maio, uma 
das mais exigentes provas por 
etapas do mundo para os junio-
res, o Tour du Pays de Vaud. É 
uma corrida em que a montanha 
dita leis, mas na qual a especiali-
dade de contrarrelógio será tam-

bém decisiva.
A prova inicia-se com um pró-

logo de 4400 metros. O segun-
do dia apresenta uma etapa de 
135,8 quilómetros. Na terceira 
jornada, a disputar no dia 28, os 
ciclistas enfrentam uma etapa 
matinal de 91 quilómetros, dei-
xando para o período vespertino 
o segundo contrarrelógio indivi-
dual da competição, 11,3 quiló-
metros. No último dia correm-se 
104,7 quilómetros.

O corredor de A-dos-Francos 
já esteve no segundo lugar mas 
continua a ambicionar conquistar 
a camisola rosa (símbolo de líder 
da classificação nesta prova) e 
enquanto isso enverga a camiso-
la branca, indicativa da liderança 
da juventude.

Após o segundo dia de pausa 
na Volta a Itália, verificou-se uma 
etapa relaxada na luta pela clas-
sificação geral e João Almeida 
terminou em 10º, não perdendo 
tempo para o então líder, o es-
panhol Juan Pedro López (Trek-
Segafredo). Estava a doze se-
gundos.

Na 11ª etapa, João Almeida 
terminou no 27º lugar e apesar 
de ter chegado com o mesmo 
tempo dos seus adversários na 
luta pela camisola rosa, o líder 
da UAE Emirates caiu um lugar 

na geral, uma vez que Richard 
Carapaz bonificou num ‘sprint’ 
intermédio. Passava assim para 
o terceiro lugar da geral, a doze 
segundos de Juan Pedro López.

João Almeida manteve na 12ª 
etapa do Giro o terceiro lugar da 
geral, não perdendo tempo. Ter-
minou também a etapa treze sem 
azares, mantendo a posição, em-
patado com o mesmo tempo do 
segundo, Richard Carapaz.

A 14ª etapa revelou um novo 
camisola rosa, que passou de 
Juan Pedro López para Richard 
Carapaz, com sete segundos de 
vantagem sobre o australiano Jai 
Hindley (Bora-hansgrohe) e 30 
segundos sobre João Almeida, 
que se mantinha em terceiro na 
geral e assumia a liderança da 
classificação da juventude.

Na 15ª etapa, Richard Ca-

rapaz solidificou a liderança da 
classificação geral individual. 
O vencedor da prova em 2019 
sprintou na chegada à meta e 
ganhou dois segundos aos rivais 
mais diretos, Jai Hindley, agora 
a nove segundos de distância, 
e João Almeida, agora a 32 se-
gundos.

Monumento 
em A-dos-Francos

No âmbito da celebração do 
13º aniversário de elevação de 
A-dos-Francos a vila, no dia 12 
de junho, pelas 15h30, será inau-
gurado pela junta de freguesia 
um monumento dedicado a João 
Almeida.

Após a inauguração haverá 
animação e marchas populares.

João Almeida é 3º na Volta a Itália 
e veste a camisola de líder 

João Almeida enverga a camisola branca, indicativa da liderança 
da juventude

A Volta a Itália chegou à 15ª etapa no passado domingo, com o ciclista cal-
dense João Almeida (UAE Team Emirates) a estar na terceira posição, a 32 
segundos do líder, o equatoriano Richard Carapaz (Ineos). A prova tem 21 
etapas, terminando no dia 29 de maio.

Francisco Gomes
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Registe-se gratuitamente 
e leia em 

www.jornaldascaldas.com

A equipa de ciclismo Grupo 
Parapedra-Dinazoo-Riomagic, 
que representa o Centro Re-
creativo Popular de Ribafria, na 
Benedita, participou no passa-
do dia 15 na 5ª edição do Almo-
dôvar Cycling Challenge com 
cinco atletas - Jorge Letras, 
Jorge Marques, Paulo Simões, 
Pedro Dias e João Letras.

Os atletas estiveram no 
challenge longo, composto por 
uma etapa de 157 quilómetros.

Logo no início surgiu uma 
fuga de três atletas, onde esta-

va Jorge Letras, que cortou a 
meta no 3º lugar.

Na chegada do pelotão, João 
Letras terminou em 6º, Paulo 
Simões em 7º, Pedro Dias em 
10º e Jorge Marques em 11º.

Jorge Letras subiu ao pó-
dio duas vezes, para receber o 
prémio de 3º lugar da geral e 
2º classificado master A. Pau-
lo Simões subiu ao 2º lugar do 
pódio master B. João Letras 
conquistou o 3º lugar master A 
e Pedro Dias ao 3º lugar elites.

Ciclismo da Ribafria 
com cinco pódios

Jorge Letras foi 3º da geral

O Clube Desportivo do Bom-
barral esteve representado, com 
cinco atletas, na 16ª Maratona 
de Genebra Generali, na Suíça, 
prova que se realizou no fim-
de-semana de 14 e 15 de maio, 
juntando, nas diversas vertentes, 

mais de 14 mil participantes.
Os atletas bombarralenses, 

Carlos Domingos, Henrique Pe-
reira, Paulo Coelho, Paulo Silva 
e Pedro Correia, participaram 
na vertente de estafetas, tendo 
concluído a corrida em 04:01:44 

horas. O clube ficou em 97º lugar 
entre 204 equipas.

Esta foi a primeira prova do 
Clube Desportivo do Bombarral 
no estrangeiro.

Bombarralenses 
na Maratona de Genebra

Atletas do Clube Desportivo do Bombarral

O atleta Luís Alves/Trindade 
Seguros, das Caldas da Rai-
nha, participou no 35º circuito 
de Vila Chã de Ourique, com 
quinze voltas num perímetro 

de três quilómetros, feito a uma 
média superior a 40 km/h.

O ciclista ficou em 8º lugar 
em masters 50.

Caldense no circuito 
de Vila Chã

Luís Alves

A Escola de Karting do Oes-
te/Birel ART Portugal voltou a 
vencer para o Campeonato de 
Portugal de Karting Toyota, des-
ta vez na categoria Iniciação. Na 
terceira jornada dupla, disputada 
no Kartódromo Internacional do 
Algarve, a equipa sediada no 
Bombarral também garantiu pó-
dios na categoria Cadete 4T e 
destacou-se com exibições em 
outras categorias.

Na categoria Iniciação, Lou-
renço Antunes foi 2º na primeira 
corrida e depois conquistou o lu-
gar mais alto do pódio, somando 
assim pontos importantes para 
o campeonato, onde é um dos 
principais favoritos ao título. 

Tiago Caetano foi o 3º na pri-
meira competição e 6º na segun-
da. José Diogo Martins foi duas 
vezes 4º.

Líder da categoria Cadete 4T, 
Guilherme Morgado foi 5º e 2º, 
sendo um dos mais fortes candi-
datos a sagrar-se campeão na-
cional em 2022.

Igualmente em Cadete 4T, 
Martim Gomes viu a bandeira xa-
drez no 9º lugar na primeira corri-
da e ficou em 7º na segunda.

Mateus Gomes ficou em 7º e 
em 10º , enquanto que Francisco 
Iglésias foi 8º e 9º.

Na categoria Júnior, Filipe Ro-
drigues, foi 8º e 5º, Diogo Cae-
tano, na categoria X30 Mini, foi 

5º e 6º.
Na categoria X30 (Sénior), 

Mário Borges terminou na 25ª 
posição na primeira corrida e em 
14º na segunda.

Martim Romão foi 20º e 15º, 
João Rodrigues foi 21º, sendo 
forçado a abandonar na segunda 
corrida.

Bruno Frota estreou-se a cor-
rer pela equipa do Bombarral na 
X30 Super Shifter e não fosse 
um acidente teria já conquistado 
em Portimão um lugar no pódio 
da classe Master. Já Nuno Porte-
la voltou a vencer e lidera o cam-
peonato na categoria X30 Super 
Shifter Gentleman.

Equipa do Bombarral 
garante nova vitória 
em Karting

Lourenço Antunes
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O novo espaço, situado na 
Rua Pedro Nunes, Lote 23/24, 
na Zona Industrial, disponibiliza 
dois campos indoor WPT  - World 
Padel Tour e um campo outdoor 
que irá ser coberto, preparados 
para o nível profissional. Tem 
ainda balneários masculinos, fe-
mininos e para deficientes.  

Além das aulas individuais 
com os dois treinadores a tem-
po inteiro, os campos podem 
ser alugados individualmente ou 
para torneios. 

Tem ainda um bar e esplana-
da de apoio e uma receção com 
auxílio da equipa técnica do Clu-
be Padel das Caldas. O estacio-
namento é privado e gratuito. 

Dispõe de uma oferta com-
pleta para praticar padel, com 
bolas, sapatilhas e acessórios. 

Tem ainda uma loja de venda de 
equipamento desportivo para a 
modalidade. 

Quatro jovens das Caldas e 
de Óbidos, Nuno Roberto, José 
Grilo, Martim Norte e Pedro Pi-
res, consideraram o campo de 
padel uma oportunidade de ne-
gócio, dado ser uma modalidade 
com um aumento de adeptos nas 
Caldas e região.  

Verificaram que nas Caldas 
da Rainha, principalmente no ho-
rário pós-laboral, era muito difícil 
conseguir marcar campos, por-
que “estava tudo sempre cheio”, 
então resolveram avançar com o 
investimento. 

“É um desporto fácil de apren-
der e para todas as idades”, dis-
se José Grilo ao JORNAL DAS 
CALDAS, acrescentando que 

Clube Padel Caldas abriu 
na Zona Industrial

Os quatro fundadores, Nuno Roberto, José Grilo, Martim Norte e Pedro Pires

Caldas da Rainha reforçou a sua oferta desporti-
va com a inauguração do Clube Padel Caldas, no 
passado dia 14.  

Marlene Sousa

a “modalidade tem crescido de 
forma rápida com praticantes re-
gulares”.

Os fundadores do Clube Pa-
del Caldas não se arrependem 
de terem agarrado a oportunida-
de. A funcionar há cerca de duas 
semanas, já têm 30 sócios e com 
reservas todos os dias a par-

tir das 18h até à meia-noite. As 
marcações podem ser efetuadas 
em www.aircourts.com.

As inscrições para novos só-
cios estão abertas, com descon-
tos na loja de raquetes e no fim 
de dez jogos um grátis e ainda 
descontos nos restaurantes par-
ceiros. 

Segundo o responsável, este 
novo espaço desportivo “dá res-
posta ao aumento da procura 
da modalidade”. “Permite reunir 
pessoas que gostam de jogar 
padel e aperfeiçoar a prática com 
aulas junto dos treinadores, jogar 
entre amigos ou participar em 
torneios”, explicou José Grilo.

O Clube Desportivo do Bom-
barral esteve presente com 
dois atletas na 2ª Jornada do 
Campeonato Distrital de Sub-
18 na Marinha Grande, no 
passado sábado. Rodrigo Sil-
va participou no lançamento 
do dardo, onde alcançou o 3º 
lugar com a marca de 34m85. 

Francisco Lima participou nos 
5000m Marcha, ficando no 3º 
lugar.

Ainda na Marinha Grande, 
mas à noite, o clube participou 
no 8º Meeting Fernando Alves. 
Carolina Patrício atingiu o 3º 
lugar no lançamento do dardo, 
com a marca de 32m71.

Clube Desportivo
do Bombarral 
em duas competições

Carolina Patrício em 3º no lançamento do dardo

Introduzir valores desportivos 
aos participantes, proporcionan-
do a experimentação das diver-
sas modalidades desportivas, 
promover hábitos de vida saudá-
veis e de prática de atividade fí-
sica e criar momentos de lazer e 
animação. Estes eram os desíg-
nios do “I Meeting de Desportos 
na Areia”, promovido pelos estu-
dantes do 2.º ano da licenciatura 
em Gestão de Eventos, da Esco-
la Superior de Turismo e Tecno-
logia do Mar de Peniche (ESTM), 
que na passada quinta-feira 
reuniram a comunidade acadé-

mica, docentes e colaboradores 
da escola na Praia do Lagide, no 
Baleal. 

Esta iniciativa contou com 
o apoio da Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais 
(ESECS) do Politécnico de Lei-
ria, da Junta de Freguesia de 
Ferrel, da Câmara Municipal de 
Peniche, da Federação Portu-
guesa de Andebol e de outras 
parcerias locais.

O evento consistiu na dinami-
zação de diversas modalidades 
desportivas na areia, ao longo 
de um dia, tendo envolvido a 

participação de 120 estudantes, 
professores e colaboradores da 
ESTM. Andebol, voleibol, tripela, 
slackline, yoga, bubble football, 
crosstraining e zumba foram as 
modalidades praticadas, tendo 
ainda sido promovida uma ca-
minhada pelo ambiente, com a 
apanha de lixo do areal.

A iniciativa incluiu também a 
participação de especialistas das 
diferentes modalidades, que pro-
porcionaram uma transmissão 
de conhecimentos mais aprofun-
dada.

Uma das iniciativas

I Meeting de Desportos 
na Areia no Baleal
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O III Festival Óbidos + Ati-
vo decorre de 26 a 29 de maio, 
dinamizado pelos pelouros da 
‘Saúde e Bem-estar’ e ‘Despor-
to e Juventude’, do Município de 
Óbidos. 

A iniciativa apresenta um pro-

grama transversal a todas as 
faixas etárias e passa por ações 
desportivas, ligadas à saúde, nu-
trição e sustentabilidade, assim 
como muita animação e informa-
ção.

O espaço do festival é o Com-

plexo Desportivo de Óbidos. 
Vários parceiros, clubes e asso-
ciações do concelho vão mostrar 
muitas das atividades desporti-
vas que se podem praticar em 
Óbidos. As entradas são livres.

III Festival Óbidos + Ativo
Peniche recebe nos dias 28 

e 29 de maio o Campeonato 
Nacional de Stand Up Paddle 
Race nas categorias de Mara-
tona de Mar e Race Técnico.

A competição realiza-se 
num percurso junto à costa de 
Peniche, com partida na praia 

do Baleal e chegada na praia 
do Molhe Leste (categorias 
de Open e Sub 18, feminino 
e masculino) e num percurso 
montado entre a praia de Mo-
lhe Leste e a praia de Super-
tubos.

Campeonato 
de Stand Up Paddle

O centro comercial La Vie 
nas Caldas da Rainha tem em 
exposição até dia 29 de maio o 
Nissan do embaixador do Drift 
de Pinhel, Rui Pinto, divulgando 
a prova pontuável para o Cam-
peonato de Portugal de Drift e 
Taça Intercontinental, que tem 
lugar na cidade de Pinhel a 21 
e 22 de agosto.

Após uma ronda na região 
centro onde o Nissan GTR 
marcou presença em Guarda, 

Pinhel e Viseu, agora é a vez 
das Caldas da Rainha receber 
um carro de drift, modalidade 
que atrai pela sua espetacula-
ridade.

No dia 27 de maio, a partir 
das 18h, no piso 2 do La Vie, 
terá lugar uma sessão de autó-
grafos com os pilotos Rui Pinto 
e José Magalhães.

Rui Miguel

Drift de Pinhel 
promove-se 
no La Vie Caldas

Nissan GTR à entrada do centro comercial

A equipa de natação dos Pim-
pões deslocou-se a Leiria no dia 
21 de maio para participar na 
edição de 2022 do Leiriaswim. 
Estiveram presentes 276 aletas 
em representação de 12 clubes.

Os Pimpões estiveram repre-
sentados por 29 atletas: David 
Amaral, Tomás Anfilóquio, Maria-
na Antunes, Guilherme Cabral, 
Maria Carvalho, Camila Cha-

musco, Rodrigo Coutinho, Débo-
ra Silva, Vasco Lemos, José Mar-
ques, Beatriz Martins, Inês Mar-
tins, Keira Monteiro, João Norte, 
Mikhael Onutskyy, Júlia Pinheiro, 
Inês Piño, Guilherme Rebelo, 
Clara Rodrigues, Eduardo Rodri-
gues, Hugo Santos, Louis San-
tos, Pedro Silva, Francisco Soa-
res, Mafalda Sousa, Luca Tona, 
M.ª João Vala, Gabriel Varela e 

Laura Varela.
Destaque para Mikhael 

Onutskyy e Maria Carvalho, que 
alcançaram, respetivamente, o 
1º lugar de infantis e o 3º lugar de 
juniores/seniores, respeitante ao 
somatório das 6 provas nadadas 
(50L, 400L, 100C, 200E, 100B e 
100M).

Natação Pimpões no Leiriaswim

Nadadores do clube caldense
A fase final distrital da épo-

ca de basquetebol dos sub18 
masculinos decorreu no pas-
sado fim-de-semana nas Cal-
das da Rainha, reunindo em 
competição Basket Clube Lis, 
União Desportiva de Leiria, 
Clube Basquetebol de Leiria 

e dos Pimpões Basquetebol, 
equipa caldense que, para 
além de ser a organizadora, se 
sagrou campeã.

No primeiro jogo derrotou 
o Clube Basquetebol de Leiria 
por 142-12 e na final venceu o 
Basket Clube Lis por 86-50.

Pimpões campeões 
distritais sub18 
em basquetebol

Equipa caldense

Foi com grande euforia que 
os adeptos da delegação "Dra-
gões do Oeste”, nas Caldas da 
Rainha, festejaram na tarde do 

passado domingo a conquista da 
Taça de Portugal em futebol fren-
te ao Tondela.

Após vitória por 3-1, os dra-

gões passaram a ter dezoito tro-
féus no seu historial.

Rui Miguel

Festa na delegação “Dragões do Oeste”

Portistas festejaram 
conquista 
da Taça de Portugal
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Sporting Clube das Caldas

A  Associação Peão Caval-
gante/Arneirense, das Caldas 
da Rainha, esteve representa-
da no II Torneio de Xadrez do 
Arunca (Soure), no dia 21 de 
maio.

Neste torneio de semirrápi-
das, com ritmo de 15 minutos 

mais 5 segundos, em sistema 
suíço de 8 rondas, participaram 
68  jogadores, entre os quais 
Paul Avramescu, que fi cou em 
oitavo, Gonçalo Goulão, que foi 
décimo primeiro, e Emma Avra-
mescu, em 51º.

Peão Cavalgante 
Arneirense 
no Torneio do Arunca

Paul Avramescu

Tive, no início da minha vida 
laboral, um número signifi cati-
vo de entrevistas de trabalho 
e em todas houve uma frase 
comum que me acompanhou: 
"Sou formada em desportos 
de equipa!". Pode parecer es-
tranha, mas diz, a meu ver, 
muito. Há nela um pressupos-
to de que "jogamos" pelo bem 
comum, pensamos e agimos 
em conjunto para um objetivo 
claro, colocando de lado egos 
e diferenças, unindo esforços 
para chegar à conquista.

Esta minha formação, que 
marca tanto de quem sou, de-
veu-se ao Sporting Clube das 
Caldas, onde fi z parte da equi-
pa de voleibol durante cerca 
de oito anos, dos meus onze 
aos meus dezanove. Digamos 
que não invejo a tarefa dos 
treinadores que levam com um 
grande grupo de adolescentes 
espevitadas e cheias de "Rei-
na-barriga" e tentam conciliar 
vontades e feitios no caminho 
dos valores que referi, mas há 
uma pessoa que me marcou 
para sempre, e de forma muito 
positiva, no caminho que lá fi z: 
Hugo Madruga! Sei que é um 
sentimento comum à maioria 
da equipa que me acompa-
nhou neste percurso e na qual 
conto, ainda hoje, com várias 
das minhas grandes amigas.

Não havia falhas a compro-
missos por motivos levianos, o 
treino começava ao segundo 
da hora certa e não havia to-
lerância para atrasos (impen-
sável!). Cada uma tinha uma 

função clara e havia um gran-
de sentido de responsabilida-
de para concretizar da melhor 
forma possível a sua tarefa. 
O jogo fazia-se em campo, 
sim, mas também no banco 
de suplentes no apoio às seis 
que representavam o clube 
em campo, também no treino 
onde "todas são fundamentais" 
e também em casa: "Visualiza 
a jogada, imagina-te a execu-
tar cada passe na perfeição!". 
Havia treino físico, havia treino 
tático e havia, de forma ineren-
te, a melhor formação cívica e 
mental que qualquer um pode 
receber. Sou, por isso, para 
sempre grata ao Sporting Clu-
be das Caldas e é essencial-
mente essa formação que levo 
comigo a cada dia e que marca 
quem sou e os valores pelos 
quais me rejo.

Infelizmente não foi possível 
colocar todas as que comigo jo-
garam na foto, mas estão todas 
nas minhas memórias!

Sofi a Serrenho

No manifesto de candidatura 
da lista A – Modernizar o Spor-
ting, são enunciados os objetivos 
a atingir, que passam por manter 
o SCC como “clube de referência 
local, regional e nacional, nome-
adamente no contexto do volei-
bol, com uma equipa sénior mas-
culina na primeira divisão”.

Pretende-se “investir na práti-
ca do desporto feminino, nome-
adamente no voleibol, criando 
condições para se tornar uma 
referência regional e nacional”.

A lista pretende “abraçar no-

vos desafi os, num contexto eu-
ropeu e internacional, levando 
o nome do clube e da região a 
novos locais, e trazendo novas 
ideias, aprendizagens e conheci-
mentos para o seio do clube”.

“Continuar a fomentar a prá-
tica desportiva, introduzindo no-
vos desportos, não praticados 
na cidade ou nos quais existem 
lacunas, ou recuperando antigas 
práticas desportivas nas quais o 
clube foi referência”, é outro ob-
jetivo, a par da criação de liga-
ções à comunidade.

Para a direção, com Luís Fili-
pe à frente, são propostos os no-
mes de António Ferreira, Antónia 
Correia, Fernando Silva, Paula 
Silva, Joana Machado, João Ne-
ves e Jorge Sousa.

Para a mesa da assembleia 
geral são indicados os nomes 
de Filipe Mateus (presidente), 
Fernando Horta e João Campi-
nas, enquanto que no conselho 
fi scal e disciplinar estão Mário 
Pedro (presidente), Paulo Rocha 
e Nuno Mota.

Luís Filipe candidato 
à presidência do Sporting 
das Caldas

Luís Filipe, o candidato à presidência da direção, e Mário Tavares

As eleições no Sporting Clube das Caldas (SCC) decorrem no dia 26 de 
maio, a partir das 21h, no Pavilhão Raúl Jardim Graça, tendo sido apre-
sentada uma única lista concorrente para o biénio 2022-2023, proposta 
pela atual direção, e encabeçada por Luís Filipe, atualmente presidente da 
mesa da assembleia geral e que troca posição com o atual presidente da 
direção, Filipe Mateus.

Francisco Gomes

A secção de patinagem artísti-
ca da Casa do Benfi ca de Caldas 
da Rainha participou no Campe-
onato Distrital de Patinagem Ar-
tística organizado pela Associa-
ção de Patinagem de Leiria, que 
decorreu nos dias 7 e 8 de maio.

A Casa do Benfi ca levou a 
provas quatro atletas, que obti-
veram as seguintes classifi ca-
ções: Infantil – Serena Ferreira 
10ª classifi cada; Cadete – Mafal-
da Vieira 5ª classifi cada; Juvenil 
– Alice Sousa 10ª classifi cada; 
Júnior – Maria Inês Custódio 13ª 
classifi cada.

Coletivamente a Casa do Ben-
fi ca fi cou em 9º lugar, num total 
de 14 equipas.

A secção aceita meninos e 
meninas a partir dos quatro anos, 
tem patins para emprestar e ofe-
rece os dois primeiros treinos. 
Para mais informações, contac-
tar 910003346.

Casa do Benfica no distrital 
de patinagem artística

Patinadoras participaram no campeonato distrital
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Escaparate

Praças 
decadentes

Nos dias 9 e 10 de maio 
tive a oportunidade de par-
ticipar no programa Parla-
mento dos Jovens, enquan-
to deputada efetiva do Agru-
pamento de Escolas Rafael 
Bordalo Pinheiro, na Sessão 
Nacional na Assembleia da 
República. 

Este programa é uma 
iniciativa da Assembleia da 
República, dirigida aos jo-
vens dos segundo e terceiro 
ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário, que tem 
como propósito estimular o 
gosto dos jovens pela par-
ticipação cívica e política, 
promovendo o debate demo-
crático e contribuindo para a 
resolução de matérias que 
afetem o seu presente e o 
futuro individual e coletivo.

De entre centenas de es-
colas participantes, a minha 
presença foi garantida atra-
vés da seleção na sessão 
distrital pelo círculo de Lei-
ria, conjuntamente com ou-
tros sete deputados jovens 
de escolas do mesmo dis-
trito. A votação distrital teve 
como objetivo apurar quatro 
escolas e um projeto de Re-
comendação que viria a ser 
apresentado e debatido na 
Assembleia da República. 
O projeto de recomendação 
contemplava um conjunto de 
quatro medidas que visam 

combater a desinformação, 
no âmbito do tema proposto 
este ano – Fake News.

À semelhança daquilo 
que é o trabalho diário dos 
deputados, fomos postos à 
prova com uma tarde dedi-
cada ao debate e aprovação 
de projetos de Recomenda-
ção em diferentes Comis-
sões Parlamentares. 

No segundo dia decorreu 
a Sessão Plenária, conduzi-
da por uma mesa de jovens 
eleitos. Na sua abertura, 
tivemos o privilégio de as-
sistir aos discursos quer do 
Exmo. Sr. Presidente da As-
sembleia da República, Dr. 
Augusto Santos Silva, quer 
do Exmo. Ministro da Edu-
cação, Dr. João Costa, aos 
quais se seguiu um período 
de perguntas a um conjunto 
de deputados da Assem-
bleia da República, no qual 
se encontravam representa-
dos todos os grupos parla-
mentares. 

Esta sessão culminou 
com a aprovação da Reco-
mendação fi nal à Assem-
bleia da República, cujas 
medidas destaco: criação de 
um grupo de trabalho, com-
posto por especialistas em 
informática e em informação, 
que se dedique à criação de 
um selo de fi abilidade, para 
fontes de informação confi á-

Olhar JSD

Parlamento dos Jovens

Pu
b.

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

vel; atribuição de um símbo-
lo de veracidade da informa-
ção de sites confi áveis e de 
notícias credíveis, organiza-
do por uma equipa de pro-
fi ssionais multidisciplinares 
responsáveis por verifi car as 
fontes, em colaboração com 
o Centro Nacional de Ciber-
segurança (CNCS); criação 
de série televisa de anima-
ção para explicar às crian-
ças, de forma lúdica, como 
identifi car as fake news.

Para mim, esta foi uma 
experiência inesquecível, 
que me permitiu o desen-
volvimento de competências 
pessoais e sociais.  

Agradeço ao Agrupa-
mento de Escolas Rafael 
Bordalo Pinheiro pela opor-
tunidade que me foi dada e 
aos colegas de círculo que 
me acompanharam nesta 
experiência.

Madalena Mestre

As praças da fruta e 
do peixe, em Caldas da 
Rainha, estão em franca 
decadência. A maioria 
dos vendedores acredita, 
inclusive, que com a aber-
tura da nova superfície 
comercial, no centro da 
cidade, será muito difícil 
continuarem a trabalhar.

Enquanto, em inúme-
ros países, os investimen-
tos em praças como aque-
las prosseguem a aumen-
tar, no concelho caldense 
ocorre exatamente o con-
trário. Se estudarmos de-
terminadas cidades que 
possuem esse tipo de 
mercados, percebemos a 
preocupação política em 
distanciá-los das gran-
des superfícies, evitando, 
assim, constrangimentos 
comerciais.

Outro problema enfren-
tado é o da desmontagem 
das bancas na praça da 
fruta. Um espaço que de-
veria fi car disponível para 
a colocação de esplana-
das e para o usufruto dos 
transeuntes em geral, na 
maioria dos dias só está 
desimpedido totalmente 
após as 16 horas.

O edifício da praça do 
peixe, depois do horário 
de trabalho, é encerrado, 
não sendo utilizado para 
mais nada. Um desper-
dício.

Essas praças calden-
ses passarão pelo mes-
mo processo que atingiu 
as Termas; o Parque D. 
Carlos I; a Mata Rainha D. 
Leonor; e a riqueza arqui-
tetural do centro histórico: 
O do abandono lento, po-
rém, doloroso para quem 
compreende a importân-
cia de todo o património 
existente. 

Politicamente o que 

temos é a banal promes-
sa eleitoralista do “vamos 
fazer”, depois surgem as 
desculpas esfarrapadas 
do tipo “não temos verba 
para nada, pois a ges-
tão anterior foi ruinosa”. 
A União Europeia possui 
programas de apoio (bem 
como o próprio Governo) 
para a recuperação e o 
investimento nos mais 
diversos setores conce-
lhios, inclusive os acaba-
dos de enumerar, mas, 
isso, o eleitor não sabe 
(ou não quer saber). A 
ignorância popular é uma 
bênção para a classe po-
lítica.

Mirem-se em Elvas, 
em Aveiro, e no Porto, 
por exemplo, cuja recu-
peração e reabilitação 
urbana do centro históri-
co vem dando uma nova 
vida àqueles concelhos. 
O investimento na pre-
servação do património 
material e imaterial trouxe 
mais qualidade de vida 
aos moradores e transfor-
mou-se na principal mais-
valia do turismo local. Nas 
Caldas da Rainha o pen-
samento é outro, pois são 
muitos os interesses pes-
soais instalados (é o que 
se ouve em conversas de 
café).

O que de facto ocorre 
é que a cada dia que pas-
sa há mais bens degrada-
dos, mais insalubridade, 
mais ruína, maior asfi xia 
do comércio local, menos 
turismo, etc.

O centro histórico do 
concelho caldense não 
vai mudar. Nada vai mu-
dar. Os diagnósticos são 
os piores possíveis. Mas, 
como o povo quer festa 
e cerveja, os índices de 
aceitação política estarão 

em alta no verão. Propa-
ganda paga nos meios de 
comunicação, festarolas 
e álcool, não representam 
mudança, mas alegram a 
alma. Compreendo.

Os símbolos identitá-
rios de Caldas da Rainha 
estão ameaçados e pas-
sam por um abandono 
inaceitável (vejam o des-
prezo voltado à estátua 
da Rainha D. Leonor, e 
demais monumentos do 
concelho). 

Se permitimos abusos 
(autorizar a instalação de 
uma grande superfície, 
numa “esquina” do cen-
tro histórico, é um deles) 
legamos ao abandono o 
comércio local, e os tra-
balhadores das praças do 
peixe e da fruta.

Um representante da 
autarquia, brevemente, 
deverá apregoar pela 
comunicação social, que 
não é bem assim, que 
tudo pode ser uma ques-
tão de opinião e que, na 
dele, tudo será diferente. 

Se esse anúncio acon-
tecer, Samuel Langhome 
Clemens (Mark Twain, 
1835-1910) entra aqui 
como uma luva: “Em reli-
gião e política as crenças 
e convicções das pesso-
as são, na maioria das 
vezes, adquiridas de se-
gunda-mão, e sem exami-
nação de autoridades, as 
quais elas mesmas não 
examinaram a questão a 
fundo, mas as adquiriram 
também de segunda-mão 
de outros não examinado-
res, cujas opiniões sobre 
elas não valem o peido de 
um peixe”.

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 profi ssionais no 
país. Conhecedor de casos desesperados, o Mestre Quemo 
será indispensável para realizar os seus sonhos.

Astrólogo/Espiritualista

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

Trabalho Garantido

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

912 584 886 / 920 596 608
(WhatsApp)

Festas 
de aniversário
Casamentos
Batizados

DECORAÇÕES TEMÁTICAS
ANIMAÇÃO INFANTIL

Telf. 961 581 340
@eventos.sonhosmagicos

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



JORNAL DAS CALDAS     3125 DE MAIO DE 2022 PUBLICIDADE

Aviso  

Alteração ao Plano Diretor Municipal das Caldas da Rainha no âmbito do Regime 
Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas 

Vitor Manuel Calisto Marques, presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
torna público que, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de 
Caldas da Rainha aprovou, no dia 26 de abril de 2022, por maioria com 31 votos a 
favor e uma abstenção, a proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal das Caldas 
da Rainha no âmbito do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (Regime 
Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas), referente a 9 processos 
de regularização de atividades económicas. 
A alteração do Plano Diretor Municipal consiste na atualização do Anexo III do 
regulamento, adicionando 9 processos de atividades económicas, numerados 
sequencialmente de 12 a 20, com parecer favorável em sede de conferência decisória 
(03/2018/1155; 03/2018/1083; 03/2017/1263; 03/2018/1331; 03/2020/9; 03/2016/2017; 
03/2017/923; 03/2018/63; 03/2018/1111) e na respetiva identificação georreferenciada 
na planta de ordenamento do concelho à escala 1/25000. 
Assim, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º165/2014, de 5 de novembro e no n.º 4 do artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, publica-se no Diário da República as alterações da planta de 
ordenamento de escala 1/25000 e as alterações do anexo III do regulamento do Plano 
Diretor Municipal bem como, a deliberação da Assembleia Municipal que aprovou 
essas alterações. 

12 de maio de 2022. — O Presidente da Câmara, Vitor Manuel Calisto Marques 

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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ÚLTIMA

O alemão Sebastian Steudtner é o novo recordista

Quase uma centena de crian-
ças e adolescentes juntou-se 
para rezar o terço, na noite da 
passada sexta-feira, na Praça de 
Santa Maria, em Óbidos.

A iniciativa “Terço de Luz” jun-
tou os vários centros de cateque-
se das Paróquias de Óbidos, A-
dos-Negros e Gaeiras: A-da-Gor-
da, Bairro Senhora da Luz, Gaei-
ras, Vila de Óbidos, Sancheira 
Grande, Santuário do Senhor da 
Pedra e Usseira. Na presença de 
catequistas, familiares e amigos, 
a iniciativa consistiu na oração do 

terço mariano, ao mesmo tempo 
que se iluminou um terço forma-
do por velas no chão. Também 
as crianças formavam um terço 
com t-shirts brancas e azuis. 

A principal intenção da ora-
ção foi rezar pela paz no mundo, 
muito especialmente pela paz na 
Ucrânia, país massacrado pela 
guerra.

O tempo de oração foi acom-
panhado com cânticos executa-
dos pelo coro do Santuário do 
Senhor da Pedra, também cons-
tituído por jovens. A cerimónia 

foi orientada pelo padre Ricardo 
Figueiredo.

O evento contou com o apoio 
do Município e do Agrupamento 
de Escuteiros de Óbidos e, além 
dos mais novos, reuniu também 
várias dezenas de adultos que 
quiseram acompanhar o tempo 
de oração. Para os muitos tu-
ristas a iniciativa teve um efeito 
duplo: surpreendeu pelo efeito 
cénico com a praça iluminada 
com velas e pela devoção dos 
mais jovens.

Óbidos rezou pela paz no mundo

Terço de luz iluminou a Praça de Santa Maria (foto Ilda Cruz)

O Futebol Clube do Porto 
conquistou a Taça de Portu-
gal em futebol, mas o melhor 
marcador desta competição 
chama-se João Rodrigues e é 
jogador do Caldas Sport Clu-
be.

“Tarzan” fez sete golos na 
Taça, o mesmo número que 
Evanilson, jogador do Porto, 
que não marcou na final e as-
sim não se distanciou do avan-
çado do Caldas.

O jogador caldense, de 27 
anos, teve menos tempo de 
jogo na Taça do que o futebo-

lista dos dragões, de 22 anos.
Jogou quatro partidas e 

marcou três golos ao Abrantes, 
dois à BSad, um ao Amora e 
um ao Espinho. Em dois jogos 
houve prolongamento e não foi 
substituído, pelo que totalizou 
420 minutos, enquanto que o 
ponta de lança brasileiro do 
Porto esteve em sete encon-
tros e jogou 515 minutos, mar-
cando dois golos ao Sintrense 
e ao Benfica, e um golo ao 
Sporting, Feirense e Vizela.

Francisco Gomes

João Rodrigues 
foi o melhor marcador 
da Taça de Portugal

João Rodrigues fez tantos golos como Evanilson, do Porto, 
mas jogou menos tempo (foto Caldas Sport Clube 1916)

A Junta de Freguesia de Vi-
dais celebra o Dia da Criança 
com atividades no dia 5 de ju-
nho, a partir das 9h30.

Haverá animação insuflá-
vel, pinturas faciais, danças e 

jogos tradicionais, no Largo da 
Junta.

As inscrições, para crianças 
até aos doze anos, terminam a 
1 de junho e podem ser feitas 
pelo telemóvel 917847586.

Dia da Criança em Vidais

No passado fim de semana, 
no âmbito da ExpoÉgua, na 
Golegã, a cavaleira caldense 
Áurea Sábio, com o seu cavalo 
lusitano “Jazz cc”, estreou-se 
no campeonato nacional de 
dressage, tendo obtido o 1º 
lugar na prova Preliminar B e 
o 2º lugar na prova Children 
Team.

Este conjunto já é uma refe-
rência na dressage portuguesa 
nos escalões mais jovens e vai 
estar presente no próximo fim 
de semana no Oeste Lusitano, 
no Parque D. Carlos I, nas Cal-
das da Rainha, apresentando-
se junto do CEIA Dressage 
Center.

Caldense 
no campeonato 
nacional de dressage

Áurea Sábio, com o seu cavalo lusitano “Jazz cc”

Há um novo recorde mundial 
de maior onda já surfada na Praia 
do Norte, na Nazaré, que foi al-
cançado pelo alemão Sebastian 
Steudtner, que em 29 de outubro 
de 2020 atingiu os 26,21 metros, 
segundo foi anunciado na pas-
sada terça-feira pela World Surf 
League (WSL), organizadora dos 
Red Bull Big Wave Awards.

A avaliação da onda foi feita 
através de frames das filmagens 
e corrigida geometricamente com 
base na câmara e sua inclinação. 
A análise do tamanho ponderou 
vários fatores tais como a quali-
dade da filmagem, condições at-

mosféricas e ângulos e distância 
entre fotógrafo e onda. Para tal, 
foram utilizados alguns objetos 
de referência como a mota de 
água e o surfista, sendo, poste-
riormente, as imagens, converti-
das de pixels para pés/metros.

Sebastian Steudtner nas-
ceu na Alemanha a 4 de maio 
de 1985. Em adolescente o seu 
amor pelo surf levou-o ao Havai, 
onde aprendeu a surfar. Desde 
2013 que a Nazaré é a sua casa 
de inverno e é conhecido pela 
sua abordagem destemida às 
ondas gigantes.

Sebastian foi duas vezes ven-

cedor do prémio WSL Big Wave, 
em 2010 e 2015.

Na Praia do Norte, o norte-
americano Garret Macnamara 
surfou em 2011 uma onda de 
23,77 metros. Em 2017 foi a vez 
do brasileiro Rodrigo Koxa ver 
registada uma onda de 24,38 
metros.

Ao nível das senhoras, Maya 
Gabeira é a única surfista femi-
nina a ser distinguida nesta cate-
goria, sendo detentora duas ve-
zes do record do Guiness, uma 
em 2018 e outra em 2020, com 
ondas de 20,72 metros e 22,4 
metros, respetivamente.

Novo recorde de 
maior onda surfada 
na Praia do Norte
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