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A junta de freguesia relatou, 
em comunicado, o “incómodo, 
que causa aos fregueses, o ex-
cesso de barulho dos pavões em 
meio urbano” e por isso tem vin-
do a “efetuar esforços no sentido 
de solucionar a situação”. 

Também refere que já foram 
contactados os serviços veteri-
nários especializados para resol-
ver a questão da “deambulação 
dos pavões na via pública”, mas 
“tendo em consideração o seu 
caráter assilvestrado e o bem 
estar geral, os procedimentos 
de captura serão de elevada di-
ficuldade”, apelando à população 
para não interagir com as aves.  

A questão gerou diversos 
comentários nas redes sociais, 
alertando que o executivo da 
junta “devia era de se preocupar 
com o ruído da música às duas 
e meia da manhã no Parque D. 
Carlos I [alusão a eventos que ali 
decorreram], que além de inco-
modar os residentes, hóspedes 
do hotel [na Rua de Camões] e 
utentes da Misericórdia [sedia-
da junto ao Parque], certamente 
também incomoda os pavões”.

“Deixem os animais serem li-
vres, pois já são uma imagem de 
marca nas Caldas da Rainha e 
só trazem alegria aos transeun-
tes”, é outro dos comentários.

A intenção da autarquia não 
está a ser compreendida, levan-
do a população a retorquir que 
quem se sente incomodado o 

melhor é “comprar uns tampões” 
para os ouvidos.

“Os bichos não fazem mal a 
ninguém nem fazem nenhum in-
cómodo”, pode também ler-se.

A Associação Rede Leonardo 
Da Vinci - Proteção Animal trans-
mitiu ter ficado “incrédula” com 
o comunicado da junta de fre-
guesia. “Os pavões incomodam 
quem? Não haverá na cidade 
outras coisas que realmente in-
comodam?”, questionou.

Abaixo-assinado 
“obrigou” autarquia 

a agir

Perante o rol de contestações 
à medida anunciada, a junta de 
freguesia emitiu um novo comu-
nicado na terça-feira, explican-
do que na última Assembleia 
de Freguesia, realizada no dia 
23, foi apresentado um abaixo-
assinado por moradores na Rua 
Emídio Jesus Coelho (que faz a 
ligação da Rua General Queiroz 
à Rua Heróis da Grande Guerra) 
relativo a este tema.

“Certo é que existem outras 
situações bem mais importantes 
e para as quais se desenvolvem 
esforços diários”, manifestou a 
autarquia, sustentou que “não 
poderia deixar passar esta si-
tuação sem intervir de alguma 
forma”, justificando que “dentro 
das premissas para as quais [o 

Junta de Freguesia quer restringir 
pavões à zona do Parque devido 
a abaixo-assinado sobre “barulho” 
A União de Freguesias de Caldas da Rainha - 
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregó-
rio informou na passada segunda-feira que está 
“a recolher dados para planear a abordagem de 
captura dos pavões” que desde há vários anos 
passeiam pela cidade, bem como a “implementa-
ção de estratégias para impedir a fuga e contro-
lo populacional dos mesmos”, na sequência de 
“excesso de barulho em meio urbano”.

Os pavões costumam deambular pelas ruas centrais das Caldas e são uma imagem de marca da 
cidade (foto Conceição Ribeiro)

Mariana Martinho

executivo] foi eleito, todos os fre-
gueses têm o direito de se mani-
festar e pedir auxílio à União de 
Freguesias por muito pequena 
que, para outros, possa parecer 
a sua pretensão”.

“Queremos deixar bem explí-
cito que não queremos, de forma 
alguma, acabar com a presença 
dos pavões, os quais se tornaram 
um cartão de visita da nossa ci-
dade para moradores e turistas”, 
assegurou a União de Fregue-
sias, elucidando que “para tentar 
minimizar toda esta situação, vi-
mos deste modo apelar a todas 
as pessoas que gostam e intera-
gem com estes animais para que 
não os alimentem na via pública, 
permitindo desta forma ajudar a 
circunscrever a sua permanência 
na zona do Parque D. Carlos I, 
local onde são diariamente ali-
mentados, onde podem ser facil-
mente cuidados e onde estarão 
certamente mais seguros”. 

Face a estas explicações, há 
quem equacione apresentar um 
abaixo-assinado de moradores 
que entendam que o som dos 
pavões não causa perturbação e 
que os animais não devem dei-
xar de circular pela cidade.

Estávamos no ano 2012, era então ministro da Saúde (gover-
no de Passos Coelho) Paulo Macedo, quando a discussão sobre 
a manutenção do Hospital Termal na alçada do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) estava ao rubro.

O governo não queria ficar com o Hospital Termal, que estava 
encerrado há anos devido aos problemas de contaminação das 
águas termais, e Paulo Macedo lança a laracha de que o Minis-
tério da Saúde não servia para sustentar os pavões do Parque 
D. Carlos I.

Ora, como todos os caldenses sabem, não havia pavões no 
Parque.

Entretanto, o Hospital Termal passou para a Câmara, mudou 
de nome para apenas Termas e deixou de ter qualquer ligação 
ao SNS. 

Entretanto, em 2016, na altura com Vitor Marques na presi-
dência da União de Freguesias, o Quiosque da Praça, ironizando 
com as palavras do ex-ministro, oferece dois pavões para serem 
colocados no Parque. 

Desde aí, os pavões passaram a ser uma imagem de marca 
do Parque e, posteriormente, da cidade.

Foi até criada, pela União de Freguesias presidida por Vítor 
Marques, a mascote “Mané”, um enorme pavão com pincéis, da 
autoria de Marco Martins.

E assim foi a história dos primeiros pavões no Parque. 

Pedro Antunes, ex-jornalista

O porquê de haver pavões 
no Parque D. Carlos I
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Munidos de cartazes e com 
palavras de ordem reclamando 
por direitos e condições que per-
mitam “vidas dignas e seguras” 
perante as suas opções sexuais, 
foram mais de trezentos partici-
pantes a desfilarem pela cidade 
na Marcha do Orgulho LGB-
TQI+.

O movimento “Caldas em 
Marcha” foi o organizador des-
ta iniciativa, que deixou vincada 
a mensagem de construção de 
uma comunidade fortalecida em 
defesa dos seus direitos. “Temos 
cada vez mais localidades em 
Portugal com marchas do orgu-
lho e queremos contribuir para 
essa luta. Muitas vezes sofremos 
de situações violentas e é preciso 
força para fazer valer os nossos 
direitos, desde o acesso a servi-
ços de saúde que possam ajudar 
as pessoas trans (transgénero) 
nos seus processos de transi-
ção, e lutamos pelo combate à 
discriminação no nosso acesso 
ao trabalho e à educação e por 
condições básicas de vida que 
muitas vezes são negadas por 
sermos como somos”, comentou 
Gil Ubaldo, da organização.

Segundo apontou, “precisa-
mos de implementar no país 
medidas estruturais que nos per-
mitam viver sem ser em insegu-
rança”.

Maria do Mar, uma das partici-
pantes, explicou que marcou pre-
sença na marcha para “mostrar 
que todos juntos somos fortes”. 
“É um grande passo, porque nun-
ca houve nas Caldas este tipo de 
eventos”, frisou.

“As gerações antigas ainda 
não aceitam muito bem e para 
elas não faz muito sentido, mas 
nós queremos mostrar que toda 
a gente é livre de ser o que é”, 

disse Rita Silva.
Pedro Clérigo alertou que 

“muita gente sofre de homofobia 
na rua e na escola”, enquanto 
Frederico Francisco relatou que 
“sou de França e estou em Por-
tugal há pouco tempo, e vejo que 
é um país que ainda precisa de 
mudar mentalidades”.

O desfile, entre o skatepark da 
cidade e a Praça da Fruta, pas-
sando pelo Bairro Azul, zona das 
avenidas, Praça 25 de abril, Rua 
Heróis da Grande Guerra, Largo 
da Rainha e Parque D. Carlos I, 
foi acompanhado pela PSP, não 
tendo havido incidentes. A orga-
nização pediu aos participantes 
para não circularem pela cidade 
de forma isolada, com receio de 
algumas provocações ou repre-
sálias por grupos extremistas, 
preocupação também acautela-
da pelas autoridades policiais, 
mas nada manchou a marcha 
pacífica.

Na Praça da Fruta houve vá-
rias intervenções e foi lido um 
manifesto, onde os ativistas refe-
riram que a sua missão é “pôr as 
Caldas da Rainha em movimento 
por um futuro seguro e digno”. 

“As nossas existências, tantas 
vezes ignoradas, rejeitadas, es-
tigmatizadas, aqui não o serão”, 
sustentaram, fazendo notar a 
luta “por escolas que não repre-
sentem uma constante ameaça 
às nossas vidas e bem-estar”. 
“Marchamos contra o conserva-
dorismo que paira sobre o nosso 
concelho e que traz consigo um 
cinzentismo que não faz o nosso 
género”, sustentaram.

A organização anunciou que 
vai voltar a realizar a marcha no 
próximo ano e até lá irá promo-
ver outras iniciativas.

Marcha do Orgulho 
com mais de 300 participantes
Realizou-se nas Caldas da Rainha, no passado 
domingo, uma marcha em defesa da comunida-
de lésbica, gay, bissexual, transgénero e outras 
opções sexuais, com mais de três centenas de 
manifestantes a rejeitarem serem discriminados 
e a reclamarem por condições que permitam as-
sumir as suas escolhas perante a sociedade.

1. 
Concentração
junto ao skatepark

2. 
Participantes defenderam 
mudança de mentalidades

3.
Jovens com mensagens 
de apoio 

Francisco Gomes

Para compreender o significado de cada letra da sigla:
L (lésbica): pessoa que se identifica com o género feminino e se relaciona afetiva e/ou sexualmente com outras do género feminino.
G (gay): pessoa que se identifica com o género masculino e se relaciona afetiva e/ou sexualmente com outras do género masculino.
B (bissexual): pessoa que se relaciona afetiva e/ou sexualmente com pessoas do género feminino, masculino ou outros géneros.
T (transgénero): pessoa que não se identifica com o género atribuído ao nascer, com base nos órgãos sexuais, e transaciona para outro 
género.
Q (queer): pessoa que não se identifica com o feminino ou masculino e transita entre os géneros.
I (intersexual): variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na defi-
nição padrão de sexo feminino ou masculino (no passado, era chamado de hermafrodita).

Significado de LGBTQI

1

2

3
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Uma queda acidental no 
molhe sul do porto da Nazaré 
provocou ferimentos a um pes-
cador de 86 anos, na manhã 
do passado dia 21, tendo o 
homem sido auxiliado por ele-
mentos do Projeto “SeaWatch” 
e do Programa “Praia Segura”, 
pertencente à Autoridade Marí-
tima Nacional.

Durante a prática de ativi-
dade física, fora do horário de 
serviço, os elementos deteta-
ram, cerca das 08h15, um ho-
mem em dificuldades e a pedir 

auxílio, apresentando diversos 
ferimentos no corpo. 

Deslocaram-se de imedia-
to para o local, com recurso à 
viatura Amarok, tendo contac-
tado o 112. A vítima foi pronta-
mente auxiliada, até à chega-
da dos elementos do INEM e 
dos Bombeiros Voluntários da 
Nazaré que, após avaliação, 
transportaram a vítima para 
uma unidade hospitalar.

Francisco Gomes

Socorro foi prestado logo que o homem foi detetado em 
dificuldades

Um idoso de 74 anos ficou 
gravemente ferido após ter 
sido atingido nas pernas pela 
motoenxada que estava a uti-
lizar num terreno no Bairro da 
Figueira, na Benedita, ao final 
da tarde da passada sexta-
feira.

Após o alerta, dado pelas 
19h52, a vítima foi socorrida 

pelos bombeiros da Benedita e 
pela equipa da Viatura Médica 
de Emergência e Reanimação 
(VMER) das Caldas da Rainha, 
tendo sido transportada para 
o Hospital de Santa Maria, em 
Lisboa. 

A GNR investiga as circuns-
tâncias em que aconteceu o 
acidente.

Atingido por motoenxada 
nas pernas

No âmbito da realização da 
Prova de Aptidão Profissional 
(PAP) de duas alunas do 3.º 
ano do curso de Técnico de 
Serviços Jurídico, da Escola 
Técnica Empresarial do Oeste 
(ETEO), de Caldas da Rainha, 
a Divisão Policial de Caldas da 
Rainha da PSP foi convidada a 
realizar uma palestra sobre a 
temática da investigação crimi-

nal e, nomeadamente, da ges-
tão local do crime.

A iniciativa teve como ora-
dores o subintendente Hugo 
Marado, comandante da Di-
visão Policial, e o chefe Nuno 
Rodrigues, da Esquadra de In-
vestigação Criminal de Caldas 
da Rainha.

Francisco Gomes

O chefe Nuno Rodrigues e o subintendente Hugo Marado

Palestra sobre 
investigação criminal

Queda deixa pescador 
de 86 anos ferido

Pu
b.
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O homem, natural de Peniche, 
estava acompanhado de mais 
três pescadores, quando suce-
deu a queda, tendo sido resga-
tado pela própria companha, que 
alertou pelas 06h44 o Centro de 
Coordenação de Busca e Salva-
mento Marítimo de Lisboa que a 
vítima se encontrava em para-
gem cardiorrespiratória.

Foi de imediato ativado um se-
mirrígido da Estação Salva-vidas 
de Peniche, com elementos do 

INEM a bordo. À chegada junto 
da embarcação de pesca, não foi 
possível efetuar o resgate da ví-
tima, devido às condições mete-
orológicas que se faziam sentir, 
tendo os elementos do INEM e 
um tripulante da Estação Salva-
vidas entrado no barco, por for-
ma a auxiliar e efetuar manobras 
de reanimação à vítima.

A embarcação de pesca cos-
teira dirigiu-se até ao cais de Pe-
niche, onde aguardava uma am-

bulância do INEM que transpor-
tou o homem, em estado muito 
grave, para o hospital da cidade, 
acabando ali por ser confirmado 
o óbito.

Poderá ter-se sentido mal e 
caído à água, ou escorregado, 
ficando preso nas armadilhas e 
sendo arrastado para o mar, mas 
a autópsia poderá permitir perce-
ber as causas da morte.

A Polícia Marítima tomou con-
ta da ocorrência.

Pescador morre 
após cair no mar  

A vítima estava numa embarcação de pesca costeira

Um pescador de 62 
anos morreu na manhã 
da passada quarta-feira 
quando seguia a bordo 
de uma embarcação de 
pesca costeira, a cerca 
de oito milhas náuticas 
(aproximadamente 14 
quilómetros) a sudo-
este de Peniche, e caiu 
no mar, em circuns-
tâncias que se desco-
nhecem, numa altura 
em que estava lançar 
à água covos, armadi-
lhas destinadas à cap-
tura de polvos.
Francisco Gomes

Um homem de 32 anos foi 
detido pela GNR por tráfico de 
estupefacientes, em Atouguia 
da Baleia, no concelho de Pe-
niche, no passado dia 21.

No decorrer de uma ação 
de fiscalização rodoviária, os 
militares abordaram um veícu-
lo, tendo detetado um odor a 
produto estupefaciente prove-
niente do interior e constatado 
que o condutor evidenciou um 
comportamento suspeito. 

No decorrer da ação foi efe-
tuada uma busca dentro da via-
tura e encontradas 18 doses de 
canábis e 28 doses de cocaína, 
que se encontravam no interior 

de uma mochila do suspeito, 
motivo que levou à sua deten-
ção e à apreensão da droga.

No seguimento das diligên-
cias policiais foi realizada uma 
busca à residência do suspeito, 
culminando na apreensão de 
sementes de canábis e de uma 
balança digital dissimulada na 
almofada do sofá.

O detido, com antecedentes 
criminais pelo mesmo tipo de 
ilícitos, foi constituído arguido, 
e o processo foi remetido para 
o Tribunal Judicial de Leiria.

Francisco Gomes

Cheiro a droga 
denunciou traficante

Droga e artigos apreendidos

A GNR de Valado de Frades, 
no concelho da Nazaré, deteve 
em flagrante um homem de 41 
anos por tráfico de estupefa-
cientes, no passado dia 22.

Os militares faziam uma 
ação de fiscalização rodoviá-
ria e aperceberam-se que um 
condutor evidenciou um com-
portamento nervoso que levan-
tou suspeitas. Efetuada uma 
revista de segurança ao indiví-
duo, bem como uma busca ao 

veículo, foram apreendidas 77 
doses de canábis, 80 euros e 
uma faca.

O detido, com antecedentes 
criminais por tráfico de estupe-
facientes e violência domésti-
ca, foi constituído arguido, fi-
cando em liberdade a aguardar 
o desenrolar do processo no 
Tribunal Judicial de Nazaré.

Francisco Gomes

Levava 77 doses 
de canábis no carro

A droga foi apreendida, assim como uma faca e dinheiro

Dois militares da GNR de Pa-
taias estão ser julgados no Tribu-
nal de Alcobaça num processo 
em que são acusados de um 
crime de ofensa à integridade fí-
sica qualificada, praticado contra 
o proprietário de um empreendi-
mento turístico que inicialmente 
era arguido por resistência e co-
ação e por um crime de condu-
ção perigosa.

O caso remonta a 15 de agos-
to de 2018, quando uma patrulha 
da GNR foi chamada ao Land´s 
House Bungalows, na Burinho-
sa, na sequência de uma comu-
nicação de desacatos, relata a 
agência Lusa.

Chegados ao local, os milita-
res não vislumbraram qualquer 
desavença, acabando por se 
dirigir ao proprietário, que lhes 
pediu a identificação, ao que 
acederam, mas que, de acordo 
com a GNR, terá recusado iden-
tificar-se quando instado nesse 
sentido.

Ao invés, segundo a acusa-
ção, entrou na sua viatura, iniciou 
a manobra de marcha-atrás e 
“embateu com o veículo na zona 
abdominal do corpo” de um dos 
militares, que em tribunal disse 

ter “caído, desamparado, de cos-
tas”, sofrendo alguns ferimentos.

O militar ainda terá tentado 
fazer parar o condutor, que terá 
gritado “vou ao posto [da GNR], 
continuando a marcha, o que 
deu origem a uma perseguição 
que veio a terminar na vila de Pa-
taias, onde um segundo veículo 
da GNR intercetou o condutor, 
que viria a ser detido e posterior-
mente acusado pelo Ministério 
Público.

O processo sofreu uma revi-
ravolta quando o arguido pediu 
abertura de instrução e, em ja-
neiro deste ano, o juiz de instru-
ção considerou que “os indícios 
recolhidos não sustentam a acu-
sação”.

No entender deste juiz, o pro-
prietário da Land´s House “não 
dirigiu o veículo” contra o militar, 
“muito menos o atropelou e não 
o fez para impedir a atuação legí-
tima deste militar da GNR”.

Também “não violou grossei-
ramente regras de circulação 
rodoviária ao recusar obedecer 
a ordem de paragem não regu-
lamentar e ilegítima, não tendo 
colocado em perigo qualquer 
pessoa com essa atuação”, re-

fere a decisão instrutória, que 
despronunciou o empresário e 
pronunciou os dois militares da 
GNR de Pataias envolvidos na 
perseguição e que passaram a 
ser arguidos, acusados da práti-
ca em autoria material e na for-
ma consumada de um crime de 
ofensa à integridade física qua-
lificada.

Na reviravolta do processo, o 
juiz de instrução considerou ter 
havia um “desproporcionado re-
curso à arma de fogo”, quando 
o militar que disse ter sido atro-
pelado disparou um tiro para o 
ar, e encetou uma perseguição 
ao proprietário do parque, ape-
sar deste ter feito saber que se 
dirigia para o posto da GNR de 
Pataias.

Em resposta ao pedido de 
reforço desta patrulha, uma ou-
tra viatura, com três militares da 
GNR, acabou por intercetar e 
deter o condutor, numa operação 
em que, segundo a instrução, o 
mesmo terá sido agredido pelos 
militares, ficando com hemato-
mas na face e nos lábios, fratura 
dos dentes e escoriações no ab-
dómen e membros superiores.

Tribunal julga militares da GNR 
acusados de agressão
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Esta semana, enquanto pis-
cava os olhos cheios de poeira 
do Saara ia pensando em dois 
temas quentes da estação – a 
reforma do currículo de mate-
mática que está em consulta 
pública e as maternidades sem 
obstetras. Parecem pouco ou 
nada relacionados mas entre um 
e outro saltavam-me sempre à 
memória as palavras de Eça de 
Queiroz sobre o menino Eleu-
tério e o romance com o poder, 
tanto mais ardente quanto mais 
incompetente.

Não sou escritor profissio-
nal e arrisco-me a escrever mal 
mas hoje em dia talvez se lesse 
qualquer coisa como: “o menino 

Eleutério completa o ciclo pre-
paratório com múltiplas repro-
vações – palminhas, é especial! 
O menino Eleutério entra em 
licenciatura com média nega-
tiva – palminhas, vai ser Dr.! O 
menino Eleutério recusa-se a 
fazer os exames finais porque a 
sociedade não tem o direito de 
lhe formatar o pensamento e im-
pedir de se formar – palminhas, 
que original (pelo menos, a partir 
da década de 80)!”. Eça que me 
perdoe.

Já pude acompanhar algu-
mas reformas curriculares e sei 
que são óptimas oportunidades 
de melhorar e modernizar o en-
sino mas também são perigosas 

porque temos de as fazer com 
muita atenção ao rigor e exigên-
cia para que os alunos sejam 
bem formados e competentes 
no fim dos cursos. Na minha 
área de trabalho temos de nos 
educar/actualizar a vida inteira, 
sem parar e sem facilitar. As 
outras coisas que estudámos 
fora da nossa área de especia-
lização também vão ajudando a 
perceber melhor a situação em 
geral, a aprender coisas novas e 
a reagir a situações imprevistas 
ou diferentes do habitual. É exi-
gente, dá trabalho, ocupa tempo 
e cansa, mas acho que vale a 
pena o esforço.

Entretanto devem ter perce-

bido que sou o chato da famí-
lia que fala ao jantar de coisas 
abstractas como a aritmética de 
fazer 3 urgências na mesma se-
mana (ou seja, três directas por 
semana, na linguagem dos estu-
dantes) e a segurança dos par-
tos ou o problema de substituir 
profissionais especializados por 
outros menos preparados. En-
fim, aquelas coisas que nos dão 
dores de cabeça quando podí-
amos estar a fotografar o prato 
para as redes sociais. Não sei se 
são temas só para os ministros 
ou não (deixo essa reflexão para 
os entendidos) mas enquanto 
tiram as fotos vou escolher a so-
bremesa, antes que acabe!

Nota 10: palminhas!

Audiologia
 

Audiograma tonal simples
Audiograma infantil (apartir dos 
2 anos de idade)
Audiograma vocal
Timpanograma (Todas as ida-
des)
Estudos de impedância (reflexos 
estapédicos, provas de função 
tubária)
Estudo auditivo completo
 
Avaliação do processamento 
auditivo central em crianças e 
adultos
Acufenometria
 
Reabilitação auditiva com próte-
se (venda e adaptação de apa-
relho auditivo)

Avaliação do ganho protésico 
(avaliação do ganho auditivo 
com os aparelhos)

 
Endoscopias

 
Endoscopias nasais (rinosco-
pias)
Endoscopias da garganta e cor-
das vocais (laringoscopias)

 
Tratamentos 
em consulta

 
Limpeza de ouvidos por diver-
sos meios para cera, infecções 
ou outros
Remoção de corpos estranhos
Tratamento de hemorragias 
(cauterização, tamponamento)

Manobra reabilitadora de verti-
gem posicional paroxística be-
nigna (“cristais”)

 
Outros procedimentos

 
Em algumas situações, a avaliar 
caso a caso, poderá ser possível 
remover pequenas lesões em 
órgãos da área ORL ou proceder 
a biópsias para diagnóstico.

 
Exames após consulta
No Montepio consegue também 
marcar outros exames que po-
derão ser pedidos no âmbito da 
consulta de ORL, nomeadamen-
te ecografias, R-X, TACs, análi-
ses, ECG, entre outros.

Exames e tratamentos 
na área da Otorrinolaringologia

Professor Doutor 
José Araújo Martins, 
Otorrinolaringologista 
do Montepio RDL e CHO  
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O conselho de administração 
do Centro Hospitalar do Oeste 
revelou na passada sexta-feira 
ao JORNAL DAS CALDAS que 
“por períodos transitórios exis-
tem alguns constrangimentos” 
nas Urgências Gerais das uni-
dades de Caldas da Rainha e de 
Torres Vedras, pelo que foi soli-
citado ao Centro de Orientação 
de Doentes Urgentes (CODU) 
“o reencaminhamento de doen-
tes críticos para outras unidades 
hospitalares, de acordo com a 
situação clínica”.

Contudo, esclareceu que as 
Urgências Gerais das unidades 
de Caldas da Rainha e de Torres 
Vedras “não estão encerradas”.

“Os hospitais que, por perío-
dos transitórios, acionam o des-
vio de CODU, mantêm a urgên-
cia externa a funcionar: todos 
os doentes que se desloquem 
diretamente às urgências serão 

admitidos e atendidos”, garantiu 
a administração.

Este procedimento, segundo 
argumentou, é “utilizado há anos 
na gestão da procura pelo Ser-
viço Nacional de Saúde e salva-
guarda o atendimento com cele-
ridade de doentes com situação 
clínica complexa ou exigente, 
assegurando que são encami-
nhados para outras unidades da 
região”, que, sublinhou, darão “a 
resposta e o funcionamento em 
rede”.

A administração disse que 
continua a “envidar todos os es-
forços para contratar recursos 
humanos para assegurar o nor-
mal funcionamento dos vários 
serviços deste centro hospitalar”, 
apelando à “compreensão dos 
utentes”.

Francisco Gomes

Hospital desvia ambulâncias 
com doentes críticos para outras unidades

Hospital garante que atenderá os doentes que cheguem pelos seus próprios meios

A empreitada representa um 
investimento de 38,4 milhões de 
euros, comparticipado por fun-
dos da União Europeia, e tem um 
prazo de execução de um ano e 
dez meses.

A obra consiste na eletrifica-
ção integral do troço e moderni-
zação da via numa extensão de 
44 quilómetros e permitirá o au-
mento das velocidades de circu-
lação para o patamar entre 120 
km/h e 140 km/h, e consequente-
mente a redução dos tempos de 
percurso e aumento dos níveis 
de qualidade. 

Assegurará igualmente im-
portantes reduções ao nível dos 
custos energéticos, emissões de 
CO2 e níveis de ruído.

Envolve a retificação do tra-
çado de via, reabilitação dos edi-
fícios e condições de acessibili-
dade em estações e apeadeiros, 
supressão de quatro passagens 
de nível e automatização das 
restantes, e melhoria das condi-
ções de atravessamento rodo-
viário através da construção de 

quatro passagens desniveladas 
ao caminho-de-ferro.

Na fase de execução irá obri-
gar a oito interdições aos fins de 
semana, com 57 horas de dura-
ção, havendo serviços rodovi-
ários alternativos assegurados 
pela CP.

Em relação à obra que está 
em execução entre Mira Sintra-
Meleças e Torres Vedras, que 
corresponde à eletrificação e 
modernização do troço, no valor 
de 61,5 milhões de euros, não 
está a avançar no ritmo dese-
jável, como foi denunciado pela 
Comissão Para a Defesa da Li-
nha do Oeste.

O vice-presidente da Infra-
estruturas de Portugal, Carlos 
Fernandes, admitiu a existência 
um leque de razões para só es-
tar 30% da obra executada: “A 
Covid-19, as dificuldades logís-
ticas provocadas pela guerra na 
Ucrânia, o aumento brutal dos 
preços dos materiais e o consór-
cio empreiteiro tem tido enormes 
dificuldades por via da saída da 

Arrancaram obras na linha férrea 
entre Caldas e Torres
A Infraestruturas de Portugal deu início na terça-
feira à empreitada de modernização do troço da 
Linha do Oeste entre Torres Vedras e Caldas da 
Rainha, após a assinatura do auto de consigna-
ção ter tido lugar na estação ferroviária de Cal-
das da Rainha, com a presença do ministro das 
Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno San-
tos.

O ministro das Infraestruturas esteve presente na assinatura do auto de consignação da obra

Francisco Gomes

obra de uma empresa que ti-
nha a componente ferroviária e 
o consórcio não conseguiu uma 
alternativa. Também tem havido 
dificuldade nos licenciamentos 
para cortar sobreiros e obter de-
clarações de utilidade pública”.

Contudo, o responsável ga-
rante ter chegado a uma solução 
que é “a cedência do contrato a 
outro consórcio”.

No final da obra neste troço 
haverá utilização de material 
circulante elétrico até Caldas da 
Rainha, com implementação de 
um regional e um inter-regional 
por hora, aumento da oferta diá-
ria de 16 circulações para 48 (24 
para cada sentido), e a redução 
do tempo de percurso Caldas da 
Rainha-Lisboa entre 29 e 44 mi-

nutos.
Atualmente, com material die-

sel, um inter-regional percorre 
Caldas-Rossio em 2h31, e no fu-
turo, com material elétrico, o tem-
po será em 1h29, ou seja, menos 
44 minutos (menos 33%).

Ao JORNAL DAS CALDAS, 
Carlos Fernandes revelou que 
em relação à ligação para norte 
das Caldas da Rainha, até ao 
Louriçal, “estamos prontos para 
lançar o projeto e só falta autori-
zação da tutela”, estimando que 
até 2028 todo a Linha do Oeste 
possa ter sido intervencionada. 
Apontou ainda que em Leiria 
haverá uma estação preparada 
para os comboios de alta veloci-
dade.

“Foram tantas as décadas em 

que deixámos de investir na fer-
rovia, encerrámos linhas e nos 
focámos quase exclusivamen-
te na rodovia. São necessários 
anos para recuperar”, manifestou 
o ministro, concluindo com uma 
certeza da sua parte: “O comboio 
já não pára”.

Há uma estimativa de aumen-
to de mais 76% de passageiros 
na Linha do Oeste. 

O presidente da Câmara, Vi-
tor Marques, deixou vincada a 
necessidade de um “estudo ade-
quado por parte da CP, quanto 
aos horários vigentes, às neces-
sidades da população, garantin-
do que o transporte ferroviário na 
Linha do Oeste oferece tempos 
de deslocação mais curtos que 
as alternativas rodoviárias”.
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A iniciativa, que se realizou no 
âmbito da celebração do aniver-
sário, foi “pensada sobretudo nos 
funcionários para lhes dar um 
momento de convívio, alegria e 
descontração, num trabalho que 
é exigente e importante, sendo 
eles a primeira imagem e o con-
tacto mais direto com os utentes 
da instituição”, explicou a prove-
dora da SCMCR, Maria da Con-
ceição Pereira, adiantando que 
“esta é a mais antiga instituição 
social das Caldas da Rainha”.

Neste momento, a instituição 
acolhe mais de 250 utentes nas 
diversas valências, seniores, 
infância e respostas à comuni-
dade, e “para lhes dar melhores 
condições” a mesa administrati-

va da SCMCR pretende realizar 
“um conjunto de obras assim que 
for possível”. 

“A prioridade é fazer uma co-
zinha toda nova, porque a que 
está, já não tem dimensão, nem 
responde às exigências de hoje 
em dia”, frisou a provedora da 
SCMCR, adiantando que atual 
a cozinha está a funcionar nas 
instalações da antiga Universida-
de Católica, “mas não é prático”. 
Essa obra, para a qual estão a 
ser recolhidos pareceres das en-
tidades competentes, “espera-se 
que comece em setembro”, fri-
sou. 

Além dessa obra, Maria da 
Conceição Pereira pretende rea-
lizar outras, que “não vamos de-

Santa Casa da Misericórdia 
celebrou aniversário 
com sardinhada
A Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rai-
nha (SCMCR) assinalou o seu 94º aniversário na 
passada quinta-feira com uma sardinhada e mú-
sica ao vivo no edifício sede da instituição. 

Mariana Martinho

A comemoração realizou-se no edifício sede da instituição

sistir, quer na Casa de Repouso, 
quer no lar mais antigo da insti-
tuição”. 

A provedora também referiu 
que “as decisões tomadas nes-
te último ano e meio foi numa 
perspetiva de futuro, em termos 
financeiros para assegurar que 
não vão faltar salários, qualidade 
e bens que são precisos, e so-
bretudo dar condições de traba-
lho”. Nesse sentido aproveitou o 

momento para agradecer a todos 
os funcionários da instituição, 
por “tudo o que tem feito e dado 
à SCMCR”. 

Pedro Marques, presidente do 
Conselho Fiscal, sublinhou que 
“o futuro desta casa está mui-
to melhor do que há dois anos, 
portanto, é este o caminho que 
temos de continuar a seguir”. 
Também o presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, Jorge Va-

rela, frisou que “vamos continuar 
a trabalhar por aqueles que mais 
precisam e a dar o melhor de 
nós, como sempre temos feito”, 
elogiando ainda o trabalho dos 
funcionários. 

A celebração contou com a 
presença de funcionários, utentes 
e membros dos corpos sociais, 
que além de comerem sardinhas 
e caldo verde, também cantaram 
os parabéns à instituição. 

Os 4.517 euros angariados 
pelo concerto solidário a favor 
das vítimas da guerra na Ucrâ-
nia, que se realizou em abril, na 
Expoeste, foram formalmente 
entregues na passada quarta-fei-
ra ao Centro Humanitário Litoral 
Oeste Norte da Cruz Vermelha 
Portuguesa (CHLON), sediado 
nas Caldas da Rainha, para ad-
quirir bens para o povo ucrania-
no.  

O evento, que foi organizado 
pela artista caldense Rebeca, 

contou com a presença de João 
Claro, Nikita, Sérgio Rossi, Né-
manus, Belito Campos, Marcus 
Machado e Rancho Folclórico 
Esperança na Juventude, do Na-
dadouro, que se disponibilizaram 
gratuitamente para ajudar esta 
causa. 

“Foi uma iniciativa que contou 
com ajuda de todos, que acredi-
taram naquilo que eu pretendia 
fazer a favor deste povo, que 
continua a sofrer”, sublinhou Re-
beca, que teve o apoio da Câma-

ra Municipal das Caldas da Rai-
nha e de empresas da região.

Com o valor angariado, o 
CHLON já realizou duas com-
pras de produtos alimentares 
necessários para o povo ucrania-
no. “Neste momento, já está em 
curso uma terceira encomenda”, 
sublinhou o representante do 
CHLON, Carlos Cravide, garan-
tindo que “vamos continuar a co-
laborar nesta ação”.

Mariana Martinho

Concerto solidário 
rendeu mais de 4.500 euros

O cheque entregue à delegação de Caldas da Rainha do CHLON (foto Leonor Correia)

No próximo fim de semana, 
no Centro Escutista do Oeste 
(junto à estrada que liga Chão 
da Parada a Salir do Porto), 
reúne o Conselho Nacional de 
Representantes (CNR), que 
é órgão deliberativo do Corpo 
Nacional de Escutas (CNE) 
com a competência de refletir, 
discutir e deliberar sobre a vida 
do escutismo católico portu-
guês. 

No próximo CNR, vai ser 
debatido e votado o Plano de 
Atividades e Orçamento para 
o Ano Escutista 2022/2023 e 
a Política de Envolvimento Jo-
vem.

O CNR é composto por re-
presentantes das 20 regiões do 
CNE, prevendo-se a presença 
de mais de 200 pessoas.

Há um programa comple-
mentar na zona envolvente ao 
Centro Escutista do Oeste, in-
cluindo visita à Capela de San-
tana, em Salir do Porto,

A Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha apoia este 
evento e foi convidada a dar as 
boas-vindas.

Este evento insere-se no 

âmbito das comemorações dos 
50 anos do Núcleo do Oeste do 
CNE e nele se fará também a 
promoção do Centro Escutis-
ta do Oeste em todas as suas 
vertentes (escutista e de envol-
vimento territorial) juntos dos 
conselheiros presentes, na ex-
petativa de os cativar a realizar 
mais atividades com os seus 
jovens neste local.

A Comissão de Honra das 
comemorações dos 50 anos 
do Núcleo do Oeste inclui anti-
gos escuteiros do Oeste, como 
D. Manuel Clemente, Cardeal-
Patriarca, D. José Traquina, 
Bispo de Santarém, D. Nuno 
Brás, Bispo do Funchal, Lacer-
da Sales, secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, e Carlos 
Miguel, secretário de Estado 
da Administração e Ordena-
mento do Território.

Estas personalidades e ou-
tros antigos e atuais escuteiros 
do Oeste têm vindo a colabo-
rar no livro sobre a história do 
escutismo no Oeste, da autoria 
de João Vasco Reis, que está 
em adiantado estado de elabo-
ração.

Escuteiros 
em Conselho Nacional 
em Salir do Porto
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O evento, moderado pela 
vereadora da Ação Social na 
Câmara das Caldas, Concei-
ção Henriques, teve como ora-
doras convidadas a socióloga 
e investigadora Engrácia Lean-
dro e a representante da Segu-
rança Social do Centro Distrital 
de Leiria, Fátima Oliveira.

A iniciativa foi organizada 
por duas estagiárias da autar-
quia caldense, Raquel Grilo, 
que está na unidade de educa-
ção social, e Patrícia Branco, 
na unidade de desenvolvimen-
to humano. Ambas tiraram os 
cursos de ação e educação so-
cial no Politécnico de Leiria.  

Segundo a vereadora, foi-
lhes lançado um projeto em 
conjunto que envolvesse a ver-
tente da social e da educação 
com o objetivo de se “habitua-
rem a trabalhar de uma forma 
interdisciplinar”. “Trabalham 
em áreas diferentes, mas que 
se relacionam entre si e este 
tipo de evento em equipa abre-
lhes o leque de amplitude e 
enriquece o seu currículo”, dis-
se Conceição Henriques, des-

tacando a importância de em 
contexto de trabalho se conse-
guirem criar sinergias.

Em declarações ao JORNAL 
DAS CALDAS, Patrícia Branco 
referiu que promover a palesta 
contribuiu para o seu “cresci-
mento em termos de trabalho 
em equipa”, sublinhando que 
“a área social depende uns dos 
outros”. 

Raquel Grilo disse que o 
tema teve como intuito alertar 
para a evolução contemporâ-
nea da família: estruturas, fun-
ções e necessidades, e ainda 
informar sobre os apoios exis-
tentes. 

Engrácia Leandro foi profes-
sora catedrática e investigado-
ra do Centro de Investigação 
de Ciências Sociais da Univer-
sidade do Minho e atualmente 
leciona na Universidade Sénior 
Rainha Dona Leonor. Começou 
por referir que historicamente “a 
família, sendo a instituição mais 
antiga do mundo, tem uma dupla 
capacidade, onde tem sabido 
resistir e adaptar-se a todas as 
transformações e mutações fa-

Palestra sobre as transformações 
da família

As estagiárias da Câmara, Raquel Grilo e Patrícia Branco

A sessão, moderada por Conceição Henriques, teve como oradoras Fátima Oliveira e Engrácia 
Leandro

“A família também evolui! Os diversos apoios 
às Famílias”, foi como se designou a palestra 
de sensibilização que decorreu no passado 
dia 23 na Biblioteca Municipal das Caldas da 
Rainha.

Marlene Sousa

miliares e sociais, tendo ela pró-
pria participado, enquanto “sujei-
to-ator”, nessa mesma dinâmica 
social ao longo dos tempos”. 

Segundo a socióloga, a fa-
mília tem “atravessado todas as 
épocas de profundas transforma-
ções políticas, económicas e so-
ciais que, no caso das socieda-
des ocidentais, foram passando 
do predomínio das organizações 
estatais de poderes centraliza-
dos para sistemas mais demo-
cráticos, em que se valoriza, 
predominantemente, a liberdade, 
a racionalidade, a igualdade de 
oportunidades e o indivíduo”.  

A oradora falou das várias 
formas de família, do divórcio 
e das famílias homossexuais. 

A investigadora sustentou 
que nos mais recentes inqué-
ritos locais, europeus e até 
mundiais, é colocada a família, 
quase sempre, em primeiro lu-

gar. “Não é a família que está 
em crise, é o modelo tradicio-
nalista de casamento”, afirma 
a socióloga. “A família ainda 
hoje é a instituição que con-
fere solidariedades mais con-

fiantes”, salientou.  
A representante da Segu-

rança Social do Centro Distrital 
de Leiria falou do papel essen-
cial da entidade e dos apoios às 
famílias. 

O Centro Social Paroquial de 
Nossa Senhora das Mercês, em 
Carvalhal Benfeito, nas Caldas 
da Rainha, comemorou vinte 
anos de existência. 

“Foi desde o início um projeto 
acarinhado e apoiado por toda 
a população”, disse Maria Trin-
dade Pedro, diretora técnica da 
instituição. 

Este centro tem como objetivo 
levar o bem-estar aos mais ne-
cessitados, sobretudo os “mais 
idosos e a aqueles que, por es-
tarem doentes ou por possuírem 
alguma incapacidade, neces-
sitam de um acompanhamento 
personalizado e eficaz para po-
derem viver melhor”.

Segundo a responsável, “con-

ta com um grupo excelente de 
colaboradoras sempre dispostas 
a fazer o melhor pelos utentes 
das valências de apoio domici-
liário e centro de dia bem como 
no serviço de refeições do pré-
escolar e 1º ciclo”. 

Conta também com o trabalho 
voluntário de várias pessoas da 
freguesia, sobretudo “nos mo-
mentos que exigem mais traba-
lho ou nas atividades extras”.

A efeméride foi comemorada 
com festa no passado dia 19. 
Deu-se início de manhã com 
uma caminhada de cerca de dez 
quilómetros, seguindo-se a cele-
bração da eucaristia e o almoço 
convívio, que contou com perto 
de duzentos participantes.

Centro Social Paroquial de Carvalhal Benfeito 
celebrou 20 anos

A comemoração do 20º aniversário contou uma caminhada

A União das Freguesias de 
Caldas da Rainha – Nossa Se-
nhora do Pópulo, Coto e São 

Gregório, no âmbito da sua par-
ticipação na 4.ª edição do pro-
grama Eco-Freguesias XXI, está 

a proceder a uma sondagem à 
comunidade com o tema “Quero 
Viver numa Eco-Freguesia”.

Esta sondagem destina-se a 
todos os maiores de 18 anos re-
sidentes na freguesia e termina 

a 20 de julho. A participação é 
feita em https://bit.ly/sondagem-
caldasdarainha.

Sondagem “Quero Viver numa Eco-Freguesia”

Foi para Maria Trindade Pedro 
um dia de “muita alegria, em que 
todos puderam partilhar a certe-
za de que de mãos estendidas 

para ajudar conseguiu-se chegar 
sempre mais longe e melhor”.

“Vinte anos depois confirma-
se a mesma vontade de acolher, 

abraçar e servir”, salientou a di-
retora técnica da instituição.

Marlene Sousa 
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O frei Márcio Carreira, natu-
ral de Tornada, nas Caldas da 
Rainha, será ordenado padre 
no dia 3 de julho, pelas 16h00, 
na Igreja de Santa Maria de 
Belém, no Mosteiro dos Jeró-
nimos, em Lisboa. No dia 17, 
pelas 15h30, celebrará a sua 
missa nova no adro da Igreja 
Paroquial de Tornada, seguida 
de jantar de partilha e de conví-
vio no Grupo Desportivo Recre-
ativo de Tornada, para o qual a 
população está convidada. 

Aos 33 anos, pertence à 
Ordem dos Frades Menores 
Franciscanos. Atualmente está 
a residir em Leça da Palmei-
ra (Matosinhos). Trabalha no 
campo da pastoral social e ca-
ritativa, na cidade do Porto, na 
catequese e pastoral juvenil. 
Dá assistência espiritual a vá-
rios grupos de estudantes cató-
licos da universidade do Porto 
e a vários movimentos laicais. 

Francisco Gomes

Ordenação 
sacerdotal do frei 
Márcio Carreira

O frei Márcio Carreira tem 33 anos e é de Tornada

Durante os meses de julho e 
agosto, o Citrus Coffee e o Café 
Central, na Praça da Fruta, nas 
Caldas da Rainha, vão alargar 
o horário de funcionamento até 
às dez da noite (de quinta a sá-

bado), de forma a “dar alguma 
animação à Praça da Fruta e às 
noites caldenses”. 

“Neste momento verificamos 
que as ruas da cidade estão 
praticamente desertas e a ofer-

ta nesta zona nobre da cidade 
é muito reduzida”, afirma Hugo 
Almeida, do Citrus Coffee.

Estão previstos eventos como 
música ao vivo com artistas lo-
cais e exposições de arte.

Durante julho e agosto haverá música ao vivo e exposições

Cafés combatem 
desertificação da Praça

Pu
b.

A Junta de Freguesia de A-
dos-Francos colocou cinco pa-
tos no Rio Arnóia na passada 
segunda-feira, com o objetivo 
de ter “um local mais aprazível 
e bonito, que permita disfrutar 
da presença destes animais”, 
mas foi surpreendida no dia 
seguinte porque três desapa-
receram.

Segundo a autarquia, “três 
foram apanhados por pesso-

as da freguesia, que por certo 
desconheciam esta nossa ini-
ciativa”.

“Agradecemos que os pos-
sam restituir ao local onde 
pertencem, para tentar que se 
fixem por lá. Sensibilizamos 
também a população para ir 
dando a conhecer a todos esta 
iniciativa”, declarou a junta de 
freguesia. 

Francisco Gomes

Patos desapareceram 
em A-dos-Francos

Três dos cinco patos desapareceram 
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Mais de 100 pessoas compa-
receram ao lançamento do livro 
de 368 páginas e 400 imagens 
de Rafael Bordalo Pinheiro, uma 
das obras mais conceituadas so-
bre o ilustre caricaturista do sé-
culo XIX.

O Agrupamento de Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro e a Câ-
mara das Caldas aliaram-se ao 
financiamento do livro, que foi 
o último projeto de João Paulo 
Cotrim, da editora Abysmo, que 
publicou obras de vários autores 
das Caldas e que manteve inten-
sa colaboração cultural com Cal-
das da Rainha. 

A sessão ficou marcada pela 
homenagem que Carlos Querido 
fez ao editor, que faleceu a 26 
dezembro de 2021. Com a pro-
jeção de imagens de João Paulo 
Cotrim e do cartoon que André 
Carrilho fez do homenageado, 
o juiz desembargador recordou 
que o editor “era um bordaliano e 
um apaixonado pela figura imen-
sa de Rafael Bordalo Pinheiro” e 
foi ele “o mentor do livro e que 
deu o título à obra”. 

“A última mensagem que re-
cebi dele (estava no Hospital) 
reportava-se a este projeto. É 
de toda a justiça uma breve ho-
menagem no lançamento desta 
obra”, salientou Carlos Querido, 
lembrando que o falecido editou 
e “apresentou cinco livros meus 
nesta casa, para além dos livros 
da Isabel, As Caldas de Bordalo 
e Una Piccola Storia D’Amore”. 
“Dizia às vezes: “cada vez mais 
me sinto caldense”; “qualquer dia 
tenho de mudar o escritório para 
cá”. Era um dos nossos”, adian-
tou Carlos Querido.

Referiu ainda que João Pau-
lo Cotrim era “poeta, editor, um 
dos maiores especialistas portu-
gueses em ilustração, uma ironia 
subtil, uma tremenda empatia, 
uma capacidade única de con-
gregar, de arriscar, de inovar, de 
procurar novas linguagens”. 

Deixou uma palavra final para 
Isabel Amaral, viúva do editor, re-
velando que “este projeto só se-
guiu em frente porque ela honra 
todos os dias a herança do João 
Paulo e assumiu este projeto (e 
outros) como forma de manter 
viva a sua memória”. 

Quando à autora, Carlos Que-
rido fez referência a uma citação 

inserida no início do Caldas de 
Bordalo, de Raquel Henriques 
da Silva – “se Rafael Bordalo Pi-
nheiro reencarnasse no corpo de 
uma mulher seria, certamente, 
através da Isabel Castanheira”.  

No final, apelou a todos que 
comprem o livro. “Fruam-no, 
página a página, sintam-no, sur-
preendam-se…é uma obra notá-
vel – para guardar, para rever”, 
relatou. 

“Um projeto sonhado 
há uns tantos 
anos atrás”

A autora partilhou com todos 
os presentes que nunca pensou 
que “este livro seria publicado”. 
“Era um projeto sonhado há uns 
tantos anos atrás, que sabia ser 
de difícil concretização”, mani-
festou.

Isabel Castanheira recordou 
que tudo começou com um “so-
nho imaginado quando folheava 
as centenas e centenas de pági-
nas dos jornais de Rafael Bordalo 
Pinheiro e aí descobri que a par 
deste seu conhecido trabalho, 
ele ilustrou inúmeros livros dos 
mais diversos autores”. 

Era para a livreira, que se 
apaixonou por Bordalo, um plano 
demasiado ambicioso: “Fazer o 
levantamento da obra gráfica pu-
blicada em livros, jornais, folhe-
tos, cartazes, entre outros, fosse 
qual fosse o suporte em que com 
o seu lápis mágico tivesse publi-
cado obra”. 

Segundo a responsável pela 
antiga livraria 107, foi um tra-
balho “de sapa, desenvolvido 
no decorrer de mais de quatro 
anos”. No momento em que o 
projeto “estava delineado, eis a 
ocasião de o apresentar ao meu 
editor: João Paulo Cotrim. Editor 
audacioso e visionário, um admi-
rador e autor da obra bordaliana, 
aceitou desenvolver este projeto 
arrojado”. 

Revelou ainda que ficou “agra-
davelmente surpreendida” em 
“fazer parceria com Jorge Silva, 
um profissional respeitado e tido 
como um dos mais idóneos de-
signers, autor de variados livros 
dedicados à história da ilustra-
ção, da BD e percurso artístico 
de artistas gráficos”.  

João Paulo Cotrim 
homenageado no lançamento 
de “Quase todo o Bordallo”

Carlos Querido fez homenagem a João Paulo Cotrim

A obra “Quase Todo o Bordallo”, de Isabel Cas-
tanheira, foi lançado no dia 25 de junho, na sala 
multiusos do Centro Cultural e de Congressos 
das Caldas da Rainha (CCC). 

Marlene Sousa

Sessão de autógrafos com Isabel Castanheira

“Este é o resultado de um tra-
balho árduo e exigente em que 
tive a sorte de contar com o me-
lhor parceiro que era possível. 
Como resultado temos um livro 
que considero de grande quali-
dade e de que de certeza João 
Paulo Cotrim se orgulharia”, con-
tou a autora.

Muitos dos textos que acom-
panham as ilustrações são “cita-
ções, porque considerámos que 
ninguém está mais apto para fa-
lar de Bordalo Pinheiro do que os 
seus contemporâneos”. 

O responsável pelo design, 
Jorge Silva, disse que o livro, 
apesar de ser grande, é “rico e 
luxuoso”. “É uma obra para ver 
bonecos, mas também para ler”, 
contou, acrescentando que “tem 
caraterísticas muito particulares 
que lhe dão carisma e identida-
de”. 

“Tem uma organização cro-

nológica onde começa em 1869, 
quando Bordalo começa a impri-
mir os seus primeiros trabalhos, 
até ao ano da morte, 1905”, des-
creveu, acrescentando que “dá 
uma visão factual da sua obra, é 
um objeto de estudo e demons-
tra a paixão que Isabel tem por 
Bordalo”.  

A vereadora responsável pelo 
pelouro da cultura, Conceição 
Henriques, destacou o facto da 
autarquia se ter associado ao li-
vro, “uma marca poderosíssima 
para a nossa identidade coleti-
va”. 

Já o presidente da Câmara, 
Vitor Marques, frisou a forma 
como Rafael Bordalo Pinheiro 
“nos uniu” e “elevou aquilo que 
temos de bom”. Elogiou o Agru-
pamento de Escolas Rafael Bor-
dalo Pinheiro, que “deu o ponta-
pé de saída para que esta obra 
fosse uma realidade”, referindo 

que a autarquia está aberta a no-
vas ideias e desafios.    

Este livro compõe-se de duas 
partes distintas. Na primeira, or-
ganizada cronologicamente, são 
apresentadas ilustrações para os 
mais diversos suportes: jornais, 
anúncios, ementas, calendários, 
pautas musicais, entre outros.  

A segunda parte do livro é 
composta por uma seleção de 
notícias, tributos, memórias, en-
saios, fotografias e desenhos de-
dicados a Bordalo, “uma fortuna 
crítica incomparável e rara no 
contexto português”. 

A Biblioteca Nacional, a Heme-
roteca Nacional, o Museu Rafael 
Bordalo Pinheiro e a Biblioteca 
da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha disponibilizaram infor-
mação e peças inéditas, assim 
como vários colecionadores par-
ticulares. 
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O Centro de Cultura Espírita 
de Caldas da Rainha vai levar 
a cabo uma conferência segui-
da de debate, subordinada ao 

tema “Esforço e Vontade”, com 
Helena Correia, no dia 1 de ju-
lho, às 21h00. 

As entradas são livres.

Conferência espírita

A exposição está inserida no 
âmbito da candidatura “Portugal 
Acústico – Nos Braços do Patri-
mónio”, realizada há dois anos, 
com objetivo “apoiar a música 
portuguesa e promover os valo-
res culturais e patrimoniais dos 
concelhos de Arruda dos Vinhos, 
Caldas da Rainha e Marinha 
Grande”, sublinhou André Sar-
det, um dos músicos portugue-
ses participantes. Trata-se de um 
projeto em rede, que permitiu o 
acesso à cultura, fomentando a 
partilha de experiências artísticas 
de forma inclusiva e criativa, “fa-
zendo dele a oportunidade para 
a vida de muitos artistas até ao 
momento pouco reconhecidos, 
mas muito talentosos”. 

O projeto inclui esta expo-
sição, que “tenta transmitir um 
pouco daquilo que é a música 
portuguesa de várias gerações, 
bem como os seus percursos ao 

longo dos anos”. Dela constam 
alguns dos músicos portugue-
ses, entre eles, André Sardet, 
Tiago Bettencourt, João Só, 
D.A.M.A., Bárbara Tinoco, Xutos 
e Pontapés, Miguel Araújo, Cuca 
Roseta, Carolina Deslandes e 
António Zambujo, que nos últi-
mos vinte anos lançaram álbuns 
em formato acústico, com intuito 
de “reduzir a pegada ecológica”, 
sublinhou André Sardet.

Além disso, a mostra apela 
à utilização de novas tecnolo-
gias, através do recurso aos QR 
Code, que remetem para toda a 
obra dos artistas e ainda apre-
senta diversos objetos pessoais 
dos mesmos, como “o meu pri-
meiro disco de ouro e a primeira 
versão que escrevi da letra da 
música “Adivinha o quanto gosto 
de ti”, ou então, “uma garrafa de 
vinho assinada pelos elementos 
dos Xutos”. 

Exposição no Hospital Termal 
mostra lado mais desconhecido 
dos músicos
Foi inaugurada na passada sexta-feira a expo-
sição “Portugal Acústico, Portugal Mais Verde”, 
que aborda o lado mais desconhecido de alguns 
dos músicos portugueses que nos últimos vin-
te anos lançaram álbuns em formato acústico, 
bem como apresenta alguns objetos pessoais 
dos mesmos. Esta mostra, que estará patente no 
Hospital Termal até ao dia 24 de julho, é a última 
ação deste projeto, que já passou pelas outras 
localidades parceiras.

Mariana Martinho

A exposição tem ainda uma 
vertente de educação ambiental, 
através da difusão de vídeos de 
músicos portugueses que ape-
lam à adoção de boas práticas 
ambientais, como a reciclagem 
e a sustentabilidade. “O objetivo 
aqui é utilizar-se o mais possível 
as tecnologias e o menos possí-
vel o papel”, frisou o cantor. 

Presente na inauguração es-
teve também o presidente da Câ-
mara Municipal, Vitor Marques, 
que destacou a “oportunidade de 
fazer parte do projeto, com uma 
mensagem bem diferenciada e 
que permitiu trazer artistas do 
panorama nacional ao território, 
que de outra maneira não era 
possível”. Nesse sentido, o edil 
sublinhou a vontade da autar-
quia candidatar-se novamente 
a um projeto desta natureza, no 

1. e 2. A mostra está disponível até ao dia 24 de julho

próximo quadro comunitário, “se 
for possível”. 

A exposição, que é gratuita, 

está instalada no rés do chão do 
Hospital Termal Rainha D. Leo-
nor.  

1

2

A “Casa das Conchas – es-
paço de malacologia da Foz 
do Arelho”, com cerca de 800 
espécies de conchas da Lagoa 
e Óbidos e do mundo em expo-
sição, abre portas a 2 de julho, 
pelas 15h00, nas antigas ins-
talações do Posto de Socorros 
Visconde de Moraes, na Aveni-
da do Mar, na Foz do Arelho. 

O Conselho da Cidade – As-
sociação para a Cidadania das 
Caldas da Rainha, em parceria 
com a Mar d’Água – Associa-
ção para a Lagoa de Óbidos, 
com o apoio da Câmara Muni-

cipal das Caldas da Rainha e 
da Junta de Freguesia da Foz 
do Arelho, procurou explorar a 
possibilidade de acrescentar 
aos atuais polos de divulgação 
da Lagoa um equipamento que 
abordasse a fauna malacoló-
gica da Lagoa de Óbidos, de 
Portugal e de muitos outros pa-
íses do resto do mundo.

São igualmente contadas 
muitas histórias e curiosidades 
relacionadas com as conchas 
que surgiram ao longo do tem-
po.

 

800 espécies de 
conchas em exposição

Vestidos a rigor, os seniores 
improvisaram a sua marcha. Foi 
uma tarde feliz, onde puderam 
dançar e festejar os Santos Po-
pulares. 

São João é o segundo santo 
popular a ser celebrado em ju-
nho. Este ano, ainda devido à 
Covid-19, em vez de juntar todos 

Condomínio Residencial 
do Montepio festejou o S. João 

A marcha popular do Condomínio Residencial do Montepio 
Rainha D. Leonor

Depois de uma pausa 
devido à pandemia, 
este ano a comemora-
ção da festa popular 
do São João regressou 
ao Condomínio Resi-
dencial do Montepio 
Rainha D. Leonor. 

Marlene Sousa

os seniores, a Câmara das Cal-
das ofereceu a cada instituição 

sardinhas e ferraduras, e cada 
entidade fez a sua festa.  
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O Parque das Bicicletas do 
Parque D. Carlos I, nas Caldas 
da Rainha, acolhe durante o mês 
de julho a iniciativa Bandas no 
Parque, no âmbito do Caldas 
Anima.

Os concertos têm início às 

21h30 e a programação é a se-
guinte: Orquestra Ligeira Monte 
Olivett (dia 2), Sociedade Filar-
mónica de Alvorninha (dia 9), So-
ciedade Filarmónica Catarinense 
(dia 16), Banda Filarmónica de 
A-dos-Francos (dia 23) e Banda 

Comércio e Indústria (dia 30).
O evento é organizado pela 

União de Freguesias de Nossa 
Senhora do Pópulo, Coto e São 
Gregório.

Bandas no Parque

A maior feira de artesanato da 
Península Ibérica e a segunda 
maior da Europa está de volta à 
FIL- Feira Internacional de Lis-
boa, de 25 de junho a 3 de ju-
lho, com três pavilhões e mais de 
trinta países representados

A Feira Internacional do Ar-
tesanato (FIA Lisboa) é a maior 
mostra concentrada de artesa-
nato nacional e internacional na 
Península Ibérica - e a segunda 
maior na Europa.

No pavilhão 1 está presente 
o artesanato nacional, e no pa-
vilhão 2 artesanato internacional. 
No Pavilhão 3 a gastronomia e 
os vinhos são protagonistas.

Os Pavilhões de Exposição (1 
e 2) estão abertos entre as 15h 
e as 24h. Já o Pavilhão da Gas-
tronomia (3) funciona das 12h30 
às 24h - com entrada gratuita até 
às 14h30.

Caldas 
na Feira Internacional 
do Artesanato

Artesanato caldense na Feira Internacional de Lisboa
Representando os seus arte-

sãos e as suas artes, marcam 
presença na FIA os concelhos 
de Alcochete, Barcelos, Caldas 
da Rainha, Coruche, Estremoz, 
Mafra, Miranda do Douro, Olei-
ros, Sintra, Viana do Castelo, 
Vila Verde, bem como os arqui-

pélagos dos Açores e da Madeira 
(Câmara Municipal da Ponta do 
Sol).

O artesanato caldense está 
representado através da Asso-
ciação de Artesãos das Caldas 
da Rainha.

No âmbito da integração do 
Agrupamento de Escolas Rafael 
Bordalo, das Caldas da Rainha, 
na “Rede de Escolas Contra a 
Corrupção”, a Biblioteca Escolar 
de Santa Catarina, através do 
clube Comunicar.Com tomou a 
iniciativa de divulgar e desafiar 
alunos e docentes a participar, 
realizando ações neste âmbito, 
tendo um vídeo desenvolvido 
com alunos do 5.º ano sido dis-
tinguido a nível nacional como o 
melhor trabalho do 2.º ciclo.

A docente Clara Silva, que le-
ciona a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento (5.º ano), acei-

tou o desafio e abordou o tema 
com os alunos, resultando na 
criação de uma letra para uma 
canção. Uma vez que a profes-
sora de Educação Musical, em 
funções na escola, se encontra 
ausente por motivo de doença, 
foi pedida a colaboração especial 
de Fernando Lopes, professor 
de Educação Musical no Agru-
pamento de Escolas D. João II, 
para a composição musical e 
adaptação da letra.

O resultado do trabalho con-
sistiu na gravação de um vídeo 
com a canção “Corrupção não é 
Solução!”, que foi premiado. 

Paralelamente, foi lançado um 
repto aos alunos para a constru-
ção, no espaço da biblioteca, de 
um mural grafitado. O trabalho 
envolveu alunos do 2.º e do 3.º 
ciclo e serviu não só para usar 
como cenário para a gravação 
do vídeo da canção “Corrupção 
não é Solução!”, mas também, 
como uma forma de protesto e 
chamada de atenção de todos os 
que por ali passam diariamente e 
nos questionam, constituindo-se 
um lugar de reflexão.

Francisco Gomes

Vídeo de alunos contra a corrupção 
distinguido a nível nacional

Imagem do vídeo com a canção “Corrupção não é Solução!” 

O caldense Walter Moraes 
participou no passado sábado 
numa batalha de dança no pal-
co Yorn do festival de música 
Rock in Rio, que decorreu em 
Lisboa.

O dançarino foi um dos oito 
bailarinos convidados a entrar 
na batalha, que foi organiza-
da pela Jazzy Dance Studios, 
e onde conseguiu chegar às 

meias-finais. 
“O ambiente estava incrível 

e o nível era bem alto, e fiquei 
orgulhoso de chegar até à se-
mifinal”, explicou o caldense, 
adiantando que “esta oportuni-
dade foi sinal de que todo o tra-
balho e esforço que tenho feito 
estão a começar a dar frutos”. 

Mariana Martinho

Walter Moraes 
participou 
no Rock in Rio Lisboa

O dançarino chegou à semifinal

"Mandrágora", peça de Nic-
colò Macchiavelli, estreia a 13 
de julho, às 21h30, no Largo 
Rainha D. Leonor, nas Caldas 
da Rainha, onde estará em 
cena até 16 de julho.

É uma peça do Teatro da 
Rainha, com encenação de 
Fernando Mora Ramos e in-
terpretação de Isabel Lopes, 
Cibele Maçãs, Fábio Costa, 
Fernando Mora Ramos, João 
Melo, José Carlos Faria, Nuno 
Machado e Ricardo Soares.

Com composição musical de 
Tiago da Neta, estão no coro 
Marta Taveira, Raniele Barbo-
sa, Tânia Costa, Diogo Tomaz, 
Diogo Marques, Victor Duarte e 
Fernando Rodrigues.

A cenografia é de José Ser-
rão, os figurinos de José Car-
los Faria, o desenho de som 
é coordenado por Francisco 
Leal e a iluminação por António 
Anunciação, e a tradução é de 
Isabel Lopes.

“Mandrágora” 
no Largo Rainha 
D. Leonor

O Grande Auditório do Cen-
tro Cultural e de Congressos 
das Caldas da Rainha é palco 
de “Júpiter”, concerto da Or-
questra Metropolitana de Lis-
boa (OML), no dia 1 de julho, 
pelas 21h30.

Serão interpretadas obras 
de Debussy (Syrinx, para flauta 
solo), Mozart (Concerto para 
Flauta e Orquestra N.º 1 e 
Sinfonia N.º 41, Júpiter), com 
Nuno Inácio na direção musical 
e flauta. 

A ideia de que Mozart teria 
aversão à flauta tem origem 
numa carta que dirigiu a seu 
pai em 1778, na qual desaba-
fava a falta de motivação para 
satisfazer uma encomenda que 
lhe foi feita por um aristocrata 
e músico amador aquando da 
sua passagem por Mannheim. 
Na verdade, dedicou àquele 
instrumento muita música su-

blime. É isso mesmo que o 1.º 
flautista da OML, Nuno Inácio, 
se propõe mostrar neste pro-
grama à frente da sua orques-
tra, com duas obras escolhidas 
a dedo. 

O Concerto para Flauta N.º 1 
foi composto naquela ocasião, 
mas não transparece qualquer 
tipo de enfado. Em três anda-
mentos, é pleno de jovialidade 
e lirismo, para lá de terminar 
com um minueto que dispensa 
apresentações. Revisita depois 
a derradeira sinfonia, a Júpiter, 
uma partitura com momentos 
incríveis protagonizados por 
uma só flauta no topo da sec-
ção das madeiras. 

Diante de tudo isto, serve 
de introito uma curta peça para 
flauta solo de Debussy datada 
de 1913. Syrinx traduz o nome 
da ninfa Siringe, e também da 
flauta de pã.

“Júpiter” no CCC
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Esta parceria institucional, 
que terá a duração de um ano, 
tem como objetivo “preparar o 
futuro”, através do desenvolvi-
mento de atividades e projetos 
conjuntos, no âmbito de uma 
candidatura proposta pelo con-
sórcio que integra, a par da UC, 
como instituição de ensino líder, 
os institutos politécnicos de Vi-
seu e da Guarda, a Escola Supe-
rior de Enfermagem de Coimbra 
e a Universidade dos Açores, 
ao Programa de Recuperação e 
Resiliência (PRR). Essa candi-
datura viu aprovados os progra-
mas Impulso Jovens e Impulso 
Adulto, destinados a promover e 
apoiar iniciativas para aumentar 
as competências das popula-
ções, mas também “potenciar e 
incrementar o número de jovens 
a frequentar o ensino superior”, 
explicou a vice reitora da UC, 
Cristina Albuquerque, durante a 
cerimónia de assinatura do pro-
tocolo.

O “Living the Future Acade-
my”, que conta com um fi nancia-

mento de 16,5 milhões de euros, 
será direcionado aos “estudantes 
já integrados no ensino superior, 
mas também estudantes do ensi-
no profi ssional, estimulando-os a 
dar continuidade aos estudos, e 
ainda estudantes do ensino pré-
universitário do ensino secundá-
rio”. Além disso vai permitir aos 
73 municípios da região centro 
agregar o que já têm mas tam-
bém potenciar um conjunto de 
áreas de formação, que são “ab-
solutamente essenciais”. 

O projeto prevê assim o de-
senvolvimento de iniciativas es-
tratégicas e a criação de oito 
academias temáticas, com “no-
vos cursos adaptados às neces-
sidades dos territórios”, explicou 
Cristina Albuquerque, reforçando 
a “vontade do consórcio em aju-
dar os territórios identifi car áreas 
que ainda não estão previstas no 
projeto”.

No que diz respeito ao “Incen-
tivo Adultos”, o projeto pretende 
“reforçar e diversifi car a forma-
ção pós secundária”, garantindo 

a reconversão e atualização de 
competências através de “so-
luções fl exíveis, de qualidade 
e capazes de dar resposta à 
transformação dos mercados de 
trabalho e aos novos requisitos 
da empregabilidade”. Nesse sen-
tido vai disponibilizar cursos nas 
áreas do software e economia, 
saúde, formação de professores, 
sustentabilidade e economia so-
cial. Contudo, estas áreas pode-
rão ser alargadas “com propos-
tas dos municípios e entidades 
da região, de acordo com as 
suas características e as neces-
sidades identifi cadas”, indicou 
a vice-reitora, dando o exemplo 
do Centro de Estudos de Alcoba-
ça, onde já existe uma proposta 
para um curso em “Patrimónios 
Alimentares”.

“A ideia é ter em cada território 
um conjunto de cursos e inicia-
tivas que devem responder às 
especifi cidades dos mesmos”, 
afi rmou a vice-reitora, afi rman-
do que a parceria com a Oeste-
Cim será “muito importante para 

OesteCim pretende aumentar 
a oferta formativa da região
A OesteCim - Comunidade Intermunicipal do Oeste, em parceria com a Uni-
versidade de Coimbra (UC), vai realizar um levantamento das necessida-
des formativas na região, ao abrigo do protocolo de colaboração assinado 
na passada quinta-feira, tendo como objetivo “a defi nição de novos cursos 
adaptados às necessidades dos territórios” e aumentar as competências 
de jovens e adultos. 

Mariana Martinho

Assinatura do protocolo entre a OesteCim e Universidade de 
Coimbra
aprofundar o projeto com toda a 
região”.

Ao nível dos jovens, o “Living 
the Future Academy” vai criar 
quatro academias voltadas para 
as áreas das ciências, tecnolo-
gia, engenharias, artes e mate-
mática, que irão ministrar cursos 
que contribuam para “preparar a 
transição dos jovens para o ensi-
no superior de uma forma mais 
fl uida e de forma que possam 
fazer escolhas mais informadas”, 
referiu o reitor da UC, Amílcar 
Ferreira, esclarecendo que “es-
tamos neste projeto por causa 
do território, e não pela universi-
dade”.

Na região Oeste, o projeto vai 
começar por fazer “um diagnósti-
co das necessidades formativas, 
que deverá estar concluído em 

setembro ou outubro”, revelou o 
secretário executivo da Oeste-
Cim, Paulo Simões, adiantando 
que desse levantamento sairá “a 
defi nição dos cursos que funcio-
narão na Academia Oeste”, que 
já estava a ser criada na sede 
da OesteCim e que, no âmbito 
do protocolo, será um dos locais 
onde poderão ser ministrados 
cursos e formações que venham 
a ser identifi cados como adequa-
dos à região.

Para Paulo Simões, o proto-
colo entre as duas entidades, 
ou seja, a academia do Oeste, 
“é um recurso para continuar no 
futuro”. Já o presidente da Oes-
teCim, Pedro Folgado, frisou que 
“todos os desafi os que forem 
bons para a nossa região serão 
sempre bem-vindos”. 

Pu
b.
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“É um problema transversal a 
todos os setores, com um agra-
vamento na restauração e ge-
riatria”, apontou, revelando que 
“existem empresas desespera-
das a dizer que se não arranja-
rem recursos humanos terão que 
fechar as portas”. 

Para ultrapassar a falta de 
mão de obra, a responsável re-
feriu que “do lado das empresas 
é preciso valorizar as pessoas 
e profissões”. Deu o exemplo 
de empresas que “ligam para o 
Centro de Emprego a solicitar 
arquitetos e cozinheiros de pri-
meira categoria e propõem-se a 
pagar até 850 euros mensais e 
por vezes o ordenado mínimo, 
quando no estrangeiro ganham 
2500 euros mensais”, revelando 
que assim é “muito difícil recrutar 
pessoas com qualidade e quali-
ficação”. 

A diretora do Centro de Em-
prego de Oeste Norte relatou 
que o setor do alojamento e res-
tauração “perdeu trabalhadores” 
nos últimos anos, devido aos 
efeitos da pandemia de Covid-19 
no turismo, indicando que foram 
trabalhar para a indústria e não 
querem regressar porque “na 
restauração ganham o mesmo e 
têm que trabalhar à noite e aos 
fins de semana”. 

Além do fator salarial, Célia 
Roque destacou que é impor-
tante, “atrair talento criando am-
bientes felizes no trabalho, como 
outras regalias que podem fazer 
a diferença, como por exemplo, 
trabalhar um dia por semana em 
casa”.

A responsável revelou ainda 
que o Centro de Emprego de 
Oeste Norte é na zona centro o 
que tem mais pessoas com de-
ficiência integradas no mercado 
de trabalho. Têm cerca de 300 
pessoas com deficiência a tra-
balhar. 

Empresas 
estão a contratar

Cerca de 500 desempregados 
estiveram presentes nos dias 23 
e 24 de junho no Open Days Em-
prego, dinamizado pelo Instituto 
de Emprego e Formação Profis-
sional, CLDS 4G da Santa Casa 
da Misericórdia das Caldas da 
Rainha e AIRO (Associação Em-

presarial da Região Oeste). 
A Molde (empresa de cerâmi-

ca), Frutas Classe (comércio de 
frutas), grupo Visabeira (detém 
fábrica Rafael Bordalo Pinheiro) 
e Mercadona (cadeia espanhola 
que vai abrir supermercado nas 
Caldas) fizeram uma apresenta-
ção do processo de recrutamen-
to e no final realizaram várias 
entrevistas aos desempregados 
presentes.

No átrio da entrada da Expo-
este também estiveram outras 
empresas das Caldas e região a 
contratar. 

Em declarações ao JORNAL 
DAS CALDAS, Fábio Vieira, dos 
recursos humanos da Mercado-
na, disse que vão abrir o super-
mercado nas Caldas em novem-
bro e encontram-se a recrutar 
pessoas pagando no início um 
salário base de 931 euros e que 
todos os trabalhadores “são tra-
tados com igualdade e equida-
de”. “A nossa principal dificuldade 
não é o recrutamento, mas sim o 
facto de as pessoas terem que se 
deslocar para a zona norte três 
meses fazer formação”, revelou, 
acrescentando que “apesar da 
deslocação ser totalmente paga 
a maioria das pessoas não tem 
essa disponibilidade”. Precisam 
de 70 funcionários para trabalhar 
no novo supermercado. 

Rui Nunes, diretor financei-
ro da Molde Faianças, declarou 
que desde 2021 já recrutaram 50 
trabalhadores e que o objetivo 
é reforçar o quadro de pessoal 
operador, formar quadros inter-
médios e transmitir o know-how. 
Falou das regalias e prémios que 
dão aos trabalhadores.  

Ana Silva, da Frutas Classe, 
empresa no setor de comerciali-
zação e produção hortofrutícola, 
afirmou que se encontram a re-
crutar para reforçar a sua equipa 
também para o setor de embala-
mento. 

Para Joana Lopes, do Gru-
po Visabeira, “as pessoas são 
a chave do sucesso, por isso 
acreditamos numa cultura profis-
sional dinâmica e enriquecedora, 
apostando numa constante evo-
lução individual e das equipas”. 
Precisam de operadores para a 
Atlantis e Fábrica Rafael Bordalo 
Pinheiro. Revelou ainda que es-
tão a recrutar para novo Monte-
belo Mosteiro de Alcobaça, onde 

Open Days do Emprego revela que 
“faltam pessoas para trabalhar”
Célia Roque, diretora do Centro de Emprego de 
Oeste Norte (que abrange sete concelhos), con-
siderou no Open Days do Emprego, que decor-
reu na Expoeste, nas Caldas da Rainha, que um 
dos fatores mais críticos da região é a “falta de 
pessoas para trabalhar”. 

Diretora do Centro de Emprego de Oeste Norte diz que há falta mão-de-obra 

Marlene Sousa

precisam de colaboradores para 
todos os setores, inclusive de di-
retor para a unidade. 

O problema 
transversal da falta 

de mão-de-obra

Sérgio Félix, secretário-geral 
da AIRO, disse ao JORNAL DAS 
CALDAS que a falta de mão de 
obra é um problema do país 
e que já identificaram no pla-
no estratégico da AIRO do ano 
passado. “É preciso criar formas 
dos empresários repensarem a 
gestão e retenção dos recursos 
e ainda a forma de contratação”, 
sublinhou. 

O responsável revelou que 
diariamente os empresários 
associados de diversas áreas 
contactam a AIRO porque “têm 
encomendas e não têm trabalha-

dores”.
Indicou que também há ne-

cessidade de quadros técnicos 
qualificados médios e superio-
res. “Estamos a identificar as 
qualificações e ofertas formati-
vas da região e reposicioná-las 
no sentido de dar resposta às 
empresas”, apontou, revelando 
que as necessidades são em to-
dos os setores. 

O responsável considera que 
o mote vai ser “termos empresas 
mais felizes para cativar as pes-
soas”. 

No seu entender, há outros 
desafios, como por exemplo tra-
balhar com os municípios, porque 
“atraindo pessoas para trabalhar 
é preciso habitação“. 

O secretário-geral da AIRO, 
declarou ainda que em outubro 
ou novembro irão realizar outra 
ação de “Open Days do Empre-
go de maior dimensão, com o 

intuito de ajudar as empresas a 
contratar. 

No próximo mês vão iniciar 
um conjunto de ações e campa-
nhas para atrair pessoas para 
o cluster da cutelaria e também 
arranjar um grupo de jovens a 
iniciar formação nesta área que 
está em crescimento. 

“Neste momento não há ra-
zão para as pessoas estarem 
desempregadas com tanta oferta 
de emprego”, disse a diretora do 
Centro de Emprego. 

O presidente da Câmara, Vitor 
Marques, que esteve presente 
na iniciativa, considerou-a uma 
forma de “mostrar as oportunida-
des que existem no mercado de 
trabalho nas Caldas e na região”. 
Reconheceu que há uma carên-
cia muito grande de mão de obra 
e que “há que criar sinergias para 
colmatar a falta de pessoas para 
trabalhar”.  

Entrevista na empresa Mercadona
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Numa sessão de esclareci-
mento sobre a delimitação da 
Área de Regeneração Urbana 
(ARU1), que decorreu no pas-
sado dia 23 na sede da União 
de Freguesias de Santo Onofre 
e Serra do Bouro, o presidente 
da Câmara sublinhou “a impor-
tância do setor público e privado 
aproveitarem os incentivos e be-
nefícios fiscais para reabilitar o 
edificado”.

Segundo os técnicos da au-
tarquia, cinco mil edifícios, dos 
quais cerca de 10% considera-
dos degradados, podem candi-
datar-se a benefícios para a sua 
recuperação, por integrarem a 
ARU1 definida para as duas fre-
guesias da cidade.

O território da ARU1 engloba 
300 hectares e concentra o cen-
tro histórico da cidade (incluindo 
a Mata Rainha D. Leonor e o 
Parque D. Carlos I), mas tam-
bém o centro urbano consolida-
do (nomeadamente os bairros da 
Ponte, Arneiros, Morenas e São 
Cristóvão), bem como as princi-
pais áreas de equipamentos. 

É, segundo os técnicos da 
Câmara que apresentaram o do-
cumento, a área da cidade com 
maior concentração de serviços 
e comércio onde se insere o 
maior número de equipamentos 
públicos e privados e que se des-
taca pelo grande valor histórico, 
artístico e patrimonial. 

Quanto à demografia e habi-
tação, a população residente na 
ARU1, entre os períodos censi-
tários de 2011 e 2021, aumentou 
de forma ligeira. A população 
ronda os 27 000 habitantes e 
entre os 25 e 64 anos diminuiu 
na última década. Consequen-
temente aumentou a população 
com 65 ou mais anos. Nos gru-
pos etários entre os 0 e 24 anos 
também se verificou uma des-
cida de população face a 2011. 
Mais de metade da população 
residente fixa-se no grupo etário 
dos 25 a 64 anos. 

A maioria dos edifícios locali-
zados na ARU1 é de construção 
entre 1981 e 2000, seguindo-se 
o período de 1961 – 1980. 

De acordo com os técnicos da 

Município divulga benefícios para quem 
requalificar edifícios degradados 
O Município das Caldas quer criar condições e 
estimular os privados para intervir no edificado 
com o intuito de tornar o concelho mais atrativo. 

Marlene Sousa

Sessão de esclarecimento sobre a delimitação da ARU 1

autarquia, “conclui-se que nes-
ta área a população e o parque 
edificado se encontram envelhe-
cidos e que a reabilitação e rege-
neração destes espaços torna-
se fundamental para o equilíbrio 
e sustentabilidade dos espaços 
centrais das cidades”. 

Os proprietários que queiram 
melhorar e reabilitar os seus imó-
veis podem beneficiar de isen-
ção do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), a prédios urbanos 
objeto de ações de reabilitação 
por um período de três anos, a 
contar do ano, inclusive, da con-

clusão da mesma reabilitação, 
podendo ser renovada por um 
período adicional de cinco anos, 
desde que se mantenha como 
habitação própria e permanente.

Podem ainda beneficiar de 
isenção de Imposto Municipal 
sobre Transmissões onerosas 
de imóveis (IMT), dedução no 
Imposto sobre Rendimentos de 
pessoas Singulares (IRS) e ainda 
redução do Imposto sobre Valor 
Acrescentado (IVA), taxa de 6% 
para empreitadas de reabilitação 
urbana. 

O presidente espera que “as 

pessoas se interessem por estes 
mecanismos e se candidatem a 
reabilitar os seus imóveis”. 

O autarca revelou ainda que a 
Câmara irá também proceder à 
reabilitação de alguns edifícios, 
visando a sua disponibilização 
para arrendamento jovem a pre-
ços controlados. 

O município promoveu nas 
freguesias do concelho um ciclo 
de 16 sessões públicas de divul-
gação e esclarecimento sobre as 
ARU’s e os respetivos instrumen-
tos de incentivo.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal das Caldas da Rainha 
insiste na localização do futuro 
hospital do Oeste na zona da 
antiga Matel, em São Cristóvão, 
com sessenta hectares.

Insatisfeito com os resultados 
da apresentação, no conselho 
intermunicipal da OesteCim, do 
estudo realizado pela Nova In-
formation Management School, 
que aponta para a construção 
do hospital no Bombarral, Vitor 
Marques revelou que apresentou 
aquele terreno “conjuntamente 
com o Município de Óbidos, de-
pois de auscultado o presidente 

da Câmara de Peniche”.
O autarca deu conhecimento 

do “mal-estar e incómodo sen-
tido na OesteCim pela posição 
das Caldas da Rainha quanto à 
localização do novo hospital”.

O vice-presidente da Câmara, 
Joaquim Beato, salientou que o 
Município de Caldas da Rainha 
“deve ter muita coragem em ser 
mal visto na OesteCim na defe-
sa pelos interesses das Caldas 
da Rainha e também da região 
Oeste”.

O vereador Tinta Ferreira sus-
tentou que na escolha do Bom-
barral “não foram tidos em con-

sideração os vários cenários que 
foram sugeridos pelo Município 
das Caldas da Rainha, nomea-
damente, um que incluísse todos 
os municípios do Oeste, outro 
que incluísse municípios mais a 
norte da região (como Alcoba-
ça) e outro que não vertesse os 
municípios mais a sul da região 
Oeste”. 

Concorda com a localização 
proposta pela autarquia calden-
se “dada a atual exigência de ter-
renos de maior dimensão do que 
inicialmente previsto”. 

O vereador Hugo Oliveira ma-
nifestou que a matéria referente 

ao novo hospital “está invertida, 
pois primeiro define a localização 
e só depois a tipologia de hospi-
tal, a não ser que a intenção seja 
apenas de condicionar o mesmo 
com a localização”.

A vereadora Maria João Do-
mingos assumiu que “resulta do 
estudo que não há uma leitura 
cabal das necessidades daquilo 
que é a saúde na região”.

O vereador Luís Patacho é da 
opinião que Caldas da Rainha se 
deve mobilizar em torno da defe-
sa da localização do hospital no 
concelho, fazendo-se acompa-
nhar de outros Municípios, como 

Alcobaça, Nazaré, Óbidos, Peni-
che, ou Rio Maior, a fim de que 
a reivindicação “tenha outro peso 
político e social”. 

A vereadora Conceição Hen-
riques acrescentou que “o argu-
mento da retirada de um hospital 
de uma cidade que sempre teve 
hospital para colocar num conce-
lho que foi vila até há bem pouco 
tempo e que perdeu o seu hospi-
tal é muito grave”.

Câmara insiste em hospital na zona da antiga Matel

Pu
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Decorre de 1 a 4 de julho, 
na Capeleira, Óbidos, a Festa 
de Verão, em honra de Santo 
António.Os festejos têm lugar 
na zona exterior junto da As-
sociação Recreativa e Cultural 
Amigos da Capeleira e Nava-
lha (Arcacen).

No primeiro dia, pelas 20h, 
ao mesmo tempo que abre o 
restaurante, será feita a apre-
sentação da secção de patina-
gem artística da Arcacen. Pelas 
21h, haverá animação musical 
com as “Concertinas de Óbi-
dos”, seguindo-se espetáculo 
com “Bico D´Obra”.

No dia 2, o restaurante abre 
pelas 13h. Uma procissão se-
guida de missa em honra de 
Santo António, com acompa-

nhamento musical por Melo-
dias de Sempre, realiza-se 
pelas 15h. Às 17h atua o Ran-
cho Folclórico e Etnográfico da 
Capeleira. Pelas 23h haverá 
espetáculo com FBI.

No dia 3, pelas 11h, decorre 
um encontro de futebol entre 
solteiros e casados. O restau-
rante abre às 13h e às 15h 
haverá animação musical com 
Nelson Rodrigues. Pelas 16h 
realiza-se a tradicional vacada. 
Pelas 23h tem lugar o espetá-
culo com Linha D´Água.

No último dia, pelas 19h, 
realiza-se a tradicional batata-
da e pelas 20h a animação é 
com Nelson Lords e Nuno Ale-
xandre.

Festa na Capeleira

Decorreu no concelho de Óbi-
dos, nos dias 9, 15 e 17 de ju-
nho, nos Complexos Escolares 
dos Arcos, Alvito e Furadouro, 
respetivamente, a VII edição de 
apresentação do Programa Edu-
cativo, Fábrica da Criatividade.

Tratou-se da mostra de todos 
os projetos desenvolvidos pelos 
alunos ao longo do ano letivo, 
quer seja no MyMachine, no 
ateliê em colaboração com os 
professores, na atividade lúdico 
expressiva e na componente de 
apoio à família, em articulação 
com os educadores de infância. 
Pretendeu apresentar à comu-
nidade educativa todas as fases 
do processo criativo que está in-
tegrado nestes diferentes proje-
tos, ou seja, desde a ideia inicial 
do aluno até à apresentação final 
do resultado.

As apresentações da Fábrica 
da Criatividade terminaram com 
a demonstração das animações 
criadas no projeto Óbidos Anima. 
Este projeto de Óbidos, que já foi 
reconhecido mundialmente pela 
Fundação Evens, é um dos mais 
claros exemplos da aplicação da 
criatividade e inovação na esco-

Complexos escolares apresentam 
Fábrica da Criatividade

Iniciativa pretende desenvolver a criatividade e inovação, na 
escola e na comunidade

Comemorou-se a 17 de ju-
nho o Dia dos Legumes Fres-
cos e os alunos do Complexo 
dos Arcos, em Óbidos, assina-
laram a data.

Assim, como gesto simbóli-
co, os alunos da turma do 2ºB 
e 4ºB deste complexo escolar 

foram colher à Horta Bio dos 
Arcos diversos legumes, entre-
gando-os às senhoras da cozi-
nha, para serem confecionados 
para o seu almoço.

Os alunos tiveram também 
a oportunidade de fazer uma 
visita à cozinha.

Alunos assinalam 
Dia dos Legumes 
Frescos

Alunos colheram legumes na Horta Bio dos Arcos

Realiza-se no próximo dia 9, 
com início às 21 horas, no Sa-
lão do Povo do Olho Marinho, 
um espetáculo de marionetas 
intitulado "A Fonte do Olho Ma-
rinho".

Durante cerca de 40 minutos 
a fonte do Olho Marinho ganha 
vida e revive as memórias dos 

tempos passados em conver-
sas com a sua companheira 
inseparável, a água.

No palco e no retábulo de 
marionetas, entre partidas, so-
nhos e pesadelos, conta-se a 
história da fundação do Olho 
Marinho, as lendas e costumes 
da terra e da sua fonte.

Marionetas 
no Olho Marinho

A aldeia da Usseira vai estar 
em festa, em honra de Nossa 
Senhora do Rosário, entre os 
dias 8 e 11 de julho. São os ha-
bituais festejos de Verão nesta 
localidade do concelho de Óbi-
dos.

Haverá bailes à noite com 
Linha D´Água (dia 8), Fora de 
Série (dia 9) e Bico D´Obra 

(dia 10). No dia 11, pelas 20h, 
haverá batatada, seguindo-se 
atuação das Concertinas de 
Óbidos.

Durante os festejos haverá, 
todos os dias, serviço de res-
taurante. Decorrerá, igualmen-
te, um torneio de tiro ao alvo.

As entradas são livres.

Usseira em festa

Realizou-se na noite do pas-
sado sábado um arraial de São 
João, nas Gaeiras, numa organi-

zação da junta de freguesia, com 
sardinhada e animação musical.

As Concertinas d’Óbidos, 

os Cavaquinhos das Gaeiras e 
Emanuel Soares proporcionaram 
a animação.

Arraial de São João 
nas Gaeiras

Evento teve uma grande afluência

A Junta de Freguesia de A-
dos-Negros comemora no próxi-
mo domingo o Dia da Freguesia, 
assinalando o 419º aniversário.

As cerimónias iniciam às 
8h30, na Junta de Freguesia, 
com o hastear das bandeiras. 
Às 9h00, decorrerá uma celebra-
ção religiosa, em memória dos 
autarcas falecidos, na Igreja de 
Santa Maria Madalena, seguida 
de cerimónia no cemitério de A-
dos-Negros.

A Zona de Lazer da Gracieira, 
junto à Capela do Menino Jesus, 
será inaugurada pelas 11 horas.

A partir das 16h00, decorrerá, 
junto à Eira da Junta, a sessão 
solene, em que será homena-
geado, pelos serviços prestados 
às populações, à freguesia e ao 
concelho, Humberto Marques, 
ex-presidente e ex-vereador da 
Câmara de Óbidos.

Será também prestada ho-
menagem ao jovem Guilherme 

Ferreira, finalista do concurso 
televisivo da RTP "Acordeão de 
Ouro", em que divulgou a sua 
localidade de origem, Sancheira 
Pequena, a freguesia de A-dos-
Negros, o concelho de Óbidos e 
as tradições etnográficas destes 
territórios.

As comemorações encerra-
rão, no mesmo local, com a atua-
ção da Escola de Concertinas da 
Gracieira.

la, sendo uma ferramenta peda-
gógica que permite diversificar 
as estratégias de ensino-apren-
dizagem, através da construção 
de novas dinâmicas de grupo e 
na utilização de recursos tecno-
lógicos diversificados. Este ano, 
o foco foi a sustentabilidade e o 
território, com diversos projetos 
desenvolvidos sobre a biodiver-
sidade e o nosso papel enquanto 
agentes de mudança.

A Fábrica da Criatividade é 
um programa criado pelo Municí-

pio de Óbidos e pretende desen-
volver a criatividade e inovação, 
na escola e na comunidade.

Este programa tem garantido 
às Escolas D`Óbidos uma proje-
ção mundial, através do desen-
volvimento de redes/parcerias ou 
da visita de professores e dire-
tores de escolas que procuram 
conhecer melhor este programa. 
Até ao momento, o programa 
da Fábrica da Criatividade está 
conetado com mais de vinte pa-
íses.

A-dos-Negros celebra 419 anos
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Abordar temas como a bio-
diversidade marinha e a con-
servação dos ambientes litorais 
marinhos, com enfoque nas zonas 
entremarés rochosas, junto dos 
mais novos é o objetivo do pro-
jeto bLueTIDE, que no passado 
dia 17 juntou 86 alunos da Esco-
la Básica do 1º Ciclo n.º 2 – Filtro 
de Peniche e da Escola Ciência 
Viva de Vila Nova da Barquinha 
nas atividades “Ida à Maré” e 
“Festa na Praia”, para conhece-
rem e celebrarem a biodiversida-
de da zona entremarés rochosa.

As ações decorreram na Praia 
do Portinho da Areia Norte e na 
Praia Peniche de Cima, em Pe-
niche. 

Iniciado em janeiro de 2021 e 
implementado neste último ano e 

meio, o projeto bLueTIDE, pro-
movido pela Incubadora do Mar 
& Indústria da Figueira da Foz, 
tem estado a trabalhar com alu-
nos de 12 escolas do primeiro ci-
clo, chegando a 541 crianças. 

Foi ainda dinamizada no âm-
bito deste projeto uma “Festa 
na Praia”, na Praia Peniche de 
Cima, onde os alunos assumi-
ram o papel de alguns animais 
da zona entremarés rochosa, 
para de uma forma divertida tra-
balharem temas como a compe-
tição por alimento e espaço e a 
reprodução. 

“Dar a conhecer a estes alu-
nos e professores a grande biodi-
versidade das zonas entremarés 
é crucial para que se perceba o 
seu papel no equilíbrio ambiental 

das zonas costeiras. A biodiver-
sidade é uma preocupação cres-
cente da comunidade internacio-
nal, a extinção de espécies de 
animais e a perda de diversidade 
genética tem vindo a acelerar, 
podendo levar a algumas mu-
danças no funcionamento destes 
ecossistemas costeiros. É, por 
isso, importante compreender 
estes ecossistemas, saber o que 
os afeta. Só assim teremos uma 
geração mais azul, que saberá 
proteger estes sistemas naturais 
já bastante ameaçados”, afirma 
Sónia Cotrim, investigadora do 
MARE - Centro de Ciências do 
Mar e do Ambiente, uma das en-
tidades parceiras.

Crianças aprendem 
a proteger 
ambientes marinhos

“Festa na Praia”, em Peniche de Cima

O Ser Ferrel e a Junta de 
Freguesia de Ferrel viram apro-
vada a candidatura do seu pro-
jeto a fundos comunitários para 
promoção do património histó-
rico e cultural da freguesia, ten-
do em vista a diversificação da 
oferta turística e sociocultural.

O projeto Ferrel Tur me-
receu a comparticipação de 
136.577,40 euros, num inves-
timento total de 176.723,53 eu-
ros.

A criação de um espaço de 
conservação de memória cole-
tiva, com os saberes, tradições 
e cultura locais, a criação de 
atividades e experiências turís-
ticas interativas e com recurso 
a novas tecnologias de supor-

te ao turismo, identificação de 
construção de passadiços de 
acesso a locais de interesse de 
visitação, um filme documentá-
rio sobre a construção da cen-
tral nuclear em Ferrel em 1976 
e a criação de um vídeo promo-
cional do destino alavancado 
na identidade local, são ações 
a desenvolver.

Pedro Barata, presidente da 
junta, agradeceu aos colabora-
dores, nomeadamente, a Nuno 
Mendonça e a Raquel Hermí-
nio, do Ser Ferrel, “pela ideia 
fundamental e apoio para a 
conceção da candidatura”.

Francisco Gomes

Ferrel Tur 
vai promover património 
da freguesia

Raquel Hermínio, Pedro Barata e Nuno Mendonça

No passado dia 21 tiveram 
início as obras para a criação 
da Unidade de Internamento 
de Psiquiatria, no Hospital 
de Peniche, pertencente ao 
Centro Hospitalar do Oeste 
(CHO).

Esta obra tem como prin-
cipal objetivo dotar o CHO 
de internamento na espe-
cialidade de psiquiatria, até 
à data inexistente, deixando 
os doentes da área de influ-
ência territorial de recorrer a 
Lisboa.

A empreitada em curso 
e o equipamento respetivo 
implicarão um encargo de 
689.854,51 euros (acresce 
IVA) e tem o prazo de execu-
ção de cinco meses. Este in-
vestimento é suportado pelo 
Programa de Recuperação e 
Resiliência (PRR) e insere-se 
no Plano Nacional de Saúde 
Mental.

Esta unidade de interna-
mento terá uma capacidade 

Obras iniciam 
no Serviço 
de Internamento 
de Psiquiatria

Obras no Hospital de Peniche 
têm prazo de execução de 
cinco meses

inicial para quinze camas, que 
estará disponível ainda este 
ano.

O CHO integra os hospitais 
de Caldas da Rainha, Torres Ve-
dras e Peniche, tendo uma área 
de influência constituída pelas 
populações dos concelhos de 
Caldas da Rainha, Óbidos, Pe-
niche, Bombarral, Torres Vedras, 
Cadaval e Lourinhã e de parte 
dos concelhos de Alcobaça e de 
Mafra.

As Tasquinhas Rurais de Fer-
rel realizam-se nos dias 1, 2 e 3 
de julho, junto à sede da Asso-
ciação Recreativa Cultural Des-
portiva, numa organização da 
junta de freguesia.

A abertura do evento acontece 
no dia 1, pelas 18h30, havendo 
animação com Grupo ViraVádio, 
Saúl e bailarinas e NoMore Dj’s.

No dia 2, a partir das 20h, a 
animação será com Roncos dos 

diábos, Banda Majestic e Party 
Animals.

No dia 3, a partir das 19h, o 
programa conta com Diversity e 
Noite de Fados.

A entrada custa um euro.

Tasquinhas Rurais de Ferrel

O Museu Nacional Resistên-
cia e Liberdade (MNRL) - For-
taleza de Peniche encontra-se 
encerrado ao público para a re-
alização dos trabalhos de obras 
de instalação do museu nos an-
tigos pavilhões prisionais do Es-
tado Novo. 

Para continuar com a nossa 
premissa de proximidade com a 
comunidade local, o Museu tem 
disponíveis visitas orientadas ao 
Roteiro da Resistência e da Soli-
dariedade “Conhecer o Museu e 
a Cidade”, que percorrem espa-
ços de memória localizados na 

cidade de Peniche e associados 
às temáticas da solidariedade da 
população com os presos políti-
cos, da repressão fascista e da 
resistência ao regime.

As visitas duram 45 minutos e 
podem ser marcadas pelo telefo-
ne 262789159.

Visitas ao Roteiro da Resistência 
e da Solidariedade
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O programa esteve repleto de animação

A 1ª Feira Medieval do Car-
valhal decorreu entre 24 e 26 
de junho, com gastronomia, ar-
tesanato e animação histórica, 
que levaram muitos visitantes 
a esta localidade do concelho 
do Bombarral.

Com a presença de várias 
associações da freguesia, o 
programa contou com a partici-
pação do grupo de dança me-
dieval Estúdio Flui, do grupo 
de música medieval Goliardos, 

de Armis Nostrum, nas lutas 
e ofícios medievais, do grupo 
Gaiteiros D’Óbidos, do Grupo 
de Danças Antigas Josefa de 
Óbidos, pertencente ao Ran-
cho Folclórico da Capeleira, 
de Ilustre Cruzada, nas lutas 
medievais, e da atriz/palhaça 
Tânia Safaneta.

A organização foi da Junta 
de Freguesia do Carvalhal.

Francisco Gomes

1ª Feira Medieval 
do Carvalhal 
animou freguesia

Um almoço convívio finalizou, 
no dia 22 de junho, mais um ano 
letivo dos “Universitários 50+”, 
projeto dinamizado pelo Municí-
pio do Bombarral que tem o intui-
to de proporcionar à população 
sénior a possibilidade de ocupar 
os seus tempos livres com diver-
sas atividades lúdicas, desporti-
vas pedagógicas. 

A iniciativa, que se realizou na 
antiga escola primária do Bom-
barral, reuniu os formadores e os 
formandos que frequentaram o 
projeto, numa grelhada oferecida 
pela Câmara Municipal, propor-
cionando a todos os presentes 
uma tarde de partilha e muita 
animação.

O presidente da autarquia, 
Ricardo Fernandes, o vice-presi-
dente, Nuno Vicente, e a verea-
dora Fátima Coelho, procederam 

à entrega de um certificado aos 
formandos e os tradicionais “Gor-
jões do Palácio” aos formadores.

No capítulo da animação, os 
protagonistas foram os elemen-
tos das disciplinas de “Viola”, 
lecionada por Agostinho Areias, 
“Cantares Populares”, leciona-
da por Beatriz Dinis, que parti-
lharam um pouco dos seus dotes 
musicais, e “Ritmo e Movimento”, 
dinamizada por Silvia Lopes.

Entretanto, no âmbito do en-
cerramento do ano letivo, os ele-
mentos do grupo de teatro dos 
“Universitários 50+” subiram ao 
palco do Teatro Eduardo Brazão 
para apresentar a peça “Mulhe-
res, Mulheres”. 

Escrita e encenada por Lalan-
de Ferreira, formadora da discipli-
na de teatro, a peça foi protago-
nizada por Assunção Rêgo, Bea-

triz Dinis, Carmo Santos, Emília 
Barbosa, Esmeralda Patuleia, 
Manuela Rosa, Mário Morgado, 
São Cardoso, Tina Castelhano e 
Zélia Timóteo.  

Contou ainda com a parti-
cipação especial de Patrícia e 
Henrique Caleia, enquanto a 
componente técnica ficou a car-
go de António Tojal (luz), Tahina 
Rahary (música) e Nirina leão 
(imagens).

A Sala Anrique da Mota, no 
Teatro Eduardo Brazão, recebeu 
entre os dias 16 e 19 de junho, a 
“Exposição Coletiva dos Univer-
sitários 50+”, que reuniu os di-
versos trabalhos realizados nas 
disciplinas de artes decorativas, 
cerâmica, costura solidária e pin-
tura.

Almoço encerrou mais um ano letivo 
dos “Universitários 50+”

Convívio na antiga escola primária do Bombarral

Para os deputados, o novo 
hospital é “uma infraestrutura 
supramunicipal e regional de 
enorme alavancagem no desen-
volvimento da coesão territorial 
da região”.

Em resposta aos argumentos 
apresentados pelos deputados 
caldenses, que defendem a ins-
talação do hospital nas Caldas 
da Rainha, os membros da As-
sembleia Municipal do Bombar-
ral sublinham que “a localização 
de uma infraestrutura supramu-
nicipal de saúde deve basear-se 

em critérios de equidistância aos 
vários concelhos e minimização 
do tempo de deslocação dos 
utentes”.

No seu entender, “o estudo 
prova de forma inequívoca que 
a localização do Bombarral é a 
que melhor serve a população 
da Região Oeste, em termos de 
acessos, tempo e distância, e in-
fraestruturas a Norte/Sul e Este/
Oeste. Em termos de socorro de 
emergência, as distâncias até 
aos hospitais mais a Norte (Lei-
ria) e a Sul (Loures) comprovam 

a centralidade do Bombarral no 
que respeita a estes dois pontos 
de acesso”.

Os bombarralenses apontam 
ainda que “qualquer infraestrutu-
ra supramunicipal deve obedecer 
a um Plano Nacional da Política 
de Ordenamento do Território 
que determina que se deve as-
segurar a equidade territorial no 
provimento de infraestruturas e 
de equipamentos coletivos e a 
universalidade no acesso aos 
serviços de interesse geral, pro-
movendo a coesão social”.

“O princípio da aceitação e 
solidariedade dos autarcas da 
região esteve sempre presente, 
considerando que o importante é 
a construção de um novo hospi-
tal e que a sua localização sairia 
de um estudo científico indepen-
dente. O estudo sobre “o Futuro 
da Política Pública da Saúde do 
Oeste” foi encomendado pela 
OesteCIM, por unanimidade dos 
doze municípios, à Universidade 
Nova de Lisboa”, concluem os 
deputados do Bombarral.

Tal como se verificou com 

uma moção aprovada pela As-
sembleia Municipal das Caldas 
da Rainha a contestar a localiza-
ção do Bombarral, também esta 
moção foi enviada à Comissão 
de Saúde da Assembleia da Re-
pública, ao Ministério da Saúde, 
à Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
à Comunidade Intermunicipal do 
Oeste e ao Centro Hospitalar do 
Oeste.

Deputados municipais congratulam-se 
com escolha para futuro hospital

Assembleia Municipal do Bombarral reunida na Roliça

Os membros da Assembleia Municipal do Bom-
barral, reunidos a 24 de junho na sede da Asso-
ciação de Melhoramentos, Recreativa, Desporti-
va e Cultural da Roliça, congratulam-se com o 
estudo mandado fazer pela OesteCIM que com-
prova que o Bombarral é a melhor localização 
para a implantação do futuro Hospital do Oeste 
e aprovaram uma moção que manifestam todo o 
apoio à Câmara, bem como o total apoio e dis-
ponibilidade para as futuras diligências que se 
considerem necessárias para concretizar o pro-
cesso.

Francisco Gomes
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Os Vinhos da Adega da Ver-
melha receberam três meda-
lhas no Concurso Mundial de 
Bruxelas 2022.

Foram destacadas as re-
ferências Adega da Vermelha 
(AV) e Mundus. Relativamente 
às medalhas recebidas desta-
cam-se com ouro o vinho tinto 
Adega da Vermelha Grande 
Reserva DOC Óbidos (2016), e 
o vinho branco Mundus Verde-
lho e Moscatel Graúdo (2015). 

Com medalha de prata foi con-
templado o vinho Mundus Re-
gional Branco (2020).

Anualmente, a Adega da 
Vermelha envia os seus vinhos 
a diversos concursos da espe-
cialidade, a fi m de comprovar a 
qualidade dos seus vinhos.

Fundada em 1963, a Adega 
tem como objetivo comerciali-
zar vinhos engarrafados com 
a produção dos pequenos pro-
dutores locais. 

Vinhos distinguidos com medalhas de ouro e prata

Vinhos da Adega 
da Vermelha 
premiados em Bruxelas

Com o objetivo de propor-
cionar momentos de agradável 
convívio e boa disposição entre 
formandos e formadores, a Uni-
versidade Sénior do Cadaval 
(USC) “Clube de Artes e Sabe-
res” promoveu, no dia 21 de ju-
nho, o passeio anual de fi m de 
ano letivo.

O destino da atividade foi a lo-

calidade de Belver (concelho de 
Gavião, distrito de Portalegre), 
onde foram visitados os museus 
do Sabão e das Mantas e Tape-
çarias.

Ao almoço, a visita contou 
com uma pequena atuação do 
Grupo de Cavaquinhos do Clube 
de Artes e Saberes da USC.

Este ano o número de inscritos 

ultrapassou os cem formandos, 
que frequentaram uma diversida-
de de disciplinas ministradas por 
quinze formadores. Tendo termi-
nado o ano letivo a 22 de junho, 
a USC fará a habitual paragem 
para férias. 

As inscrições para o ano letivo 
2022/2023 abrirão em outubro.

Universidade Sénior 
fechou o ano com passeio

Passeio a Belver, no Alentejo

Pu
b.
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O presidente da Câmara 
Municipal de Alcobaça, Her-
mínio Rodrigues, revelou que 
“os tão ansiados passadiços 
de São Martinho do Porto” têm 
o primeiro troço já concluído, 
estando o término do segun-
do, até Salir do Porto, previs-
to para setembro, “devido aos 
constrangimentos conjunturais 
decorrentes da escassez de 
materiais”. 

“Estes passadiços requali-
ficados proporcionarão mais 
segurança e novas acessibili-

dades, bem como um distinto 
envolvimento paisagístico”, 
manifestou.

Entretanto, o Centro Escolar 
de Alfeizerão, obra igualmente 
aguardada pela comunidade 
educativa da vila, está também 
na fase final da sua execução, 
que decorrerá ao longo dos 
próximos meses. 

“São duas obras estruturais 
para as respetivas freguesias e 
para todo o concelho”, apontou 
o autarca.

Passadiços proporcionam acessibilidade em segurança

Concluído 1º troço 
de passadiços 
em São Martinho

Os acessos ao IC2 estão 
condicionados na freguesia da 
Benedita durante aproximada-
mente sessenta dias, devido à 
empreitada de beneficiação da 
via, informou a Infraestruturas 
de Portugal.

Os trabalhos levam ao im-
pedimento de aceder de e para 
o IC2 através dos arruamen-
tos municipais, bem como de 
proceder a viragens à esquer-
da, entre os quilómetros 81 e 
81,700, estando os desvios 
alternativos sinalizados.

A empreitada para a execu-
ção das obras de beneficiação 
do troço do IC2, entre Asseicei-
ra, no concelho de Rio Maior, 
e Freires, no concelho de Alco-
baça, envolve um investimento 

superior a 8,4 milhões de euros 
e inclui a reabilitação integral 
do pavimento, o reforço do sis-
tema de sinalização (horizontal 
e vertical), dos equipamentos 
de segurança da estrada e do 
sistema de guiamento e baliza-
gem, bem como a beneficiação 
global do sistema de drenagem 
da via e a reformulação de cin-
co intersecções de nível, com 
construção de rotundas que 
substituirão os atuais cruza-
mentos.

Trata-se de um investimen-
to no reforço da segurança e 
condições de mobilidade dos 
automobilistas, procurando 
combater a elevada sinistrali-
dade no IC2.

Obras no IC2 
obrigam a desvios

Numa organização da Câ-
mara Municipal de Alcobaça, 
a cantora Rosinha vai atua no 
dia 12 de julho, pelas 21h, na 
avenida marginal de São Mar-
tinho do Porto, com entradas 
livres.

Com o seu estilo brincalhão 

e a sua forma tão caraterística 
de brincar com as palavras, a 
artista promete boa disposição 
e muita alegria.

A forma irreverente com que 
se apresenta em público, com 
o seu inseparável acordeão, 
são as suas marcas.

Rosinha 
atua em São Martinho

Pu
b.



JORNAL DAS CALDAS     2329  DE JUNHO DE 2022 DESPORTO

Numa prova com muitas mo-
vimentações, João Almeida fez 
uso da frieza que lhe é reconhe-
cida, sendo o mais resguarda-
do dos três corredores da UAE 
Team Emirates presentes em 
Trás-os-Montes. Ivo Oliveira, 
numa fase inicial, e Rui Oliveira, 
nos quilómetros finais, abriram 
caminho para a vitória do chefe-
de-fila, que cruzou a meta com 
4h08m42, seguido por Tiago An-
tunes (Efapel Cycling) e Fábio 
Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor), 
que gastaram mais 52 segun-
dos.

A corrida foi agitada desde os 
quilómetros iniciais. Tiago Ma-
chado (Rádio Popular-Paredes-
Boavista) fez grande parte do 
terço inicial da prova sozinho, 
acabando por ser alcançado 
por Gaspar Gonçalves (Efapel 
Cycling), que saiu de um grupo 
de 22 unidades que se separou 
do pelotão ainda antes da entra-
da no circuito de Mogadouro.

As cinco voltas ao perímetro 
mogadourense marcaram uma 
reviravolta na corrida. A fuga ini-
cial foi alcançada e nova dupla 
assumiu a cabeça de corrida. Ivo 
Oliveira e José Neves (W52-FC 

Porto) estiveram na frente gran-
de parte do trecho de corrida dis-
putado em circuito.

As movimentações no pelotão 
ditaram o fim desta fuga. Mas 
outras se sucederam. Em todas 
as escapadas a UAE Team Emi-
rates esteve representada, con-
trolando a corrida. 

Foi já dentro dos últimos dez 
quilómetros que se deu o ataque 
decisivo. A UAE Team Emirates 
colocou João Almeida e Rui Oli-
veira na dianteira, acompanha-
dos por Tiago Antunes e Fábio 
Costa. Nos últimos cinco quiló-
metros o poderio da formação 
das grandes voltas internacio-
nais manifestou-se. João Almei-
da atacou e foi em solitário para 
o título nacional.

"Correu muito bem, no fundo 
foi uma vitória de equipa. Estive-
mos os três muito bem, estive-
mos sempre presentes nas fugas 
e tenho esta vitória graças ao Rui 
e ao Ivo que trabalharam muito. 
Era um percurso mais difícil, ao 
contrário do ano passado”, subli-
nhou João Almeida.

“Estou muito contente com 
esta vitória”, manifestou o cor-
redor de A-dos-Francos, que re-

João Almeida sagra-se campeão 
nacional de fundo

O ciclista caldense conquistou mais um título

O ciclista caldense João Almeida (UAE Team 
Emirates) ganhou, no passado domingo, em Mo-
gadouro, a prova de fundo para elite do Campe-
onato Nacional de Estrada, triunfando ao fim de 
167,5 quilómetros de corrida.

Francisco Gomes

velou o próximo objetivo: “Agora, 
vou para a altitude, pois tenho de 
melhorar a minha forma física, 
tendo em vista a Volta a Espa-
nha. Vou estar a disputar a ge-
ral”.

3º no nacional 
de contrarrelógio

João Almeida ficou em tercei-
ro lugar na prova que na passa-
da sexta-feira ditou o campeão 
nacional de contrarrelógio na 
categoria de elite, no arranque 
dos Campeonatos Nacionais de 
Estrada, em Mogadouro.

O caldense, que no ano pas-
sado triunfou, desta vez foi su-

plantado por Rafael Reis (Glas-
sdrive-Q8-Anicolor), que tinha 
sido segundo na última edição, 
e pelo seu colega de equipa na 
UAE Team Emirates, Ivo Oliveira, 
que ganhou em 2020.

Ainda a recuperar a forma, 
depois do período em que teve 
de parar por ter contraído Covid-
19, tal como também aconteceu 
recentemente com Rafael Reis, 
João Almeida tinha apontado 
como principais adversários, an-
tes da prova, precisamente os 
ciclistas que ficaram nos dois pri-
meiros lugares.

Os corredores enfrentaram 
um percurso de 33,6 quilómetros. 
Rafael Reis gastou 40m23s, ten-
do pedalado à média de 49,922 

km/h. Ivo Oliveira ficou a 29 se-
gundos e João Almeida, a 41 se-
gundos.

“Sinceramente, não estava 
mesmo à espera da vitória. Tive 
Covid-19 há três semanas e as 
sensações nas últimas provas 
não tinham sido nada boas. Co-
mecei a treinar e sentia também 
uma grande instabilidade, com 
uns dias melhores e outros pio-
res. Tentei gerir a prova de me-
lhor forma e consegui a vitória, 
que era algo que procurava já há 
vários anos. Tinha adversários 
de grande qualidade, dei o meu 
melhor e consegui surpreender-
me a mim mesmo”, admitiu Rafa-
el Reis à Federação Portuguesa 
de Ciclismo.

Decorreram no passado fim-
de-semana, em A-do-Barbas, no 
concelho de Leiria, os campeo-
natos nacionais de contrarreló-
gio individual e fundo master´s. 
Em competição estiveram cerca 
de 300 atletas nas nove catego-
rias, nas quais foram atribuídas 
as respetivas camisolas de cam-
peão nacional.

No dia 25 decorreu o contrar-
relógio individual de 18 quilóme-
tros para todas as categorias, 
tendo o Centro Recreativo Popu-
lar de Ribafria, Grupo Parapedra 
- Dinazoo – Riomagic, da Bene-
dita, participado com três ciclis-

tas e conquistado o 3.º lugar no 
pódio no escalão de elites, com o 
atleta Jorge Marques.

No dia 26 decorreu o campe-
onato nacional de fundo, num 
circuito que obrigava a que os ci-
clistas completassem um deter-
minado número de voltas, con-
soante a categoria. Os primeiros 
a partir foram os de elite ama-
dor, juntamente com os masters 
30 e 35, que percorreram uma 
distância de 150 quilómetros, 
correspondentes a 14 voltas.

A corrida foi bastante atacada 
desde o início, mas sempre com 
uma resposta eficaz por parte 

do pelotão. A vitória foi discutida 
ao sprint, com João Letras, da 
equipa de Ribafria, a levar a me-
lhor sobre os seus adversários, 
cortando a meta em 1.º lugar e 
sagrando-se campeão nacional 
de elites 2022.

Na segunda corrida, a dos 
master 40 e seguintes, foram 
percorridos 117 quilómetros, 
com Paulo Simões, da equipa de 
Ribafria, a cortar a meta em 2.º 
lugar.

Vitorino Pereira também con-
seguiu disputar o pódio no seu 
escalão, alcançando o 3.º lugar.

Ciclista de equipa de Ribafria ganha título nacional

João Letras, da equipa de Ribafria, em 1º lugar

No dia 25 de junho realizou-
se no Centro Comercial La Vie, 
nas Caldas da Rainha, o "Dia do 
Xadrez", com aulas abertas de 
xadrez, a primeira apresentação 
pública do livro "Ensinamentos 

de Xadrez", de José Cavadas 
e Torneio Aberto de Xadrez La 
Vie, ganho por Paul Avramescu 
(Associação Peão Cavalgante/
Arneirense).

Numa altura em que José 

Cavadas assinalou os 50 anos 
de ensino de xadrez, a apresen-
tação do seu livro foi feita por 
Hugo Gomes, coordenador do 
Desporto Escolar na modalida-
de de xadrez e vice-presidente 

da Associação Xadrez de Leiria, 
por Saikiran Datta, editor do livro 
e responsável pela editora Dom 
Fafe Literay Association da Be-
nedita, e pelo autor do livro.

Em relação ao torneio de Xa-

drez Aberto La Vie, participaram 
36 jogadores, representando 
sete países, Portugal, Inglaterra, 
França, Índia, Holanda, Roménia 
e Suíça.

“Dia do Xadrez” no La Vie
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Organizado pela ADDE - As-
sociação para o Desenvolvimen-
to do Desporto e Educação, em 
parceria com as Câmaras Munici-
pais de Caldas da Rainha e Óbi-
dos, o Footmania é um torneio 
internacional de futebol juvenil 
que começou por se realizar em 
Torres Vedras em 2014 e que em 
2019 teve a sua primeira edição 
nas Caldas da Rainha.

Interrompido durante dois 
anos por causa da Covid-19, o 
torneio volta a realizar-se nas 
Caldas da Rainha com a partici-
pação de 100 equipas de 42 clu-
bes, oriundos de Portugal, Brasil, 
Cabo Verde, Coreia do Sul, Es-
panha e Países Baixos.

De 22 a 26 de junho o torneio 
foi dedicado aos escalões Sub-
10, Sub-11, Sub-12 (futebol de 7) 

e Sub-13 (futebol de 11). De 29 
de junho a 3 de Julho participam 
os Sub-14, Sub-15 e Sub-17 (fu-
tebol de 11).

Os jogos realizam-se nos 
campos de Futebol Luís Duarte 
(Complexo Desportivo Municipal 
de Caldas da Rainha), Campo 
da Mata, Campo da Quinta da 
Boneca, Campo do Nadadouro e 
Campo do Estádio Municipal de 
Óbidos.

Solidariedade 
com refugiados 

ucranianos
Tendo em conta a visibilidade 

que este evento desportivo gera e 
o número de jovens participantes 
de vários países, a organização 

promove a Campanha Footma-
nia Solidário, que este ano tem 
como principal objetivo a integra-
ção dos refugiados ucranianos.

A angariação de meios e ser-
viços que está a ser realizada no 
âmbito desta campanha reverte-
rá para o Gabinete de Apoio aos 
Refugiados, criado pela Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha.

A campanha pretende promo-
ver a coesão e a inclusão social 
dos refugiados ucranianos atra-
vés do desporto em geral e, em 
particular, através do Torneio 
Footmania Caldas da Rainha.

A angariação de meios pre-
tende possibilitar o acesso de 
refugiados ucranianos à prática 
desportiva, favorecendo a cons-
ciencialização de como o des-
porto constitui ferramenta para o 

empoderamento social.
Por outro lado, pretende-se 

criar um espaço de expressão 
e manifestação de responsabi-
lidade social e da sua eficiente 
governação pela integração sus-
tentável de ações do primeiro, 
segundo e terceiro setores so-
ciais, envolvendo organizações 
públicas, empresas e associa-
ções e entidades de solidarieda-
de social sem fins lucrativos.

A campanha está integrada 
no programa “Leiria Cidade Eu-
ropeia do Desporto 2022” e con-
ta com parcerias institucionais 
de organizações desportivas 
com responsabilidade nacional 
(Comité Olímpico de Portugal, 
Instituto Português do Despor-
to e da Juventude e Federação 
Portuguesa de Futebol).

Faz também parte da campa-
nha um trabalho conjunto com 
a Embaixada da Ucrânia em 
Portugal, o Alto Comissariado 
para as Migrações, o Conselho 
Português para os Refugiados e 
a Plataforma de Apoio aos Refu-
giados.

Cerimónia de abertura 

Caldas da Rainha recebeu no 
passado dia 22 a cerimónia de 
abertura do evento. Houve um 
desfile dos participantes entre o 
Parque D. Carlos I e a Câmara 
Municipal, tendo sido apresenta-
dos na escadaria dos Paços do 
Concelho.

1600 praticantes 
de seis países no FootMania 
das Caldas da Rainha

Equipa coreana nas escadarias da Câmara Equipa da Areco

Equipa da Benedita Entrada em campo para um dos jogos

Entre 22 de junho e 3 de julho, Caldas da Rainha acolhe cerca de 1600 crianças e jovens, oriundos de seis países, de quatro 
continentes, para participar na segunda edição caldense do Torneio FootMania.

Rui Miguel
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O Caldas Sport Clube tem 
vindo a anunciar os jogadores 
com que vai contar para a épo-
ca 2022-2023.

A “Armada da Rainha” tem 
já asseguradas as renovações 
de Luís Lopes, André Sousa, 
Juvenal Oliveira, Mateus Lima, 
Yordy Marcelo, Leandro Bor-
ges, Luís Farinha, Diogo Cle-
mente, Nuno Januário, João 
Rodrigues, Paulo Inácio, André 
Simões, Rafael Roque, André 
Perre e João Silva. 

“Gonças” e Tiago Catarino 
dão o salto até à equipa princi-
pal do Caldas. Os dois atletas 
estavam ao serviço da equipa 
B, onde conquistaram a subida 
à divisão de honra da Asso-
ciação de Futebol de Leiria na 
época que agora terminou.

O técnico José Vala assi-
nou a sua sétima temporada 
ao serviço do Caldas e terá a 
companhia de Gonçalo Pe-
nas (treinador-adjunto), João 

Aguiar (treinador-adjunto), 
Sérgio Nogueira (treinador de 
guarda-redes), Paulo Paren-
te (médico) e Álvaro da Fonte 
(massagista). 

As novidades estão na che-
gada do ex-guarda-redes Rui 
Oliveira para o cargo de ana-
lista e de Miguel Bastos como 
preparador físico. 

Entretanto, o Caldas foi dis-
tinguido como Entidade For-
madora 4 estrelas por parte 
da Federação Portuguesa de 
Futebol, melhorando assim a 
classificação do ano anterior. 

A certificação tem como 
principal objetivo “distinguir as 
entidades de formação, de fu-
tebol e futsal para jovens até 
19 anos, de acordo com o nível 
de qualidade do processo for-
mativo”.

Um dos principais objetivos 
do clube é formar atletas com 
valores.  

Caldas anuncia 
renovações

Com a participação de 206 
atletas em representação de 
vinte e oito equipas de todo o 
país, a Piscina Municipal de 
Santa Marta de Penaguião 
teve grande agitação no fim de 
semana de 25 e 26 de junho 
com a realização do V Torneio 
Master do Douro Vinhateiro.

O atleta Jonatas Gaspar, 
em representação dos Mas-
ters dos Pimpões, das Caldas 
da Rainha, venceu o Nadador 
Completo do Escalão B com 
2910 pontos, tendo arrecadado 
cinco medalhas (três de ouro, 
uma de prata e uma bronze) 
nas provas em que participou.

Atleta vence 
Nadador Completo

Jonatas Gaspar

Campo: Luís Duarte
Árbitro: André Neves 
Caldas: Martim Capitas, João 

Faustino, Martim Correia, Pedro 
Faria, Gabriel Louro, Martim Al-
fredo, Dinis Moura, Santiago Ma-
çãs, Martim Rosa, João Alves, 
Sebastião Ferreira  

Treinador: Alexandre Ramos
Golos: Dinis Moura, Martim 

Rosa e João Alves 
Clube Futebol Benfica: Da-

niel Ferreiro, Guilherme Vaz, Ra-

fael Minas, Rodrigo Magalhães, 
Tiago Rodrigues, Tiago Concei-
ção, Tiago R., Tomas Minas, Vi-
cente Ferreira, Vicente Santos e 
Daniel Conceição 

Treinador: Pedro almeida
Golos: Guilherme Vaz, Tiago 

Conceição, Tiago Rodrigues, Vi-
cente Ferreira, Tomas Minas e 
Rodrigo Magalhães 

As equipas de benjamins do 
Caldas Sport Clube e do Clube 

Futebol Benfica foram protago-
nistas de um excelente jogo de 
futebol na tarde do passado sá-
bado, no Campo Luís Duarte, 
num encontro a contar para o 
Footmania - Torneio Internacio-
nal de Futebol Juvenil. 

Ao intervalo, os visitantes ven-
ciam por quatro bolas a zero, mas 
no segundo tempo os caldenses 
marcaram três e sofreram dois.

Rui Miguel

Footmania

Equipa caldense

Campo Luís Duarte 
Árbitro: Paulo Silva 
Sport Lisboa e Benfica Está-

dio: Tiago Ribeiro, Afonso Reis, 
Miguel Martins, Vasco Ruão, 
Vasco Moura, Diogo Pinto, To-
más Ferreira, Daniel Barros, Ma-
nuel Gama e Pedro Freire. 

Treinador: João Simões 
Golos: Vasco Ruão, Miguel 

Martins, Vasco Moura (3), Tomás 
Ferreira (3), Miguel Gama e Pe-

dro Freire 
G.S. Loures: Afonso Lopes, 

Bernardo Quadros, Diogo Mar-
tins, Duarte Santos, Gonçalo 
Ribeiro, João Coelho, Kevin So-
ares, Martim Cruz, Rafael An-
tunes, Aliune Cassamá, Tomas 
Rodrigues, Salvador Barata e 
Rafael Domingos  

Treinador: Flávio Reles 
Golos: Kevin Soares e Aliune 

Cassamá 

A equipa de futebol do escalão 
de benjamins do Sport Lisboa e 
Benfica Estádio venceu por 10-2 
na receção ao Grupo Sportivo de 
Loures, em jogo a contar para o 
segundo torneio internacional de 
futebol juvenil.

Rui Miguel

Caldas Sport Clube-3 
Clube Futebol Benfica-6

Footmania

Sport Lisboa e Benfica Estádio -10 
G.S. Loures-2

Entrada das equipas em campo

Pu
b.
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Nos dias 18 e 19 de junho, a 
secção de patinagem artística 
da Arcacen - Associação Re-
creativa e Cultural Amigos da 
Capeleira e Navalha, do con-
celho de Óbidos, esteve pre-
sente no II Nazaré Roller Cup, 
torneio de patinagem artística 
organizado pelo Patinamar Na-
zaré Clube.

Esta edição contou com a 
participação de cerca de du-
zentos atletas de nove clubes. 

A Arcacen levou quinze atletas 
que competiram em vários es-
calões. Seis atletas conquista-
ram lugares nos pódios: dois 
primeiros, dois segundos e 
dois terceiros e o terceiro lugar 
na classificação de clubes. 

Continuam abertas as ins-
crições para atletas a partir 
dos três anos, em que a sec-
ção oferece dois treinos para 
experiência, emprestando os 
patins.

Arcacen no II Nazaré 
Roller Cup

Equipa da associação obidenseA Secção de Patinagem Artís-
tica da Casa do Benfica de Cal-
das da Rainha esteve presente 
no passado fim de semana no 
Torneio Mix – Great, organizado 
pela Associação de Patinagem 
de Leiria com a colaboração do 
clube Biblioteca de Instrução e 
Recreio de Valado dos Frades. 

A Casa do Benfica levou a 
provas 17 atletas, tendo conquis-
tado dois pódios individuais nos 
escalões de iniciados e juniores 
e o 3.º lugar geral por equipas, 
num total de 17 clubes partici-

pantes. 
As classificações foram as se-

guintes: Escalão Infantis: Marta 
Rodrigues, 18ª, Lara Lourenço, 
21ª, Joana Cunha, 29ª, e Joana 
Jesus, 30ª; Escalão Iniciados: 
Eva Pereira, 2ª, Maria Rita Cus-
tódio, 10ª, Carolina Batista, 27ª, 
e Leonor Rocha, 31ª; Escalão 
Cadetes: Lara Afonso, 14ª, Maria 
Inês Matias, 18ª, Leonor Ferreira 
Diogo, 20ª, Margarida Ferreira, 
27ª, e Laura Machado, 30ª; Es-
calão Juvenis: Érica Silva, 12ª; 
Escalão Juniores: Rita Garcia, 

3ª, Beatriz Rodrigues, 5ª, e Aria-
na Ferreira, 12ª.

Estiveram a acompanhar 
as atletas a treinadora Daniela 
D`Assunção, o técnico-adjunto 
Emanuel Figueiredo, a delega-
da Cláudia Ferreira e a monitora 
Mariana Figueiredo.

A Secção aceita meninos e 
meninas a partir dos quatro anos, 
tem patins para emprestar e ofe-
rece os dois primeiros treinos. 
Mais informações pelo telemóvel 
910003346.

Equipa da Casa do Benfica de Caldas da Rainha

Patinagem artística 
da Casa do Benfica em 3º 
em torneio distrital

O Clube Desportivo do Bom-
barral esteve presente em várias 
competições, a começar pelo 
Campeonato Distrital de Sub14, 
em Leiria, onde na primeira jor-
nada destacou-se Lourenço Nu-
nes, que ficou em terceiro lugar 
no lançamento do dardo, com 
20,24 metros. O atleta alcançou 
também o sexto lugar na final 
dos 60 metros, com 9,25 segun-
dos, depois de ter sido terceiro 
na primeira série dos 60 metros, 
com 9,45 segundos.

Gabriel Silva ficou em sétimo 
no lançamento do dardo, com 
14,02 metros.

Rafael Manuel ficou em quarto 
na primeira série dos 60 metros, 
com 10,46 segundos, mas não 
foi à final, e em décimo segundo 
no salto em comprimento, com 
2,96 metros.

Afonso Machado posicionou-
se no sexto lugar na primeira 
série nos 60 metros, com 10,70 
segundos, não chegando à final, 

e em décimo terceiro no salto em 
comprimento, com 2,92 metros.

Afonso Gomes acabou em 
oitavo no lançamento do dardo, 
com 12,16 metros, e em décimo 
sétimo no salto em comprimento, 
com 2,49 metros.

Dinis Vitorino foi quinto na pri-
meira série dos 60 metros, com 
11,89 segundos, eliminado da fi-
nal, e em nono no lançamento do 
dardo, com 8,20 metros.

Na competição feminina, Sofia 
Ferromau ficou em quarto lugar 
na série 4 dos 60 metros, com 
10,69 segundos, e em sexto no 
lançamento do dardo, com 12,10 
metros.

Leonor Ferreira foi sétima na 
série 4 dos 60 metros, com 11,61 
segundos, e nona no lançamento 
do dardo, com 8,84 metros.

Maria Tomás foi décima quar-
ta no salto em comprimento, com 
3,53 metros, e oitava no lança-
mento do dardo, com 10,48 me-
tros.

Na segunda jornada, os resul-
tados foram: Maria Tomás, quar-
ta no salto em altura, com 1,24 
metros, e primeira na série 4 dos 
150 metros, com 24,61 segun-
dos; Sofia Ferromau, oitava no 
lançamento do disco com 10,40 
metros, e terceira na série 4 dos 
150 metros, com 27,12 segun-
dos; Leonor Ferreira, nona no 
lançamento do disco com 8,01 
metros, e sexta na série 4 dos 
150 metros, com 29,81 segun-
dos.

Na competição masculina, par-
ticiparam Afonso Gomes, sexto 
no lançamento do peso com 5,10 
metros, e sexto no lançamento 
do disco com 14,66 metros; Ga-
briel Silva, oitavo no lançamen-
to do peso, com 4,37 metros, e 
décimo no lançamento do disco, 
com 7,68 metros; Dinis Vitorino, 
nono no lançamento do peso, 
com 4,14 metros; Lourenço Nu-
nes, sétimo no lançamento do 
disco, com 14,29 metros, e pri-

Atletas bombarralenses em várias competições

Carolina Patrício foi campeã distrital de sub23 e absolutos 
no lançamento do dardo
meiro na série 3 dos 150 metros, 
com 22,53 segundos; Amadeu 
Gonçalves, oitavo no lançamen-
to do disco, com 12,45 metros, e 
quarto na série 1 dos 150 metros, 
com 27,04 segundos; Afonso 
Machado, nono no lançamento 
do disco com 10,87 metros, e se-
gundo na série 1 dos 150 metros, 
com 25,44 segundos; Rafael Ma-
nuel, terceiro na série 1 dos 150 
metros, com 25,61 segundos.

No VI Torneio Internacional 

de Lançamentos de Laranjeiro e 
Feijó na Sobreda - Almada, Ca-
rolina Patrício ficou em segundo 
lugar no lançamento do dardo, 
com 30,61 metros.

Na quarta jornada do Campe-
onato Distrital de Absolutos, em 
Leiria, Carolina Patrício foi cam-
peã distrital de sub23 e absolu-
tos no lançamento do dardo, com 
32,90 metros.

Pu
b.
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A Associação Espeleológi-
ca de Óbidos - AEO organiza, 
de 4 a 29 de julho, um Football 
Summer School. Trata-se de 
um campo de férias, com ati-
vidades diversas, envolvendo 
futebol e outras modalidades 
desportivas.

A iniciativa destina-se a jo-
vens com idades compreendi-
das entre os 8 e os 14 anos. 
Fazem parte deste campo de 
férias as seguintes atividades 
(a decorrer entre as 08h30 e as 
18h00): treinos especializados, 
visitas a centros de treino, fu-
tebol de praia, surf & bodybo-
ard, paintball, canoagem entre 
outras.

Os treinos do Football Sum-
mer School AEO vão realizar-
se nas instalações do Comple-
xo Desportivo de Óbidos. As 
atividades, exceto as visitas, 
têm lugar no concelho de Óbi-
dos e concelhos mais próxi-
mos. Ações como a canoagem 
ocorrerão na Lagoa de Óbidos, 
enquanto que as iniciativas de 
praia poderão ser desenvolvi-
das nas praias do Baleal, do 

Bom Sucesso ou da Foz do 
Arelho.

Por fim, as visitas terão 
como destino os museus e os 
centros de treino do Benfica, 
do Sporting e outros igualmen-
te reconhecidos no panorama 
nacional.

“Este campo de férias pre-
tende ser inovador e diferen-
ciador. O Football Summer 
School AEO deve ser encarado 
como um Centro de Alto Rendi-
mento para crianças e jovens. 
Teremos vários treinadores es-
pecialistas que se focarão na 
evolução tática, técnica e física 
de cada participante. Além dos 
treinos e jogos, vamos garan-
tir toda a diversão. Os partici-
pantes terão oportunidade de 
visitar centros de estágio e mu-
seus dos principais clubes por-
tugueses, assim como usufruir 
de atividades lúdicas na praia 
ou no campo”, refere a organi-
zação.

As inscrições podem ser 
feitas em www.ferias-aeo.foo-
tball.

Campo de férias 
dedicado ao futebol

Acompanhados pelo treinador 
Filipe Rebelo, do Clube de Ténis 
das Caldas da Rainha (C.T.C.R.) 
/ Felner Tennis Academy, os atle-
tas Patrícia Gui, Mariia Nozdra-
chova, Aleksander Monackov e 
Gil Aroso apresentaram-se em 
bom nível nos Torneios Interna-
cionais Tennis Europe Sub-14 de 
Vilamoura e Portimão .

Destaque para a ucraniana 
Mariia Nozdrachova, que se sa-
grou campeã de pares femininos 
em Portimão ao lado da sua con-
terrânea Mariia Goreniuk.

Patrícia Gui esteve também 
em destaque, ao atingir em am-
bos os torneios os quartos de fi-
nal de singulares e meias finais 
em pares. A jovem atleta calden-
se foi uma das três atletas con-
vocadas para representar a sele-
ção portuguesa no Campeonato 
da Europa de Equipas Sub-14 
em Slobozia, na Roménia, a par 
de Teresa Poppe (C.T. Estoril) e 
Carolina Correia (C.T. Braga).

Outros atletas das Caldas da 
Rainha têm estado em destaque, 
a começar por Frederico Silva, 
que participou no Qualifying de 
Wimbledon. O tenista, de 27 
anos, garantiu presença no qua-
lifying do segundo Grand Slam 
do ano, fruto do seu ranking 
ATP262. Na primeira ronda da 
prova londrina cedeu frente ao 
argentino Thiago Tirante, pelos 
parciais de 4/6 e 2/6.

Comitiva caldense nos torneios internacionais (Aleksandr 
Monackov, Patrícia Gui, Mariia Nozdrachova, Gil Aroso e Filipe 
Rebelo, treinador)

Pedro Rodrigues, atleta e trei-
nador do C.T.C.R., sagrou-se 
vice-campeão em singulares e 
campeão em pares na prova ní-
vel C de seniores que se realizou 
em Azeitão.

António Váriz conquistou o 
seu primeiro título individual em 
provas oficiais do calendário da 
Federação Portuguesa de Té-
nis, ao triunfar no Torneio Jo-
vem destinado aos escalões de 
Sub14 e Sub18, organizado pelo 
C.T.C.R..

Sagrou-se ainda vice-cam-
peão de pares ao lado do seu co-
lega de clube Rodrigo Silva.

Estiveram também presentes 
no torneio os atletas do C.T.C.R. 
Rodrigo Inácio e Diogo Faustino.

Luísa Louro, jovem atleta do 
C.T.C.R., atingiu igualmente a 
sua primeira final de singulares 
no escalão Sub-12, no torneio 
nível C, no C.T. de Coimbra. Lu-
ísa Louro cedeu na final frente a 
Vida Esaiassen, do C.T. Alcoba-
ça, por 0/4 e 0/4.

Incluído no calendário de 
atividades distritais de minibas-
quete, realizou-se no passado 
dia 18 o I Torneio de Minibas-
quete, organizado pela Secção 
de Basquetebol (Gaeirense 
Basket) da Sociedade Cultural 
e Recreativa Gaeirense.

Este evento, teve lugar no 
Complexo Escolar do Alvito, 
nas Gaeiras, e foi destinado aos 
escalões mini 8 (atletas com 
5, 6 e 7 anos), mini10 (atletas 
com 8 e 9 anos) e mini12 (atle-

tas com 10 e 11 anos).
Participaram doze equipas, 

de cinco clubes: o anfitrião 
(SCR Gaeirense), União de 
Leiria e Stella Marias, da As-
sociação de Basquetebol (AB) 
Leiria, o CD Amiense, da AB 
Santarém, e o CN Natação, da 
AB Lisboa. No total foram rea-
lizados 18 jogos, com a partici-
pação de 77 atletas.

Como acontece nestas com-
petições, cada jogo teve ambas 
as equipas vencedoras.

Torneio 
de Minibasquete

Iniciativa no Complexo Escolar do Alvito, nas Gaeiras

O torneio Inter-Colectividades 
da Freguesia de Alvorninha em 
futsal realizou-se ao longo deste 
mês com nove clubes e mais de 
100 atletas.

A final foi decidida no prolon-
gamento, com a vitória da ADSFA 
(Associação de Desenvolvimento 
Social da Freguesia de Alvorni-
nha) por 6-4 sobre a Associação 
da Laranjeira.

Para o 3º e 4º lugar, a equipa 
da ADA (Associação Desporti-
va de Alvorninha) foi mais forte, 
vencendo por 7-2 a equipa de 

Santa Marta.
A classificação final foi a se-

guinte: 1º ADSFA; 2º Laranjei-
ra; 3º ADA; 4º Santa Marta; 5º 
Ramalhosa; 6º Lobeiros; 7º Vila 
Nova; 8º Casal Frade; 9º Chãos.

O Prémio Fair Play foi para 
Santa Marta, o Melhor Ataque e 
a Melhor Defesa foi da ADA.

Presentes na entrega dos tro-
féus estiveram o presidente do 
Município de Caldas da Rainha, 
Vitor Marques, e o presidente da 
Junta de Freguesia de Alvorni-
nha, José Henriques. 

No final de todas épocas a 
ADA, na cerimónia de entrega 
dos troféus do Inter-Colectivi-
dades, leva a cabo também a 
entrega dos prémios individuais 
(prémio jogador regular, jogador 
revelação e melhores marcado-
res por escalão).

Destaque para o prémio de-
dicação da ADA, entregue à 
funcionária Rita, do Pavilhão de 
Alvorninha, pela paciência e co-
laboração com os atletas e clu-
be, ao longo de doze anos. 

Clube de Ténis das Caldas 
da Rainha em torneios 
internacionais

ADSFA venceu torneio de futsal 
em Alvorninha

Equipa da ADSFA triunfou

Realiza-se no dia 2 de julho 
a 1ª Edição do Grande Pré-
mio de Atletismo “Corre Cada-
val”, evento que se desdobra 
em Prova Juvenil e Prova de 
Honra, desenrolando-se em 
sistema de circuito na vila do 
Cadaval. 

A prova juvenil inicia-se a 
partir das 17h00, em função 
dos escalões participantes 

(benjamins a juvenis), com dis-
tâncias repartidas entre 250 e 2 
800 metros.

O início da prova principal 
acontecerá pelas 18h00, reu-
nindo os diferentes escalões 
compreendidos entre juniores 
e veteranos 70, numa distân-
cia total de 10 quilómetros, em 
circuito pela vila, com partida e 
chegada no Parque de Lazer.

“Corre Cadaval”
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Escaparate

Água das Caldas

A investigação cuidada traz-
nos sempre boas-novas e inúme-
ras curiosidades. Recentemente, 
em renomado arquivo brasileiro, 
encontrei uma singular informa-
ção acerca da água termal de 
Caldas da Rainha, substância 
muito desejada, nos idos do sécu-
lo XIX, em terras de Vera Cruz.

A afamada água - de minera-
lização hipersalina, composição 
iónica sulfúrea, cloretada sódica, 
com reconhecidas capacidades 
curativas, especialmente para 
as vias respiratórias, para as 
questões reumáticas e músculo-
esqueléticas - era comercializada 
em boticas nos mais variados re-
cantos daquele país.

Para que a população se diri-
gisse ao boticário para a adquirir, 
inúmeros anúncios - como este 
datado de 1821 - eram veicula-
dos na imprensa local:

“Rua Direita, Botica de José 
Luiz Mendes e Comp. Nº 118; 
se vende o verdadeiro Rob an-
tissifi lítico com jornal para o uso, 
pelo módico preço de 6.400 réis 
a botelha, assim como se conti-
nua a vender água das Caldas da 
Rainha com privilégio a 200 réis 
o frasquito.”

O citado estabelecimento fi ca-
va situado defronte da Capela do 
Carmo, no Rio de Janeiro, e ha-
via recebido autorização específi -
ca para tal venda, como se pode 
ver em outra publicação:

“…13 de Julho de 1820 (…) 

Tendo Sua Majestade EL-REI 
Nosso Senhor, Concedido a José 
Luiz Mendes, e Comp., o privi-
légio exclusivo por tempo de 10 
anos por Decreto de 7 de Março, 
para que só eles possam mandar 
vir, e vender água das Caldas da 
Rainha…”.

Evidentemente, devido ao “jei-
tinho” do português para vender a 
retalho (em referência à atividade 
que se realiza a retalhe, ou seja, 
à unidade), esse “privilégio ex-
clusivo” era encarado pelos por-
tugueses (desobediência nata) 
como pura conversa, constando 
“entredentes” que os bons lusi-
tanos não obedeciam a nenhum 
Decreto (provavelmente, a água 
também não era originária das 
Termas de Caldas da Rainha, 
sendo captada em estâncias 
locais, que, segundo a História 
da Hidrologia Médica Brasileira, 
eram já bem conhecidas em me-
ados do século XIX). 

Essa negação de exclusivida-
de acerca de quem a poderia co-
mercializar está patente em outra 
publicação, desta feita no Estado 
do Maranhão:

“Na botica de José do Carmo 
Figueiredo, na rua (ilegível), se 
acha à venda, Água das Caldas 
da Rainha, recentemente che-
gada na Galera Pombinha, esta 
água é própria para curar debili-
dades do estômago, e tem goza-
do grande crédito no Brasil.”

Se o bom líquido era originá-

rio do solo caldense não sabe-
mos, não há como o comprovar. 
Seguindo o pensamento de Eric 
Hoffer (1902-1983) isso seria o 
menos importante pois “um certo 
grau de charlatanismo é indis-
pensável à liderança efetiva”. 

A história conta-nos que o pro-
vável início da aplicação curativa 
das águas termais de Caldas da 
Rainha remonta ao século XV, 
porém, a sua utilização, em ba-
cias naturais no solo, pode ser 
de conhecimento popular muito 
anterior a esse período, afi nal, o 
uso da água mineral natural, em 
alguns pontos do planeta, remon-
ta a 50.000 anos, ou seja, à idade 
do Bronze.

Atualmente, as termas de Cal-
das da Rainha são uma sombra 
daquilo que foram. Enquanto 
inúmeros recantos planetários 
investem em hidrologia médi-
ca e na recuperação de fontes 
antiquíssimas, a novela termal 
caldense estende-se ao sabor 
de campanhas políticas ocas e 
insalubres.

Se Santo Amaro (o protetor 
da água) existe de facto, coita-
do, quanto trabalho deve ter para 
manter vivas as riquíssimas fon-
tes termais caldenses. Já imagi-
naram se um dia esse virtuoso se 
farta?

Rui Calisto

O presidente da República de 
Portugal fez este patético apelo 
aos portugueses: “Vamos todos 
tentar não adoecer neste Verão”, 
numa assunção de que o Serviço 
Nacional de Saúde está um caos, 
consequência da incompetência 
ou falta de vontade de resolver os 
problemas, ou ainda, pelo conluio 
do Governo com o setor privado 
da saúde.

O que eu esperava do presi-
dente da República era a dissolu-
ção do Parlamento, por incompe-
tência do Governo na gestão do 
dinheiro do povo português.

O primeiro-ministro António 
Costa assumiu a responsabilida-
de pelo caos na saúde, criticando 
fortemente a sua ministra: está 
um caos, a ministra não serve, a 
responsabilidade política é minha, 
quero, posso e mando, portanto 
amanhem-se e não me chateiem 
com as vossas doenças da treta, 
zé povinho chato, só criam pro-

blemas.
O Governo foi eleito com maio-

ria absoluta, mas foi eleito para 
governar.

Desde há sete anos que anda a 
desgovernar o dinheiro do povo.

Porque não acabam com o 
roubo descarado do nosso dinhei-
ro, através das empresas de alu-
guer de médicos?

Os médicos deixaram de o ser 
– gente digna e com ética, com 
o objectivo primário de salvar vi-
das – e tornaram-se mercenários, 
quais jogadores de futebol. 

O “Jorge Mendes” dos médi-
cos são as empresas de aluguer 
de médicos e, estes não se preo-
cupam com os doentes, mas sim 
com o preço da hora de trabalho. 

95 € / hora? 
Vamos lá passar um turno de 

24 horas ao hospital e ganhar 
mais de 2.000 € por dia!!!

Morre-se em Portugal (nas 
Caldas por alegada falta de assis-

tência). 
Morre-se ou fi ca-se empenado 

toda a vida, por defi ciente assis-
tência nos hospitais onde os mé-
dicos turbo-diesel vão fazer umas 
horas (quando deviam tratar os 
doentes), sem qualquer respon-
sabilidade clínica. 

A responsabilidade fi ca para 
o médico residente (que recebe 
20€ / hora e tem de se respon-
sabilizar pelas asneiras dos médi-
cos-comerciantes).

E quanto ganham as empre-
sas de aluguer de médicos por 
cada médico? 

Esta é uma resposta que nin-
guém sabe, talvez o segredo mais 
bem guardado.

Porque não se acaba com 
esta pouca vergonha (delapidar 
do dinheiro do povo em favor de 
privados) e se volta ao antiga-
mente, em que cada Hospital 
tinha autonomia para contratar 

pessoal, criando concursos pú-
blicos, mais transparentes?

Os responsáveis? 
Governo Sócrates, governo 

Passos Coelho e governo Antó-
nio Costa.

António Costa está há sete 
anos no poder, diz que os pro-
blemas são estruturais.

Em sete anos não foi capaz 
de estruturar nada na área da 
saúde.

Assumiu a sua incompetên-
cia e responsabilidade!

Devia demitir-se e dar lugar 
a outro.

Como cereja no topo do bolo 
desta palhaçada toda, a Direto-
ra-Geral de Saúde veio acon-
selhar a não comer bacalhau à 
brás no verão e, o Presidente 
da República, que devia ser o 
garante do bom senso em Por-
tugal, vem pedir para evitarmos 

adoecer no Verão.
Os médicos turbo-diesel tam-

bém deviam corar de vergonha, 
são as prostitutas da medicina: 
vendem-se a quem pagar mais!

A Ordem dos Médicos brinca 
com todos, quando devia criar 
condições para haver mais va-
gas nas especialidades e, qual-
quer aluno poder ser médico 
sem precisar de ter 19 valores 
de média.

Bem-vindos à África euro-
peia.

Apenas somos mais clari-
nhos, mas a mentalidade conti-
nua a ser a do “deus-dinheiro”, 
a do “é fartar vilanagem”, que 
“até fomos eleitos pelo povo”.

Até quando o povo vai dei-
xar?...

José Lucas

Não adoeça neste verão, ok?

Dias resplandecentes dão brilho a muita gente!
Com o mesmo esplendor, muitos entristecem seu interior...!
Abrir braços a nova manhã e ao sol crescente,
Para nos sentirmos mais aconchegados e termos, um dia melhor!!!

Concordo, que por vezes, nem este lindo, brilhar,
Dá alento, aos meus dias...!
Abro a mente para o abraçar,
Em meu coração, carinho, deixar entrar!!!

Por vezes, sem me aperceber…, tenho tanta razão, para sorrir!
Porque teimo, em olhar para as situações, mais negativas?
Vou revirar e expandir...,
A alegria, que minha vida, tem como alternativas!

Não serão, apenas alternativas!!!
É a certeza de me levantar da cama, toda a manhã!
São as motivações, mais positivas,
Que pretendo agarrar, a cada amanhã!

Upa!!! Levantar, nosso astral!
Vamos dar graças à dádiva, que é estar vivo, de forma mais cativante!
Pode até ser da forma mais natural,
Ao reparar, que o dia, pode ser, mais e mais, brilhante!

Gisela Morgado

Cada 
amanhecer

Existe uma medicina muito an-
tiga oriunda da China que se cha-
ma Medicina Tradicional Chinesa. 
Esta medicina milenar contém uma 
área de conhecimento científi co e 
médico que se chama Acupuntura. 
E, a Acupuntura consiste em inserir 
agulhas em pontos e partes espe-
cífi cas do corpo. 

Estes pontos pertencem aos 
meridianos energéticos que são 
percursos ou caminhos nos quais 
a energia do corpo corre, subindo 
e descendo, noite e dia, e, sem pa-
rar. Estes percursos, caminhos ou 
meridianos emanam de órgãos e 
vísceras como o pulmão, coração, 
etc. 

Eles trabalham aos pares os 

quais são os seguintes: pulmão e 
intestino grosso, coração e intesti-
no delgado, baço e estômago, rins 
e bexiga, e, fígado com vesicula 
biliar.

A vantagem da Acupuntura em 
relação a outras medicinas é que 
trata várias doenças e sintomas ao 
mesmo tempo. Por exemplo, a dor 
ciática, depressão e insónia. Ou, o 
reumatismo e problemas de estô-
mago e fígado. 

Em caso de dor aguda ou cróni-
ca, a Acupuntura é excelente para 
tratamento destas dores sejam 
elas quais forem.

Ana Mar
ana.marques.4466@gmail.com

O que é a Acupuntura?
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“Rádio Mais Oeste 94.2 FM 
Por uma boa história, por uma boa notícia, 

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

www.radiomaisoeste.pt

Pu
b.

Na comemoração do Dia Mundial 
do Dador de Sangue, 14 de Junho, 
Rui Vieira fez reportagem com uma 
das responsáveis da Associação de 
Dadores Benévolos de Sangue das 
Caldas da Rainha (Antonieta Costa 
Faro), que falou das difi culdades 
que atravessa a dádiva de sangue e 
da importância das recolhas deste 
líquido precioso. 

O Programa Desporto 360 - Sporting Clu-
be das Caldas é apresentado por Luis 
Filipe, Mário Pedro e Filipe Mateus.
Com emissão às quartas-feiras pelas 
21h, terá uma pequena paragem para fé-
rias no fi nal de junho.
No programa da semana passada os 
convidados foram João Silva, elemento 
do executivo da União de Freguesias de 
Nª Sra do Pópulo, Coto e S. Gregório, e 
Pedro Brás, presidente desta autarquia. 

A 15 de junho assinalou-se o Dia Mundial 
da Consciencialização da Violência  con-
tra a Pessoa Idosa. 
wRui Vieira deslocou-se à Câmara Muni-
cipal de Caldas da Rainha, ao GAV (Gabi-
nete de Apoio à Vítima) da Ação social da 
Câmara de Caldas da Rainha e entrevis-
tou em direto Paulo Ernesto, Rosa Henri-
ques e Débora Alves, técnicos da área de 
Psicologia e Ação Social. 
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Pagamento de assinaturas
Exmo(a) assinante, 

O pagamento pode ser efetuado através do envio de cheque, vale 
postal, transferência bancária ou diretamente na nossa redação

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

JORNAL das CALDAS

Informe-se pelo  262 844 443 

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

Astrólogo/Espiritualista

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

Trabalho Garantido

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

912 584 886 / 920 596 608
(WhatsApp)

Procura-se Companheira 
Individuo residente em A-dos-Francos procura 
companheira para relacionamento sério.  Tem 

casa própria e viatura. Reformado e boa pessoa. 
Tel: 918 999 155

Festas de aniversário
Casamentos 
Batizados

ANIMAÇÃO 
INFANTIL

Telf. 961 581 340
@eventos.sonhosmagicos

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

Decorre no dia 2 de julho, 
pelas 21h30, no Largo da Fon-
te, no Olho Marinho, o Con-
certo de Verão do grupo Coral 
Nascente & Alunos da Oficina 
de Música.

O grupo Coral Nascente, de 
Olho Marinho, iniciou a sua ati-
vidade em 1988, como grupo 
de música popular e instrumen-
tal, sendo constituído como as-
sociação em 1989. Tem efetua-

do diversos concertos por todo 
o país, bem como a animação 
litúrgica de casamentos e bati-
zados. 

Desde 2009 o grupo Coral 
Nascente alargou a faixa etá-
ria de coralistas, formando um 
grupo infantil, que tem partici-
pado ativamente nos eventos 
da freguesia de Olho Marinho e 
do concelho de Óbidos.

As entradas são livres. 

Coral Nascente 
no Olho Marinho

Grupo coral irá realizar o Concerto de Verão

A efeméride, que contou com 
diversos momentos lúdicos, in-
cluindo as homenagens aos só-
cios fundadores, serviu para “re-
conhecer publicamente, ao fim 
de 25 anos, todos aqueles que 
criaram o núcleo da cidade, pois 
muitos dos atuais sócios desco-
nhecem os seus fundadores”, 

disse o presidente do núcleo de 
Caldas da Rainha, Reginaldo 
Branco.

Aproveitou a ocasião para 
enaltecer o apoio dado pelos só-
cios ao núcleo ao longo da sua 
atividade, tendo contribuído para 
“um dos pontos altos do nosso 
caminho que foi a aquisição da 

nossa nova sede em 2018, com 
o apoio da Câmara Municipal”, 
mas também para “ultrapassar 
os momentos difíceis vividos na 
pandemia”. 

Nesse sentido, o responsável 
garantiu que “o núcleo vai conti-
nuar a espalhar orgulhosamente 
o nome do clube e estará sempre 

disponível para o mesmo”. “Viva 
o núcleo, viva ao Sporting Clube 
de Portugal”, exclamou, no final 
do seu discurso, muito aplaudi-
do.

No jantar comemorativo esti-
veram presentes várias entida-
des do universo leonino, como 
foi o caso do antigo capitão do 

clube, Manuel Fernandes, que 
prometeu um dia vir conhecer 
melhor o núcleo, e o presidente 
da Assembleia Geral do Sporting 
Clube de Portugal, João Palma. 

A receção das entidades de-
correu na sede do núcleo. 

Manuel Fernandes ao centro, recebido no núcleo O aniversário decorreu no restaurante o Paraíso do Coto

O Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Caldas da Rainha comemorou no passado sábado o seu 25º aniversário, perante 
a presença de uma centena de sportinguistas, sócios e simpatizantes do clube, no restaurante o Paraíso do Coto. 

Mariana Martinho (texto) / Rui Miguel (fotos)

Núcleo do Sporting comemorou 
25 anos de existência

Diversos barcos foram assal-
tados e vandalizados na madru-
gada do passado dia 24, quando 

se encontravam dentro de água, 
na Lagoa de Óbidos, na zona do 
parque de autocaravanas da Foz 

do Arelho.
Para além de danos materiais 

nas embarcações, entre as quais 

uma marítimo-turística, neste 
caso acrescem os prejuízos com 
a paragem da atividade por di-

versos dias, até à reparação.

Embarcações vandalizadas na Foz

O Agrupamento de Escolas 
Josefa de Óbidos inaugurou na 
passada segunda-feira a expo-
sição da atividade #Soujosefa, 
inspirada no Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz, na Casa de 
Design de Interiores – Maria 
José Salavisa, em Óbidos. 

A mostra partiu de um desafio 

lançado pelo Serviço de Psico-
logia e Orientação, no segundo 
período, a todas as turmas do 
Agrupamento, desde o ensino 
pré-escolar ao secundário, em 
que as turmas tinham de escre-
ver e desenhar numa placa uma 
mensagem, tendo como mote “O 
que podemos fazer pela paz e 

pela não-violência?”. 
Esta atividade foi igualmente 

realizada no âmbito da partici-
pação do estabelecimento de 
ensino como membro de es-
colas associadas da Unesco. 

Mariana Martinho

A exposição está patente na Casa de Design de Interiores – Maria José Salavisa

Agrupamento Josefa de Óbidos 
inaugura exposição  
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