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Festas animam concelho
de Peniche
O mês de agosto é recheado de festas e animação não falta no concelho de Peniche, que celebrou o Dia do Município a 8 de agosto.
Francisco Gomes

Pub.

Com data móvel, mas sempre coincidente com a segundafeira da Festa de Nossa Senhora
da Boa Viagem (que acontece
sempre no primeiro domingo
de agosto), o feriado municipal
contou com uma sessão solene
no auditório do Edifício Cultural,
onde foram entregues medalhas
de honra e de mérito municipal a
várias pessoas e entidades que
mereceram o reconhecimento do
Município pela sua intervenção
cívica, cultural, económica e dedicação a causas altruístas.
As cerimónias oficiais tiveram
início com o tradicional hastear das bandeiras nos Paços do
Concelho, seguido de arruada
pela Banda da Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro
de Atouguia da Baleia, pelas ruas
centrais da cidade de Peniche.
Integrando o programa da
Festa de Nossa Senhora da Boa
Viagem, a procissão em honra
de São Pedro Gonçalves Telmo
saiu da Igreja de S. Pedro rumo à
Igreja Matriz de Nossa Senhora
da Ajuda, onde se realizou missa.
Mas a festa em honra da padroeira dos pescadores decorreu
entre 3 e 9 de agosto, tendo como
ponto alto a procissão no mar no
dia 6, com embarcações com as
imagens de Nossa Senhora de
Monserrate, de Ribamar, Nossa
Senhora da Nazaré, da Nazaré,
São João Batista, das Berlengas,
e pela primeira vez, Santo Estevão (Baleal) e Nossa Senhora
del Carmen de La Guardia, da
Galiza, Espanha.
Após a procissão noturna foi
tocado o hino de Nossa Senhora da Boa Viagem e houve um
espetáculo piromusical com in-

tegração multimédia por volta da
meia-noite, na Ribeira Velha.
A Festa de Peniche, em honra de Nossa Senhora da Boa
Viagem, contou com atuações
dos Clã, Salmar D.A.M.A., Mastiksoul, DapunkSportif e Xutos
& Pontapés, para além dos dj’s
Gabi, Nuno da Matta, Pedro Carrilho, PDJ e João Rivero.
A Festa de Verão de Atouguia
da Baleia, em honra de Nossa
Senhora da Assunção, vai decorrer entre 12 e 16 de agosto.
O Rancho Folclórico de Geraldes abre as festividades, com
uma atuação no dia 12, às 21h30
no Auditório do Lago, seguindose o Grupo Ondas no palco principal e o dj João Rivero.
No dia seguinte há torneio de
petanca a partir das 9h, na sede
do Espaço Sénior S. Leonardo.
Às 21h30, no Auditório do Lago,
atua o Grupo de Música Popular
do Hospital de Caldas da Rainha.
A noite prossegue com Xeques
Orquestra no seu camião palco e
o dj Nelson F.
No dia 14, após peditório pelas ruas da vila durante a manhã,
acompanhado pela Filarmónica
de Atouguia da Baleia, haverá
uma tarde infantil, com insuﬂáveis, uma aula de zumba com
Francisco Simões às 18h e o
grupo de música popular portuguesa Pé d’Areia no Auditório do
Lago, pelas 21h30. A noite encerra com o grupo Viva o Samba
e o dj Ricardo Rosado.
No dia 15, pelas 8h, terá lugar
uma alvorada de sinos. A missa
em honra da padroeira será pelas 15h30, seguindo-se procissão. Às 21h00 atua o Grupo de
Dança Diversity, no Auditório do
Lago, e meia hora depois será

A Corrida de Burros realiza-se dia 13 de agosto em Ferrel
a vez da Sociedade Filarmónica
União 1º de Dezembro de 1902
de Atouguia da Baleia. Após fogo
de artifício, à uma da manhã, atuam os djs Nuno da Matta e TZ.
No último dia, o rancho folclórico “As Lavadeiras de Bôlhos”
atua no Auditório do Lago, pelas 21h30, seguindo-se o grupo
Arkadia e o dj Y.A.M.A.
As entradas são livres e haverá serviço de restaurante todos
os dias das 19h à meia-noite.
A Festa de Ferrel, em honra
de Nossa Senhora da Guia, está
a decorrer entre 5 e 13 de agosto.
Para os dias que ainda restam
as pulseiras diárias custam 7 euros no dia 13 de agosto e 6 euros
nos dias 10, 11 e 12.
Esta é uma das festas mais
badaladas da região, com fogo
de artifício todos os dias. Para
trás já houve animação com os
cabeças de cartaz David Carreira, Syro, Banda Xeques Orquestra, Grupo Hi-Fi e Diogo Piçarra.
Mas também houve atuações da
Banda Fax, Band of Brothers e
4 Rock Covers, para além dos
dj’s Olga Ryazanova, No Maka,

Y.A.M.A. e Sudaka.
Espetáculo piromusical, Passeio de Ferrugentas, Party Animals, Masterclass Color, Grupo
de Dança Diversity, Funkoff, espetáculo de Freestyle (acrobacias motard), Os Acordeões de
Ferrel, Grupo de Teatro Ferrel à
Gargalhada, comédia “Renato &
Eu” e apresentação de obras literárias de Joaquim Jorge, foram
outros momentos.
Os Némanus atuam dia 10,
pela meia-noite e meia. O Grupo
Nova Som e os dj PDJ e João Rivero são outras animações, a par
de matraquilhos humanos (16h)
e Grupo Pé D’Areia (22h).
No 11 de agosto as atrações
são Ana Malhoa (meia-noite e
meia), AS Band (23h) e dj Nuno
Fernandez (04h). Pelas 17h tem
lugar uma demonstração de jiujitsu e pelas 22h atua o rancho
Os Camponeses da Beira-Mar.
No dia 12 Nuno Ribeiro (meianoite e meia), Grupo AF (23h)
e Putzgrilla (04h) constam do
programa, que tem uma tarde
infantil com insuﬂáveis e pinturas
faciais.
A Corrida de Burros realiza-

se no dia 13, às 16h, e a noite
é animada pelo Grupo Viravadio,
pelas 22h, e Banda Remember
80’s & 90’s pelas 23h. A grande
atração é Fernando Daniel, à
meia-noite e meia, seguindo-se
a Dupla Mete Cá Sets e djs PDJ
e João Maria Bello.
Na União Recreativa Desportiva Cultural do Paço, localidade
que se reparte pelos concelhos
de Peniche e Lourinhã, atuam
no dia 19 de agosto, pelas 23h,
Quim Barreiros e dj Sara Santini,
com entradas a 6 euros, e no dia
20 de agosto Tony Carreira e pdj
Ricardo Rosado, com entradas a
15 euros. O passe para os dois
dias custa 18 euros. Trata-se do
Festival de Verão, no âmbito dos
50 anos da coletividade.
A Feira Anual de Serra D’ElRei realizou-se a 4 de agosto,
numa organização da Junta de
Freguesia da Serra D’El-Rei e o
1º Festival do Caracol decorreu
nos dias 5 e 6 de agosto, tendo
atuado o duo Rodrigo e Filipa e
Silvino Jacinto. Feijoada de caracóis, caracóis assados, guisados
e fritos constaram da ementa.
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Menos tasquinhas na Expoeste
devido à crise que afetou
as coletividades
A Expotur – Tasquinhas das Caldas da Rainha
estão de regresso ao pavilhão da Expoeste até
ao dia 14 de agosto, depois do cancelamento em
2020 e 2021 devido à pandemia.
Marlene Sousa
A inauguração e abertura do
certame decorreu no passado
dia 5 e logo no primeiro dia encheu de visitantes.
Protagonista desta edição
continua a ser a gastronomia
local cozinhada por mãos sabedoras e servida nas tasquinhas
típicas das associações e coletividades das diversas freguesias
do concelho.
Este ano estão presentes 14
tasquinhas, menos 7 do que em
2019. Isto deveu-se à crise em
algumas das coletividades devido à Covid-19. Por exemplo, as
queixadas das tasquinhas das
Trabalhias não estão presentes
porque a associação não tem
direção.
É um evento que alia a gastronomia do concelho à animação,
etnografia, artesanato e ainda
uma mostra do associativismo.
Em declarações à imprensa no dia da abertura oficial, o
presidente da câmara disse que
este regresso representa “uma
oportunidade de fonte de receita”
para as coletividades das Caldas, muitas delas a passarem por
grandes dificuldades por causa
da pandemia. “É um dos maiores
eventos do nosso concelho, com
um significado muito especial
que junta as nossas associações
culturais, desportivas, e socais e
ainda as IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social,
dando-lhes a oportunidade de se
promoverem e mostrarem o que
fazem”, referiu Vitor Marques.
O regresso da Expotur vai

“ajudar nas dificuldades das coletividades”, afirmou o autarca.
A pandemia e o cancelamento
dos eventos e do desfile do carnaval nos últimos dois anos levou a que algumas coletividades
do concelho fechassem. O presidente relatou que existem “associações que encerraram e outras
que têm vindo gradualmente a
retomar as suas atividades e
sentiram alguma insegurança
de terem voluntários que conseguissem vir trabalhar porque são
dez dias muito intensos que só
se consegue por amor às coletividades”.
O presidente da autarquia manifestou que vão apoiar as “associações com mais dificuldades
porque são muito importantes
para o concelho”.
Este ano também não está
presente o Caldas Sport Clube,
mas segundo o autarca não é
por estar em crise mas por “se
encontrar em plena atividade,
com muitas equipas já em funcionamento e o esforço seria muito
intenso e há alturas em que se
têm que definir prioridades”.
Vitor Marques destacou que o
evento é uma “representatividade das diversas áreas do concelho das Caldas”.
Este ano a disposição do certame está diferente das edições
anteriores. “Quisemos dar uma
aparência diferente com o espaço central da Expoeste representado pelo artesanato, criando
uma melhor harmonia e um glamour diferente”, indicou o pre-
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1
sidente, acrescentando que as
freguesias estão com uma nova
apresentação, composta por várias fotografias emblemáticas.
Este ano as Tasquinhas das
Caldas da Rainha têm cerca
de 1700 lugares sentados, com
mais espaço entre as mesas.
O cartaz de animação traz
ao palco da Expotur nomes da
música portuguesa: 10 agosto
– 7 Saias; 11 agosto – Saul; 12
agosto – Wanda Stuart, Mico da
Câmara Pereira e Adelaide Ferreira; 13 agosto – Sons da Terra;
14 agosto – Taberna do Ti Ernesto.

2
1. Cerca de 1700 lugares
sentados
2. Protagonista desta edição
continua a ser a gastronomia
local
3. Estão presentes
14 tasquinhas
4. Inauguração da Expotur
5. A Expotur é dos maiores
eventos do concelho
6. Dez dias de trabalho
intenso para os voluntários
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GNR avalia área de riscos
no Montejunto

tal do Destacamento Territorial
de Alenquer, afim de avaliarem
em pormenor a área florestal da
Serra de Montejunto, bem como
o património edificado a proteger
em caso de incêndio.

A visita foi acompanhada pelo
presidente da Comissão Diretiva
da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, vereador Dinis
Duarte, e por técnicos dos municípios de Alenquer e Cadaval.

Detido em flagrante por posse
de arma proibida

“Faca borboleta” apreendida
A GNR deteve em flagrante
um homem de 49 anos por posse
de arma proibida, no concelho de
Peniche, no passado dia 6.
No decorrer de uma ação de
fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo,

tendo constatado que o condutor
evidenciou um comportamento
suspeito. Após diligências constaram que o indivíduo estava na
posse de uma arma proibida, vulgarmente conhecida como “faca
borboleta”, a qual foi apreendida,

motivo que levou à sua detenção
em flagrante.
O processo foi remetido ao
Tribunal Judicial de Caldas da
Rainha.

Salas de acolhimento
de vítimas vulneráveis
Foram criadas salas de acolhimento de vítimas nos edifícios
dos tribunais de Alcobaça, Leiria,
Marinha Grande, Peniche, Pombal e Porto de Mós, as quais se
encontram já em funcionamento,
anunciou o Ministério Público.
Foi deliberado que nos res-

tantes edifícios dos tribunais da
comarca de Leiria deverá ser
encontrado um espaço que permita às vítimas as melhores condições de receção, acolhimento,
recato e privacidade.
Esta decisão teve em consideração, nomeadamente, a

Condutor detido
por tráfico de droga

Dinheiro e droga apreendidos

Comitiva que se deslocou à Serra de Montejunto
Teve lugar nesta quinta-feira a
visita do coronel Quatorze Pereira, comandante territorial de Lisboa da GNR, e do sargento-ajudante António Lourenço, chefe
do Núcleo de Proteção Ambien-

necessidade de proporcionar às
vítimas especialmente vulneráveis uma receção, acolhimento
e acompanhamento capazes de
prevenir a revitimização e de reforçar o seu sentimento de segurança e de confiança no sistema
de justiça.

Numa ação de patrulhamento, militares da GNR de
Óbidos abordaram um veículo
suspeito, tendo o ocupante demonstrado um comportamento
nervoso, e após uma revista de
segurança ao homem e uma
busca ao veículo foi descoberto
diverso produto estupefaciente
no interior da viatura, resultando na apreensão de dez doses

A GNR do Cadaval e o Núcleo de Investigação Criminal
de Alenquer da GNR detiveram dois homens, de 33 e 47
anos, no dia 2 de agosto, na
sequência de uma investigação por furtos de metais não
preciosos.
Foi dado cumprimento a
quatro mandados de busca,
duas domiciliárias, uma em
viatura e uma numa garagem,

Francisco Gomes

no concelho de Alenquer, tendo resultado na recuperação
de diversos metais não preciosos alegadamente furtados
(alumínio) e de diverso material de cariz religioso no valor
estimado de 15 mil euros e na
detenção dos suspeitos.
Os detidos foram presentes
a tribunal e receberam a medida de coação de prisão preventiva.

Despiste
de mota mortal
Um homem de 44 anos
morreu na tarde do passado
domingo no Cadaval, na sequência do despiste da mota
que conduzia.
A vítima, residente na Sobrena, ainda foi socorrida, mas

Reanimação das Caldas da Rainha. Foi levada de helicóptero
para o Hospital de São José, em
Lisboa.
Pub.

A ocorrência foi registada a
meio da tarde, quando a vítima,
de 69 anos, sofreu a queda, tendo sido socorrida pelos bombeiros da Benedita e pela equipa da
Viatura Médica de Emergência e

de haxixe e 630 euros.
A detenção aconteceu no
passado dia 2, tendo o homem,
de 37 anos, sido constituído arguido, por tráfico de estupefacientes no concelho.
O processo foi remetido ao
Tribunal Judicial de Caldas da
Rainha.

Furto de metais
não preciosos

Ferimentos graves em queda
Um homem caiu de uma altura
de cerca de sete metros, quando
estava a realizar trabalhos numa
estrutura na freguesia de Turquel
e ficou com ferimentos graves,
no passado dia 3.

JORNAL DAS CALDAS

as tentativas de reanimação
dos bombeiros do Cadaval
e de uma equipa médica do
INEM não tiveram sucesso.
A GNR do Cadaval investiga
as causas do acidente, ocorrido pelas 18h30.

JORNAL DAS CALDAS

OCORRÊNCIAS

10 DE AGOSTO DE 2022

Polícias espanhóis
ajudam PSP
a patrulhar a Nazaré

Agentes da PSP e do Corpo Nacional da Polícia de Espanha

Pub.

O comando distrital da PSP
contou com a presença de dois
agentes do Corpo Nacional da
Polícia (CNP) de Espanha na vila
da Nazaré nesta primeira semana de agosto, sendo efetuadas
patrulhas conjuntas de proximidade e visibilidade.

A presença das patrulhas incidiu sobretudo sobre as zonas
de maior afluxo de visitantes
portugueses e espanhóis e visou
prestar apoio aos turistas que
procuram a Nazaré nesta época
do ano e prevenir pequenos delitos criminais.

Esta colaboração entre a PSP
e o CNP “permite assegurar o
reforço de mecanismos de cooperação entre ambas as polícias”, refere o comando distrital
da PSP.

Francisco Gomes

Acidente de carro
mata dois jovens
de 18 anos
Um rapaz e uma rapariga,
ambos de 18 anos, morreram
no passado domingo na sequência do despiste do carro
em que seguiam, no passado domingo, cerca das sete e
meia da manhã, no IC2, perto
de Alcoentre. Outros dois jovens ficaram feridos, um dos
quais com gravidade, uma
rapariga que foi transportada
para o hospital de Vila Franca
de Xira.
Os jovens, da zona de Alcobaça e Marinha Grande, regressavam do festival Meo Sudoeste, em Zambujeira do Mar,
tendo sofrido o acidente em
circunstâncias que estão a ser
investigadas. A viatura saiu da
estrada e embateu num poste
de eletricidade.
Gonçalo Pio, natural de
Pataias, é um dos jovens falecidos. A Associação de Futebol de Leiria (AFL) e o Grupo
Desportivo “Os Nazarenos”
emitiram notas de pesar. Tinha
representado este último clube,
na época 2021/22 no escalão
de juniores e em 2019/20 no
escalão de juvenis.
“Mais do que um jogador de
futebol talentoso, era educado,
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tímido, humilde, trabalhador,
bom colega e um jovem cheio
de sonhos e de força para lutar
por eles”, manifestou a coletividade nazarena. O jovem começou no Pataiense e jogou também na Biblioteca de Instrução
e Recreio de Valado dos Frades e no Ginásio de Alcobaça.
Manuel Nunes, presidente
da AFL, endereçou “sentidos
pêsames à família enlutada,
num momento muito difícil e de
dor imensa”.
A rapariga que morreu, Ana
Loureiro, era da Marinha Grande e estudava na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR), no
1º ano do curso de artes plásticas. “A comunidade da ESAD.
CR ficou mais pequena, depois
de um acidente trágico tirar a
vida a uma estudante que tinha
escolhido estudar connosco. A
escola, nós todos, sentiremos
a sua falta. Neste momento
de profundo pesar, os nossos
pensamentos são para a sua
família e amigos”, transmitiu à
comunidade académica o diretor da ESAD.CR, João dos
Santos.
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Escola de Sargentos
e Câmara
aprofundam parceria

JORNAL DAS CALDAS

Montepio e Paradense
protocolam serviços

Foi assinado um protocolo entre o Montepio e a Paradense
O Montepio Rainha Dona
Leonor e a Associação Cultural
e Social Paradense assinaram,
no passado dia 1, um protocolo
para o acesso em condições
diferenciadas aos serviços
disponibilizados no âmbito do
“Montepio em Casa”.
O “Montepio em Casa” é
um serviço disponibilizado pelo
Montepio Rainha Dona Leonor
aos seus sócios e utentes que
consiste numa rede de cuidados prestados por uma equipa
multidisciplinar da instituição
que inclui, entre outros, consultas de medicina geral e familiar, serviços de reabilitação
(fisioterapia, terapia da fala, te-

A vereadora Conceição Henriques visitou a Escola de Sargentos do Exército
A vereadora Conceição Henriques visitou a Escola de Sargentos do Exército (ESE) no passado dia 26. Recebida pelo comandante da ESE, coronel José
Luís Simões, a autarca abordou
a continuidade dos mecanismos
de colaboração anteriormente
existentes entre a Câmara e a
ESE, entretanto condicionados

pelos tempos de pandemia.
Da visita resultaram ainda novas oportunidades de parceria,
nomeadamente no âmbito da
divulgação do Exército junto das
camadas mais jovens do concelho, da colaboração da Câmara
com biblioteca da ESE e da disponibilidade do Centro Cultural
e de Congressos para acolher

eventos de índole cultural, em
parceria com o Exército.
As instalações da ESE foram
visitadas pela vereadora, ficando
assim a conhecer todas as infraestruturas existentes e as suas
possíveis utilizações junto da sociedade civil, estreitando a colaboração com a ESE, também ao
serviço da comunidade local.

Urgência encerrada doze horas
A Urgência de Ginecologia e
Obstetrícia da Unidade de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste esteve encerrada
entre as 21h de 3 de agosto e as
9h de 4 de agosto.
Segundo a administração,
essa situação deveu-se a “limitações de recursos para um atendimento em segurança”.
Foi solicitado às grávidas e

utentes com patologia ginecológica urgente que consultassem
o portal na internet no Serviço
Nacional de Saúde para obter informação sobre a unidade hospitalar onde se deveriam dirigir.
Entretanto, os doentes urgentes admitidos na Urgência
Pediátrica do Hospital de Torres
Vedras entre as 21h de dia 6 e
as 9h de dia foram transferidos

para o Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Caldas da
Rainha.
Em caso de necessidade, foi
pedido que os utentes se dirigissem diretamente às Caldas da
Rainha.
A medida foi tomada igualmente devido a “limitações de recursos para um atendimento em
segurança”.

Cuidar do futuro do Paul de Tornada
Uma ação de voluntariado
para tornar o Paul de Tornada
mais verde vai decorrer no dia
13 de agosto, entre as 10h e as
12h.
Em parceria com a artista Carolina Miradouro Moreira será demonstrado um roteiro digital pela

evolução do espaço do Paul de
Tornada. De seguida é realizada
uma eco–caminhada onde serão
cuidadas jovens árvores do trilho
do Paul.
Por último, no contexto do projeto “1986 – 2022 Paul de Tornada”, de Carolina Miradouro Mo-

reira, é realizado um workshop
em que cada participante poderá
criar uma imagem que represente o futuro que deseja para o
Paul de Tornada.
A atividade é gratuita mediante inscrição obrigatória até ao dia
anterior.

A Liga Portuguesa Contra o
Cancro, através do Núcleo Regional do Sul, realiza rastreios
de cancro da mama no concelho
das Caldas da Rainha.
De 8 a 11 de agosto é na junta

de freguesia do Nadadouro, de
12 de agosto a 1 de setembro
junto à Associação de Solidariedade e Educação de Salir de
Matos, de 1 a 7 de setembro na
junta de freguesia de Santa Ca-

tarina, de 8 a 14 de setembro na
junta de freguesia de Alvorninha
e de 15 de setembro a 7 de novembro junto ao Centro de Saúde de Caldas da Rainha.

Pub.

Rastreios de cancro da mama

rapia ocupacional) e cuidados
de enfermagem.
Sendo a Associação Cultural e Social Paradense uma
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e uma
referência neste concelho na
prestação de diversos serviços
de apoio e proteção social, e
tendo em conta que o Montepio
Rainha Dona Leonor pretende expandir o âmbito de ação
dos serviços, nomeadamente
complementando a oferta de
Serviço de Apoio Domiciliário
prestado por outras IPSS do
concelho, as duas entidades
chegaram a um entendimento.
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Diretor do ACeS Oeste Norte pretende abrir
nas Caldas novo serviço
de Atendimento Complementar
Na primeira grande entrevista
ao JORNAL DAS CALDAS após
ter sido nomeado diretor executivo do executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste
Norte (ACeS Oeste Norte), João
Gomes disse que pretende criar
no concelho das Caldas, num
espaço próprio deslocalizado
das unidades de saúde, um novo
serviço de Atendimento Complementar (AC), que se destina à
prestação de cuidados de saúde
para os utentes sem médico de
família em situações de doença
aguda ou para as pessoas com
médico de família que padeçam
e precisem de acesso a cuidados de saúde fora do horário de
funcionamento da sua Unidade
de Saúde. A nova infraestrutura
tenciona ainda receber os utentes que o Centro Hospitalar do
Oeste entende como não sendo urgentes (pulseiras verdes e
azuis).
Este novo projeto pretende
dar resposta aos cerca de 36
mil utentes sem médico de família na área de abrangência do
ACeS Oeste Norte, que inclui os
concelhos de Caldas da Rainha,
Óbidos, Bombarral, Peniche, Alcobaça e Nazaré.
Segundo o responsável, cerca de 20% da população (176
mil) abrangida pelo ACeS Oeste
Norte não tem médico de família
atribuído.
Para a criação do AC, João
Gomes pretende ter o apoio do
Município das Caldas da Rainha.
Relatou que nas primeiras semanas à frente do agrupamento
falou com os “seis presidentes
de câmara para discutir as linhas orientadoras de gestão e
envolvê-los no processo de mudança, com o intuito de potenciar
parcerias e sinergias para ultrassolar da melhor forma as dificuldades”.
O responsável recordou que
o ACeS Oeste Norte tem atualmente duas Unidades de AC:
uma no Bombarral e outra na
Nazaré. A unidade da Nazaré funciona todos os dias das
20h00 às 24h00 e a o do Bombarral está aberto aos sábados,
domingos e feriados das 9h00
às 13h00. “Estas duas estruturas
não estão a funcionar como nós
gostaríamos que estivessem por
falta de clínicos para assegurar
as escalas”, relatou João Gomes, acrescentando que apesar
de querer melhoramentos, a da
Nazaré funciona “razoavelmente
bem”. “Na Nazaré há situações
pontuais durante o mês em que
não há médico escalado e o
serviço está assegurado por um
enfermeiro”, apontou, referindo
que a do Bombarral a “situação é
mais dramática, porque são poucos os dias em que há equipa

completa”.

ACeS Oeste Norte
recebeu 5 novos
médicos
João Gomes referiu que o
ACeS Oeste Norte recebeu no
dia 25 de julho quatro médicos
de Medicina Geral e Familiar e
um de Saúde Pública que vieram
dar resolução a cerca de oito mil
utentes sem médico de família.
Das oito vagas solicitadas foram
“preenchidas 50%”. “Houve neste último mês e meio um aumento significativo de utentes sem
médico de família, chegando aos
44 mil devido à saída de médicos, nomeadamente por aposentação, e com a chegada dos novos profissionais reduzimos esse
número em 8 mil”, contou.
Dos seis concelhos atribuídos
ao ACeS Oeste Norte, Caldas da
Rainha é o que tem mais utentes
sem médico de família, seguido
de Alcobaça, Peniche, Bombarral, Óbidos e Nazaré.
Segundo o diretor executivo
do agrupamento, para estabilizar
a falta de médicos precisavam
de mais 26 profissionais. “Em
2012 a população era cifrada em
171 mil e neste momento temos
nos seis concelhos cerca de 176
mil pessoas”, relatou, explicando
que já na “altura foi contabilizada
a necessidade de 116 médicos e
neste momento temos 88”.
“O mesmo se aplica aos enfermeiros. Na altura tínhamos
um quadro pessoal assumido
para 131 colegas e neste momento temos 120. É preciso
considerar que os enfermeiros,
nomeadamente nos diferentes
modelos organizativos de cuidados, como Unidade de Saúde e
Familiar (USF), Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC),
entre outros, têm uma multiplicidade de intervenções na comunidade, e contabilizando todo o
tempo que investem em projetos
de índole local os recursos que
nós temos existentes para essas
solicitações são cada vez menos
e a taxa de esforço está a subir
significativamente”, contou.
João Gomes, que iniciou funções no dia 6 de junho, reconheceu que há problemas no ACeS
Oeste Norte que pretende melhorar. “Por todos os sítios que
tenho passado, há sempre um
histórico a considerar e o que fiz
aqui foi uma análise do estado do
ACeS”, reportou o responsável,
que nas primeiras duas semanas
teve o cuidado de “visitar todas
as unidades do agrupamento
para conhecer as pessoas e os
sítios onde trabalham e isso deume uma perspetiva muito importante para as medidas que se

avizinham”.
Revelou que também conheceu os “inúmeros projetos de
intervenção social”, salientando
que o ACeS Oeste Norte “é muito mais do que listas sem médico
de família”.
Destacou os profissionais do
agrupamento referindo que é
uma equipa “disponível” e à procura de “uma renovação na forma como nós vemos o trabalho
que se tem estado a desenvolver
no passado”. “É um conjunto de
profissionais, entre enfermeiros,
técnicos de saúde, técnicos superiores de saúde, psicólogos,
dentistas, entre outros, que desenvolvem diariamente um trabalho assinalável em tantas vertentes de impacto social e isso é
um saldo muito positivo, porque
encontrei uma equipa dinâmica
e motivada para os desafios que
eu defendo para o futuro”, adiantou.
João Gomes defende a “comunicação interna e externa” como
área de intervenção prioritária.
“Queremos motivar os profissionais internamente, unindo-os e
mantendo-os atualizados sobre
tudo aquilo que se está a fazer,
e também no estabelecimento de
parcerias, sinergias, acordos, cooperações entre autarquias, juntas de freguesia e os órgãos de
comunicação social”, apontou.

Atendimento
de chamadas
vai ser melhorado
Quanto ao problema já identificado anteriormente, com queixas
de utentes a dizer que os centros
de saúde não atendem o telefone, o diretor executivo admite haver essa falha e garante que “um
atendimento de chamadas novo
está em curso”. “A nossa engenheira informática vai para uma
outra instituição por mobilidade
a 1 de setembro, mas está a desenvolver um sistema de atendimento telefónico que vai resolver
essa questão”, assegurou.
O responsável disse que “será
implantado um sistema mais
atualizado, que permitirá que a
chamada seja sempre atendida,
ou em caso contrário, que seja
posteriormente contactado pela
unidade se saúde”.
“Algumas unidades de saúde
só têm a atribuição de um ou
dois números de telefone disponíveis e basta um médico ou dois
dessa unidade estarem a fazer
telefonemas ao exterior que a
unidade fica sem capacidade de
ser contactável”, explicou.
João Gomes falou ainda de
outros problemas, nomeadamente com a renovação de medicações. “Estamos dependentes

O diretor do ACeS Oeste Norte, João Gomes, pretende neste seu
novo cargo fazer a diferença
da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
para o fornecimento futuro de papel, toner e restantes recursos”.
“Tentamos minimizar o impacto,
transformando tudo aquilo que é
em papel para o digital. O único
impasse é a questão de que os
idosos não possuem meios para
ver as receitas por SMS”, relatou.

Vacinação Covid-19
vai retomar
no Arneirense
a 5 de setembro
Arranca a 5 de setembro a
campanha de vacinação outono/
inverno para a Covid-19 e gripe
sazonal e para os utentes dos
concelhos de Caldas da Rainha
e Óbidos, terá lugar no Arneirense. Haverá protocolos separados
para quem tomar vacinas para
as duas doenças ou simplesmente para as doses de reforço
da covid-19. “É uma exigência
nacional onde todos os ACES foram convidados a fazer reativação dos centros de vacinação”,
contou.
A vacinação conjunta para
a Covid-19 e gripe sazonal vai
acontecer de forma faseada. A 5
de setembro iniciam com a população com 80 ou mais anos que
receberão o reforço da Covid-19
e a vacina da gripe sazonal e ao
longo do tempo irá diminuir a faixa etária. “No início vai começar
com o agendamento local, onde
o ACeS Oeste Norte vai convocar os seus elegíveis e depois vai
passar a um processo de agendamento central ao qual nós não
temos intervenção e recebemos
informação dos utentes para a
vacinação (finais de setembro)”,
indicou.
João Gomes considera “crucial” as pessoas recorrerem à
vacinação Covid-19 de outono e
inverno, como forma de minimizar “os índices de morbilidade e
de doença no inverno e se nós
conseguirmos fazer isto vamos

reduzir o impacto que essas pessoas se não tiverem a vacinação
concluída vão ter junto das urgências hospitalares e dos centros de saúde”.
Segundo este responsável, a
pandemia ainda “não acabou”.
“Estamos mais protegidos e isso
dá-nos uma falsa sensação de
segurança”, afirmou.
Quanto à colocação, por regimes de prestação de serviços
e contratação de empresas, de
médicos não especializados em
medicina geral e familiar, o diretor executivo declarou que “são
colegas que não fazem todas as
valências, ou seja, não cumprem
a função de médico de família,
mas fazem funções também elas
importantes das consultas abertas, reavaliação do atestado médico e renovação de medicações
crónicas”.
“Todos são importantes para
colmatar as falhas que nós temos”, sublinhou, referindo que
“não cumprem a grande necessidade dos centros de saúde, que
é reduzir o número de utentes
sem médico de família”.
O diretor do executivo do
ACeS Oeste Norte considera que
uma forma de cativar os médicos
de família que “ingressam como
internos é apresentar a região,
envolvendo-os nas dinâmicas
locais, criando um sentimento de
pertença para que fiquem”.
Em declarações ao JORNAL
DAS CALDAS, o profissional de
saúde manifestou que a candidatura a diretor do ACeS Oeste
Norte surgiu por “convite direto
da ministra da Saúde após ter
remetido há cerca de um ano o
meu currículo à Administração
Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo disponibilizando-me
para projetos em que entendessem ser útil o meu contributo”.
É para João Gomes uma função “importante”, porque “tem a
ver com a porta de porta de entrada para os utentes no Serviço
Nacional de Saúde”.

Marlene Sousa
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Brass Dass animou
ruas da cidade

Exposição
de pintura a óleo
e aguarela

Mário Santos expõe na Casa-Museu Jaime Umbelino
Mário Santos, fozense de
76 anos, atualmente aposentado, apresenta uma exposição
de pintura a óleo e aguarela na
Casa-Museu Jaime Umbelino,
na Foz do Arelho, até 15 de
agosto, de quarta a domingo,
das 10h às 13h.
Ex-comerciante local, foi
mestre de trabalhos manuais
e desde sempre se dedicou
ocasionalmente ao artesanato,

A banda Brass Dass
No âmbito do programa de
Animação de Verão 2022, promovido pela Câmara Municipal
de Caldas da Rainha, em parceria com o Centro Cultural e

de Congressos de Caldas da
Rainha, decorreu no passado
sábado mais uma arruada pela
cidade.
Desta vez o grupo Brass Dass

foi a banda convidada.

Rui Miguel

Comemorações em Santa Catarina
O 31º aniversário da reelevação de Santa Catarina a vila é
assinalado no dia 16 de agosto,
com um programa cultural.
Pelas 19h celebra-se missa,

seguindo-se apontamentos musicais pela Filarmónica Catarinense e inauguração da exposição fotográfica “Santa Catarina,
Cutelaria com Tradição”.

Pelas 20h haverá música com
David Germano.
O recinto terá comes e bebes.

Festa na Mouraria
A Mouraria, em Tornada, nas
Caldas da Rainha, vai ser palco
da festa em honra de São Francisco de Assis, nos dias 3 e 4 de
setembro.
No dia 3, pelas 15h, haverá

baile com Jacinto Miguel, acordeonista, e pelas 21h30 atuam
os Irmãos D’Apolo, banda de
rock.
No dia 4, pelas 15h, realiza-se
missa. Pelas 16h30, atua a Es-

tendo inclusive feito exposições
com peças originais construídas com seixos e conchas da
praia (dinossauros, moinhos,
quadros, entre outros).
Desta vez mostra uma série
de trabalhos de pintura a óleo,
e outras em aguarela, onde se
pode contemplar cenas idílicas
da Foz do Arelho, como caricaturas de figuras como Luis Suárez ou Charlie Chaplin.

cozinha portuguesa e internacional
tudantina Académica do Tejo e,
pelas 17h15, a animação é com
os acordeonistas Tomás Borga e
Jacinto Miguel.

Noite musical em Santa Susana
A banda Portfolk com Paulo
Seixas e João Frazão anima o
Parque de Merendas de Santa

Susana – Landal no dia 13 de
agosto, pelas 21h30.
Anima Landal, é o como se

designa o evento, organizado
pela Junta de Freguesia local,
com o apoio da Câmara.
936 653 228

Conferência espírita
da de debate, subordinada ao
tema "Ser esperança", com José
Lucas, no dia 12 de agosto, às

21h00.
As entradas são livres.

R. Principal 30, 2500-064, São Gregório da Fanadia
Pub.

O Centro de Cultura Espírita
de Caldas da Rainha vai levar
a cabo uma conferência segui-

Fechados aos domingos e segundas ao almoço.

tiascencao@gmail.com
m

restaurantetiascencao
ao

tiancencao
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La Vie com fotografias
do Paul de Tornada

9

Festa na vila
da Foz do Arelho
A festa em honra de Nossa
Senhora da Conceição, na Foz
do Arelho, vai decorrer entre 18
e 21 de agosto.
No primeiro dia, pelas 19h,
terá lugar arruada pela Rua
Francisco Almeida Grandela,
com a Bandinha Amigos da
Música, que atuará pelas 21h,
seguindo-se a banda RH+ Música Positiva. No dia 19 atua o
Grupo Fora de Série, seguindo-se o dj Akur.
No dia 20, pelas 16h30,
haverá cavalhadas, e pelas
18h30 atua o Rancho Folclórico Esperança na Juventude,

do Nadadouro. Pelas 22h30 há
baile com Toc & Foge, acabando a noite com dj John A.
No último dia, pelas 14h30,
tem lugar desfile da Banda Comércio e Indústria desde a entrada da vila até à igreja, onde
se realiza missa em honra da
padroeira, seguida de procissão. Pelas 18h atua a Banda
Comércio e Indústria com Júlia
Valentim. Pelas 22h30 é a vez
da Banda Acesso e o evento
culmina com fogo de artifício.
A abertura do restaurante é
sempre às 19h e a entrada é
livre.

Curso de bordado
na Expoeste
Exposição no piso 2 do La Vie Caldas da Rainha

Pub.

“Biodiversidade do Paul de
Tornada”, é o título de uma exposição fotográfica patente até
14 de agosto no piso 2 do La Vie
Caldas da Rainha.
Conta com fotografias de João
Rico, Zé Caldinhas, Pedro Olivença, José Casquinha e Sara

Moreira.
Trata-se de uma organização
que reúne várias entidades, como
a Câmara Municipal das Caldas
da Rainha, União de Freguesias
de Tornada e Salir do Porto, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Grupo de

Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente, Associação
de Defesa do Paul de Tornada
e Reserva Natural Local do Paul
de Tornada, para além do próprio
centro comercial.

Francisco Gomes

Um curso de formação do
Bordado das Caldas da Rainha, promovido pela CEARTE
(Cento de Formação Profissional para o Artesanato e Património), em parceria com a Associação do Bordado das Caldas da Rainha e Município das
Caldas da Rainha, vai ter lugar
de 24 de setembro a 26 de novembro, aos sábados, das 9h

às 17h, na Expoeste.
Destina-se a ativos com 6º
ano ou mais e a desempregados há menos de um ano com
pelo menos o 12º ano)
As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no Posto de Turismo das Caldas da Rainha.
A formadora é Alexandra
Loução.
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“É preciso responder à crise energética e à falta de mão-de-obra”

Tomada de posse
dos órgãos sociais da ACCCRO

Pub.

A cerimónia da tomada de
posse dos órgãos sociais da Associação Empresarial das Caldas
da Rainha e Oeste (ACCCRO)
para o triénio 2022/2025 decorreu no dia 3 de agosto, na sua
sede.
“Num mandato difícil, pós
pandemia queremos continuar
a dinamizar o comércio tradicional, incrementar mais medidas
de desenvolvimento e desenvolver trabalho em proximidade
com os associados”, manifestou
Luís Gomes, presidente reeleito,
revelando que da lista de continuidade há “novos elementos
que vão trazer mais dinâmica,
também fazem parte dos órgãos
sociais da ACCCRO mais duas
mulheres em relação ao mandato anterior, em que uma delas é
ucraniana, o que vai trazer uma
outra visão”.
O presidente da associação
falou de alguns desafios importantes, como “responder à crise
energética e à falta de mão-deobra”.
O presidente da Assembleia
Geral, António Salvador, conferiu posse aos órgãos sociais.

Salientou que há vários desafios
pela frente, lembrando que “as
associações empresariais são
um sindicato dos empresários e
existem para defender os interesses da classe empresarial”.
Apontou que a união local é
fundamental para que “o sucesso aconteça”. “É importante a
relação entre as associações,
conjugar esforços, falar com uma
só voz”, salientou. O responsável evidenciou união de todos os
elementos da ACCCRO, inclusive com as “duas funcionárias
que também são a identidade da
associação”.
António Salvador falou do
problema transversal a todos os
setores que é a falta de recursos
humanos. “É fundamental incentivar o acréscimo de trabalho e
horas trabalhadas pelo acréscimo do rendimento líquido obtido”, referiu. Considera que “não
há inventivo nenhum para que
um trabalhador, por necessidades pontuais transitórias de uma
empresa, trabalhe mais duas ou
três horas durante uma semana
ou durante um período de tempo, porque tem que pagar mais

Os órgãos sociais da ACCCRO para o triénio 2022/2025
impostos, e mais tarde, por descontentamento, não se mostrará
disponível para fazer esse trabalho novamente”.
Destacou ainda o aniversário
da ACCCRO, que comemora em
novembro 120 anos, recordando
que foi fundada em 1902 por um
grupo de empresários, entre os
quais Rafael Bordalo Pinheiro.
Luís Gomes (Gomes & Arsénio) é o presidente reeleito,

tendo como vice-presidentes
Marco Pereira (Auto M Caldas)
e Andreia Marques (Josicaldas),
e como vogais Filipe Belmonte
(Duarte e Costa), Susana Vogado (ResultaSilaba) e Pedro Custódio (Oldsamar). O suplente é
José Luís (CR Phone).
Da assembleia geral constam
António Salvador (Medioeste),
presidente, Paulo Ribeiro (Costa
& Sousa), vice-presidente, e Só-

nia Rafael (U-Deck), vogal. Ovídio Diniz (Carlos Manuel Machado da Silva) é o suplente.
Fazem parte do conselho fiscal Luiz Gomes (LFG), presidente, Paulo Bernardino (Lidia Vinagre Beijinha), vice-presidente,
Anna Filyuk (Luíz & Paz), vogal,
e Cássis Cley (Color Prime), suplente.

Marlene Sousa
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Caldense Edmundo Carvalho
é o novo vice-presidente distrital do Chega
Tomaram posse os novos órgãos distritais de
Leiria do Partido Chega para o quadriénio 20222026, no passado dia 4, na sede do partido em
Leiria, numa cerimónia presidida pelo presidente
do Chega, André Ventura.
Marlene Sousa

Pub.

O empresário Luís Paulo Fernandes, de Pedrogão Grande,
volta assim a ocupar o cargo de
líder do Chega no distrito de Leiria, lugar que ocupa desde 2019.
Os caldenses Edmundo Carvalho e Vasco Morgado, coordenador e subcoordenador da Concelhia das Caldas da Rainha,
foram eleitos vice-presidente e
adjunto da nova direção distrital.
Segundo Edmundo Carvalho, a direção sai “reforçada em
competências e valências académicas e profissionais”. “Tem
pessoas capazes de continuar
o trabalho anterior, mas fazendo
ainda melhor”, relatou, acrescentando que, contudo, é uma
“equipa homogénea na humildade e vontade de trabalhar para
dignificar o Chega e defender os
valores e princípios que constam
da sua matriz política e nos quais

acreditamos”.
O vice-presidente diz que
respeitam todos os “militantes e
autarcas eleitos pelo Chega, trabalhando em conjunto e espírito
de união, promovendo os valores
e a coesão do Chega”. “Iremos
apoiar e acompanhar as concelhias, ajudando-as na sua organização e crescimento, de modo
a prepará-las para eleições a
realizar no prazo máximo de um
ano”, referiu.
A captação de novos militantes e simpatizantes é outra das
prioridades.
O caldense diz que a direção
está atenta e será “interventiva
junto das empresas, organizações e instituições, autarquias
e sociedade civil em geral, de
modo a, em colaboração com o
grupo parlamentar, poder ajudar
a resolver os problemas e ultra-

Tomada de posse da nova direção distrital do Chega com a presença de André Ventura
passar os obstáculos que afetam
as empresas e os cidadãos do
distrito”.
Edmundo Carvalho considera
que Leiria é um distrito de enormes “potencialidades”. “Tem um
tecido empresarial de excelência,
com setores de atividade muito
diversificados. Temos agricultura,
pesca, indústria, comércio e turismo”, referiu, alegando, no entanto, que Leiria tem um problema
de baixa produtividade, traduzido
num rendimento médio de apenas 1073 euros, enquanto que
a média nacional é 1206 euros.

“Significa que no distrito o poder
de compra é só 89% da média
nacional”, apontou, defendendo
uma análise profunda e tomar as
“medidas necessárias de modo
a corrigir e gerar mais riqueza”.
“E o Chega quer participar nessa
construção de melhores condições de vida para a população
de todo o distrito”, afirmou.
O vice-presidente da direção distrital do Chega quer que
o partido conquiste a confiança
dos eleitores e seja a voz da direita em Portugal. “Só através do
trabalho sério e competente das

distritais e concelhias, apoiadas
na base de militantes e simpatizantes, poderá atingir esse objetivo. E Leiria está cá para dar a
sua contribuição”, salientou.
Além de André Ventura, estiveram presentes na sessão de
tomada de posse, os deputados
parlamentares Pedro Pinto, Diogo Pacheco de Amorim e Jorge
Valsassina Galveias, este também como presidente da Mesa
do Congresso e do Conselho Nacional, que presidiu à cerimónia
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Prevenir para não remediar
Passamos tempos em que a
correria é tal que nos deixamos
distrair pelo cotidiano e a nossa
saúde é algo que vai ficando
para trás. As dores aparecem
e lá vamos nós procurar ajuda
para tratar. Mas e quando não
há dor? Significa que está tudo
bem? Era bom que assim fosse,
mas não é bem assim.
Falamos muito em prevenção em diversas áreas, mas a
prevenção na área auditiva tem
sido um dos parentes pobres de
que muito poucos se lembram,
a não ser quando as dificuldades surgem! Após o nascimento
a avaliação já está bem implementada e os bebés passam
pelo Rastreio Auditivo Neonatal
(e muito bem!), e muitas das alterações são identificadas precocemente, o que facilida toda a
intervenção, que acima de tudo
aumenta a qualidade e eficácia
da mesma. Mas e depois? Temos crianças lindas, que queremos muito que digam as primeiras palavras, que comecem

a dar os primeiros passos, que
comam sozinhos, que larguem
as fraldas, e continuamos felizes (e muito bem!).
Chegada a altura em que é
esperado que a comunicação
esteja no seu ápice, vão faltando alguns itens. Letras trocadas: - “é preguiçoso, já o primo
era assim! Vamos aguardar...”,
e passam mais uns meses. No
meio de todo o dia complicado
e das actividades, resta depois
pouco tempo para conversar
com a criança e muitas vezes
ouvimos: - “nós entedemo-lo!
Às vezes até falamos como
ele porque é tão engraçado!” E
passam mais uns meses. E a
criança continua a batalha do
desenvolvimento, esforça-se e
tudo lhe soa ao mesmo, repetindo exatamente aquilo que ouve.
Nada lhe dói, então não é razão
para alarme, e quando a idade
avançar eles vão também dar o
click e tudo passa!
Mas e se não for bem assim? Estima-se que nos países

desenvolvidos, 20% a 25% das
crianças em idade pré-escolar
desenvolvam alterações no Ouvido Médio, que passam despercebidas por os sintomas mais
frequentes serem atraso no
desenvolvimento da linguagem,
alterações
comportamentais,
febres pontuais, que em alguns
casos possa ser acompanhada
de otorreia, que quando a dor
e/ou a febre desaparecem tudo
parece ficar bem, mas a verdade é que nem sempre é assim.
No decorrer das conhecidas e típicas alterações respiratórias, as ditas “ranhocas”, é
sempre importante certificar que
os ouvidos ficam perfeitamente
desimpedidos e livres para fazer todo o seu trabalho, que é
fundamental para o desenvolvimento global da criança, porque
no decorrer há muitas vezes
derrame para o ouvido médio,
em que não havendo dor, e a
sensação ser somente de que
estamos com o ouvido tapado, a
criança não se queixa pois essa

é a realidade que ela conhece.
E o que acontece de seguida? A criança continua a sua
luta diária a tentar perceber a
diferença entre os sons, mas
continuam todos a parecer os
mesmos, e assim os continuará a repetir. Não poderiamos
nós fazer um check-up auditivo
como fazemos os dentários??
Dá-se a entrada na escola e a
exigência aumenta e passamos
então para a Terapia da Fala,
mas aí percebemos que afinal
iremos ter um longo caminho
pela frente, pois não passa só
por treino, mas todo um novo
ensinar a ouvir, para só depois
conseguir falar corretamente
e... ups... afinal há aqui algo no
ouvido que devia ter sido tratado
antes!
Apostemos um pouco mais
na prevenção. É fundamental
uma avaliação audiológica e de
ORL entre os 2 e os 5 anos de
idade, em que frequentemente
aparecem estas alterações, e
estamos a investir para não gas-

Dra. Alexandra Patrão,
Audiologista
do Montepio RDL
tar mais tarde. Estas são alterações silenciosas, que sem
uma identificação atempada,
resultam num percurso muito
mais moroso de tratamento,
que sendo identificado precocemente evitamos muitas
complicações futuras.
Já o velho ditado dizia:
“Vale mais prevenir, do que
remediar”, e neste caso até
podemos dizer que: Gastamos menos tempo e dinheiro
a prevenir, do que a tratar.

MONTEPIO EM CASA
Vamos a sua casa

Pub.

O Montepio Rainha D. Leonor decidiu reforçar a sua oferta, através da criação de uma
resposta designada por MONTEPIO EM CASA. Com este
serviço pretendemos que os
nossos utentes tenham acesso
a um conjunto de serviços inte-

grados, que deem resposta às
suas necessidades, permanecendo no conforto da sua habitação.
Neste sentido passamos a
possibilitar, em casa, acesso a
cuidados de saúde, nomeadamente de enfermagem e reabili-

tação (Fisioterapia).
Os pedidos são recebidos
por uma Assistente Social que
os encaminha para os diferentes setores, de modo a que
os profissionais de cada área
façam uma avaliação prévia e
averiguem se estão reunidas

as condições de segurança necessárias para a realização dos
procedimentos solicitados.
No domicílio podemos, no
âmbito da enfermagem, administrar injetáveis, realizar pensos, etc. No âmbito da fisioterapia realizamos, entre outros,

tratamentos de reabilitação
pós-cirúrgica, reabilitação neurológica,
cardiorrespiratória,
entre outros.
Os nossos associados beneficiam dos descontos previstos
nas nossas tabelas para os atos
de enfermagem e reabilitação.

Pub.
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O Festival é “um importante
veículo de promoção dos vinhos
e da nossa pera rocha”
Ricardo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Bombarral, em entrevista ao JORNAL
DAS CALDAS, tem grandes expetativas em relação ao 37º Festival do Vinho Português e à 27ª
Feira Nacional da Pera Rocha, acreditando que
poderão passar pela Mata Municipal entre 25 a
35 mil visitantes.
Francisco Gomes
JORNAL DAS CALDAS - De
que forma está organizada
esta edição do festival, há novidades e quais as expetativas
da afluência de visitantes?
Presidente da Câmara Municipal do Bombarral - Depois de
dois anos de interregno, devido à
pandemia da Covid-19, podemos
considerar que uma das principais novidades acaba por ser o
facto de podermos voltar a organizar o evento, o qual se vinha a
realizar ininterruptamente desde
1994.
O 37º Festival do Vinho Português, o mais antigo do país,
e a 27ª Feira Nacional da Pera
Rocha, o certame mais representativo da rainha da fruticultura
portuguesa, vai novamente proporcionar aos visitantes a oportunidade de provar alguns dos
melhores vinhos das diferentes
regiões vitivinícolas do país, bem
como diversas iguarias que têm
por base a nossa pera rocha.
Outro aspeto a realçar é sem
dúvida a componente gastronómica, com a apresentação
de uma ementa que aposta nos
pratos que compõem a nossa
gastronomia local, regional e
nacional. Entre outros espaços
dedicados a esta área, teremos
o restaurante oficial do evento,
que este ano se irá apresentar
num espaço totalmente renovado, e vamos ainda contar com a
participação do restaurante bombarralense “Casa da Lú”, para
além das tasquinhas do Circulo
de Cultura Musical Bombarralense e do Sport Clube Escolar
Bombarralense.
Neste âmbito destaco ainda
aquele que já é um espaço de referência do certame, o “Espaço
Gourmet”, onde diariamente vários chefes de cozinha irão confecionar ao vivo diversos pratos
que promovem a junção entre o
vinho e a pera rocha. Neste local, este ano vamos ainda dinamizar a iniciativa “Mini Chef’s”,
um atelier de pastelaria destinado a crianças entre os 9 e os 12
anos.

Por falar em crianças, sendo
o Festival do Vinho Português e
a Feira Nacional da Pera Rocha
um evento para ser desfrutado em família, também os mais
pequenos terão um espaço que
lhes será exclusivamente dedicado e onde poderão desfrutar
de diversas atividades lúdicas,
jogos, pinturas faciais, entre muitas outras.
Em termos de novidades temos a destacar a criação de um
espaço de fraldário e amamentação, bem como a instituição de
um serviço que designámos por
“Wine Pickup”, que possibilita
que os visitantes, que queiram
adquirir vinhos nos diferentes
stands representados no evento,
possam por 1 euro (até 18 garrafas) ou 2 euros (para mais de 18
garrafas), adquirir o vinho sendo
que o mesmo é transportado por
assistentes para um ponto fora
do recinto do evento, onde o
pode levantar a posteriori.
Quanto às expetativas, atendendo ao facto do certame não
se realizar desde 2019, estas são
as melhores e vão no sentido de
conseguir aumentar o número de
visitantes. Acreditamos que poderão passar pela Mata Municipal entre 25 a 35 mil visitantes.
JORNAL DAS CALDAS - O cartaz de espetáculos tem sido
uma atração fundamental?
Presidente da Câmara Municipal do Bombarral - O programa de animação é sem dúvida
um dos motivos de atração do
certame, no qual se destacam
os concertos com a Banda Xeques Orquestra, no dia 10, David
Antunes, no dia 11, Plutónio, no
dia 12, André Sardet, no dia 13,
Ana Bacalhau, no dia 14, e Os
Azeitonas, no dia 15. A juntar a
estes espetáculos temos ainda a
imperdível Wine and Pear Party,
no dia 13, cuja organização é da
responsabilidade do Rotary Club
de Bombarral, e a atuação de
vários grupos de música tradicional, provenientes um pouco de
todo o país.

Ricardo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Bombarral
Neste capítulo, referência também para o “Espaço Pera”, onde
será instalado o “Palco Melro”,
pelo qual irão igualmente passar
vários momentos de animação.

no concelho.Para usufruir destes
benefícios, os bombarralenses
terão apenas de apresentar um
comprovativo de morada.

JORNAL DAS CALDAS - Como
é que são as entradas e horários?

JORNAL DAS CALDAS - Que
importância tem este festival e
de que forma pode influenciar
os negócios dos produtores?

Presidente da Câmara Municipal do Bombarral - O certame
vai ser inaugurado no dia 10 de
agosto, pelas 17:00 horas, com
a presença da senhora Ministra
da Agricultura e da Alimentação,
Maria do Céu Antunes, encerrando portas às 01:00 horas. Este
será igualmente o horário nos
dias 11 e 12, enquanto nos dias
13, 14 e 15 de agosto a abertura
acontecerá pelas 15:00 horas,
tendo o encerramento lugar às
01:00 horas.
Em relação aos ingressos, o
bilhete diário tem o valor de 3,5
euros, mas os visitantes têm a
possibilidade de adquirir ingressos para todos os dias no valor
total de 13 euros, para os residentes no concelho do Bombarral, e de 18 euros, para os restantes. As entradas são gratuitas
até aos 16 anos, mediante apresentação do Cartão do Cidadão.
De referir ainda que no primeiro dia do evento, as entradas são
gratuitas para todos os residentes

Presidente da Câmara Municipal do Bombarral - Começando pelos produtores vitivinícolas,
o certame é sem dúvida um importante veículo de promoção
dos seus vinhos e verifica-se,
em muitas ocasiões, que os produtores acabam por aproveitar a
realização do evento para fazer
a apresentação de novos produtos e de novas marcas. Têm
ainda oportunidade de participar
no Concurso de Vinhos Engarrafados, cujos prémios são sempre
uma mais valia em termos de comercialização.
Relativamente aos produtores
de pera rocha, como referi anteriormente, este é o certame mais
representativo deste importante
setor económico e a sua relevância consiste essencialmente na
promoção das mais valias que
esta fruta tem para os consumidores, bem como dos diversos
produtos derivados da pera rocha que vão surgindo quase todos os anos.

JORNAL DAS CALDAS - Num
ano em que a pandemia abrandou, mas em que os produtores se queixam de falta de mão
de obra e das elevadas temperaturas nas últimas semanas, que consequências tem
nas produções apresentadas
no evento? Como é que está
o setor vinícola e frutícola no
Bombarral?
Presidente da Câmara Municipal do Bombarral - O setor
agrícola é por natureza um setor
resiliente. Como todos sabemos,
não há dois anos iguais, e o setor
tem que se adaptar rapidamente
às circunstâncias do momento.
Os últimos tempos têm sido de
grandes desafios para os nossos
produtores, pois a aliar à questão da falta de mão de obra e das
temperaturas elevadas, não nos
podemos esquecer do aumento
dos custos de produção, por via
do incremento dos preços dos
combustíveis e energia, ou até
mesmo a questão das exportações que são afetadas pela guerra. Ainda assim, pela adesão ao
certame, estamos certos que os
nossos produtores trarão produtos de excelência que em muito
dignificarão este 37º Festival do
Vinho Português e 27ª Feira Nacional da Pera Rocha.

Pub.
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Adega da Vermelha
com vinhos à prova
e venda
VIVEIROS VITIOESTE
A SUA VINHA COMEÇA AQUI

O enoturismo é uma das apostas

Pub.

Os vinhos da Adega da Vermelha destacam-se cada vez mais, não só pela qualidade, mas também pela forma como são
produzidos e engarrafados, sendo objetivo da Adega da Vermelha “alcançar uma
relação de excelência entre a qualidade e
quantidade de uvas viniﬁcadas e o vinho
engarrafado colocado no mercado”.
O reconhecimento internacional é outro
fator importante, uma vez que os seus vinhos têm sido premiados em vários concursos (já no ano 2022) como por exemplo, Concurso Mundial Bruxelas, Portugal
Wine Trophy e Internacional Virtus.
Destacando-se com a sua mais recente marca AV, os vinhos Grande Reserva
Adega da Vermelha são vinhos premium,
com uma elevada qualidade e soﬁsticação
e premiados a nível nacional e internacional. A marca Mundus mais conhecida
pelos seus vinhos leves tem vindo cada
vez mais a aﬁrmar-se no mercado, destacando-se pelas restantes gamas e com
novidades no que diz respeito a vinhos frisantes e colheitas selecionadas.

Para além da presença pelo mundo
que, quem segue pelas redes sociais tem
acompanhado, a Adega abriu também portas ao enoturismo e tem recebido vários
grupos para visitas e provas de vinho.
Têm sido muitos os eventos e feiras
nos quais a Adega da Vermelha tem marcado a sua presença. No 37º Festival do
Vinho Português e 27ª Feira Nacional da
Pêra Rocha será possível encontrar os
vinhos das marcas Adega da Vermelha
(AV), Mundus e o novo BUS9 (todos eles
à venda na loja física e online da Adega
e presentes nas feiras e eventos) tanto à
venda com à prova.
Os vinhos Adega da Vermelha e Mundus estão também disponíveis na loja online www.vermelhawineshop.pt ou na loja
física localizada na aldeia da Vermelha.
Quem tiver interesse em perceber todo
o processo desde a produção do vinho até
ao vinho engarrafado então pode marcar
visita e prova através de enoturismo@
adegadavermelha.pt.

Rua José Maria do Rosário Guilherme, 28 - 2540-516 Pó
Telf: 262 969 286 | Tlm: 917 231 081
viveirosvitioeste.com ▪ info@viveirosvitioeste.com ▪ facebook.com/viveirosvitioeste
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Descubra os nossos vinhos em www.vermelhawineshop.pt
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Marque a sua visita e prova através de:
enoturismo@adegadavermelha.pt ou 262 699 200
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Rochacenter – o laboratório
ao serviço da pera Rocha

Pub.

Constituído em Outubro de
2017, o RochaCenter (Centro de
Pós-Colheita e Tecnologia), instalado em espaços cedidos pela
Câmara Municipal do Bombarral,
é reconhecido pelos seus fatores
naturais e humanos, mas também como responsável pelas caraterísticas e qualidade da pera
Rocha do Oeste DOP.
Trata-se de um agrupamento
complementar de empresas que
tem como principal objeto a prestação de serviços para melhoria
da pós-colheita e tecnologias
armazenamento de pera Rocha
e outros frutos produzidos ou comercializados pelos seus membros. Dispõe de equipamentos de
armazenamento, conservação e
monitorização que lhe permitem
implementar e testar diferentes
metodologias de armazenamento e conservação e, ainda, um laboratório equipado, que permite
acompanhar e caracterizar o estado ﬁsiológico dos frutos durante todo o período pós-colheita.
À data, tem dezassete agrupados que representam cerca
de 80% da produção nacional
da pera Rocha (Cooperativa
Agrícola do Bombarral, Central
de Frutas do Painho, Cooperfru-

tas - Cooperativa De Produtores
de Fruta e Produtos Hortícolas
de Alcobaça, Cooperativa Agrícola dos Fruticultores do Cadaval, Cpf - Centro de Produção e
Comercialização Hortofrutícola,
E. Timóteo, Ecofrutas - Estação Fruteira da Estremadura,
Frutalvor-Central Fruteira, Frutus - Estação Fruteira do Montejunto, Globalfrut, Produção
e Comercialização de Frutas,
Granfer-Produtores de Frutas, O
Melro, Narc Frutas - Cooperativa
de Fruticultores e Horticultores
da Região de Alcobaça, Patrícia
Pilar, Primofruta-Sociedade Hortofrutícola, Quinta do Pizão-Sociedade de Agricultura de Grupo
e Santos & Pereira-Importação e
Exportação.
O RochaCenter tem um conselho de administração composto por cinco membros e um conselho técnico cientíﬁco composto
por quatro técnicos de centrais
membros. A equipa de recursos
humanos conta com quatro técnicos (um doutorado, um doutorando, dois mestres e um técnico
proﬁssional).
O centro tem como campo
de ação a produção de conhecimento que permita controlar

Instalações laboratoriais
os diversos momentos da pera
Rocha em pós-colheita, o desenvolvimento de recomendações
para a conservação prolongada
de Pera Rocha, em função das
tecnologias disponíveis no mercado, e a vigilância ativa sobre
as tecnologias pós-colheita que
podem condicionar a competitividade do setor.
Com o objetivo de contribuir
para o melhor conhecimento ﬁsiológico e bioquímico da pera
Rocha durante o armazenamento, pretende-se potenciar o
desenvolvimento de produtos,

métodos e processos aplicados
à pós-colheita, prosseguindo e
aprofundando novos protocolos
de armazenamento de longa duração, através da monitorização
com bio-marcadores ou métodos
não destrutivos que permitam
avaliar, a cada momento, os frutos no interior da câmara e sem
efetuar a sua abertura. Outro dos
objetivos deste “laboratório ao
serviço da pera Rocha” é o estudo de fatores de pré-colheita que
possam inﬂuenciar o armazenamento de longo prazo.
Desenvolver projetos com

empresas ou centros de investigação na busca de novas soluções tecnológicas ou produtos,
estudar o valor nutricional da
pera Rocha, associado a benefícios para a saúde com valor relevante para promover o aumento
do seu consumo e promover a
gestão mais eﬁciente da energia
nas centrais fruteiras, através de
procedimentos, equipamentos
ou alterações de protocolos de
armazenamento, sem afetar o
resultado ﬁnal, é a meta.
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Nazarena no top 10
do Miss Teen Mundial
Raquel Libório, de 18 anos,
da Nazaré, Miss Teen Portugal
2021 e Miss Teen Mundial Portugal 2022, representou Portugal no maior concurso de beleza para adolescentes de todo
o mundo, o Miss Teen Mundial
2022, que se realizou entre 23 e
31 de julho em El Salvador. Competiu com 29 jovens, classificando Portugal no top 10 e foi ainda
eleita Best Face Miss Teen Mundial 2022.
A jovem, filha de pai nazareno
e de mãe de nacionalidade eslovaca, residentes no concelho,
foi preparada pela organização
nacional CNB Portugal e apresentou criações da estilista Cinthia de Sá, Oronero Clothes e o
seu traje nacional foi inspirado
no traje nazareno feminino criado por Maria Virgínia Marques by
Oro&Nero.
Pelo segundo ano consecutivo Portugal ficou classificado na
competição internacional, tendo
em 2021 alcançado o top 6 com
a Miss Teen Portugal Joana Salvador.
A vencedora Miss Teen Mundial foi a candidata da República
Dominicana, Mariona Juncona.
Após ter participado numa
preparação e no evento de seleção do distrito de Leiria no ano
passado, onde foi eleita Miss
Teen Leiria 2021, Raquel Libório ficou selecionada para a Final
Nacional do Miss Teen Portugal
2021. Participou com distinção
nas competições preliminares,
destacou-se durante o Estágio
Nacional e na Gala Final, foi
eleita Miss Teen Portugal 2021,
assumindo assim a responsabilidade de representar o nosso país

Peregrinação
da Benção
dos Capacetes
Após dois anos de interregno, face à pandemia de Covid19, a VII Peregrinação da Benção dos Capacetes ao Santuário de Fátima vai para a estrada
no dia 18 de setembro.
Este ano a organização
desta peregrinação é composta por dez grupos motards e
motoclubes, oriundos de norte
a sul do país, sendo dois deles
da região – a Associação Motociclista de Peniche e o Motoclube da Nazaré.
Trata-se de “um dia de união,
amizade e sobretudo de oração, por todos os motociclistas
que partiram precocemente”.
Uma vez mais esta peregri-

nação associa-se a ações de
solidariedade. Este ano irá ajudar o piloto de motocross Marco Silva. Tem 24 anos, é atleta
federado de motocross e em
novembro de 2021, enquanto treinava, sofreu uma grave
queda que o deixou bastante
debilitado.O valor angariado
através da venda de merchandising será para liquidar o máximo de sessões de fisioterapia.
A peregrinação é apadrinhada pela cantora Rita Guerra e
pela piloto Carlota Carocinho.
Em 2019 na VI Peregrinação, estiveram no Santuário
cerca de 160 mil peregrinos
motards.

OesteCIM
esclarece posições
sobre futuro hospital
Raquel Libório com um traje nazareno
criado por Maria Virgínia Marques by Oro&Nero
no Miss Teen Mundial 2022.
O Miss Teen Mundial destinase a jovens adolescentes, com
idades entre 13 e 18 anos, solteiras e sem filhos. É o maior concurso internacional de referência
para a categoria Teen e desde

2015 promove a eleição da adolescente mais bela e inspiradora
do mundo que busca transmitir
bons exemplos, a praticar o bem
e a promover o turismo.

Francisco Gomes

Centro de Saúde
de Óbidos
vai entrar em obras
O Centro de Saúde de Óbidos
vai sofrer obras de beneficiação
a partir de 5 de setembro e ao
longo de 300 dias, numa empreitada no valor de 474 mil euros.
Nesta quarta-feira,10 de agosto, pelas 09h30, será assinado o
auto de consignação à empresa
Sunever Engenharia, Lda. Nesta
cerimónia estarão presentes o
executivo municipal de Óbidos,
João Gomes, diretor executivo
do Agrupamento de Centros de
Saúde Oeste Norte, e João Soares, gerente da empresa que vai
realizar a obra.
Durante o mês de agosto vão
decorrer os trabalhos de despejo
do Centro de Saúde de Óbidos,
transferência do material e respetivos colaboradores e equipas

21

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste,
Pedro Folgado, nega que os
Municípios de Alcobaça e Nazaré não se reveem no estudo
da Universidade Nova, que
considera o Bombarral como a
melhor localização para o futuro hospital.
“Desde o início desta discussão que as posições na

OesteCIM sobre o tema têm
sido tomadas por unanimidade,
e estas visaram, para já, a elaboração do estudo que a Universidade Nova está a realizar,
assim como, o seu envio ao
Governo para que tome a decisão”, sublinha o dirigente, que
admite a exceção de Caldas da
Rainha, que tem contestado a
indicação do Bombarral.

Caminhada
com história
Um passeio carregado de
história, que começa na vila
medieval de Óbidos e passa
junto à antiga cidade romana
de Eburobrittium, é a proposta
da Caminhando.pt no dia 13 de
agosto.
O evento tem início às
09h30, junto ao Posto de Turismo de Óbidos, percorrendo
algumas das mais emblemáticas ruas da vila. Os participantes seguem depois em direção
à barragem do rio Arnóia, não
sem antes encontrar a cidade

romana.
O percurso continua junto às
margens do rio. No final há uma
subida em direção aos Casais
da Navalha e novamente uma
incursão em área de floresta,
que levará os caminhantes a
passar num troço do antigo
Aqueduto e à entrada de novo
em Óbidos. A hora prevista de
chegada é pelas 14h00.
Este passeio tem uma distância aproximada de 14 quilómetros. Inscrições em www.
caminhando.pt.

Pinturas em Ferrel
Obras vão transferir serviços para outras unidades do concelho
médicas para as outras unidades
de saúde do concelho, nomea-

damente Olho Marinho, Amoreira
e A-dos-Negros.

É inaugurada uma exposição de pinturas de Eduardo
Ferreira na próxima quintafeira, às 19h00, na Associação
Cultural Rabeca, no Largo Dr.
Manuel Pedrosa, em Ferrel.
“Arraial” é o título da exposição deste pintor natural de

Ferrel e conhecido pelos seus
quadros representativos de
paisagens e da natureza, em
acrílico e em aguarela, com os
quais tem obtido sucesso comercial.
A entrada é livre.
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Festa no Sítio da Nazaré
As festas da Nazaré vão decorrer de 7 a 18 de
setembro, no Parque Atlântico (no Sítio), com
música, gastronomia e diversão assegurada por
muitas atividades.

Pub.

Os Rh+ Música Positiva abrem
o cartaz das festas no dia 7 de
setembro (21h30), seguindo-se
a atuação de Pharol no dia do
Município (8/9, 22h30), Rock Improvável com Nuno Santos Violino (9/9, 22h30), Roda de Samba
(10/9, 22h30), The Lunar Souls
& The Lunatics (11/9, 21h30), Filhos da Terra (16/9; 22h30), Sons
D’Afro (17/9, 22h30) e Cristina
Maria com o espetáculo “15 anos
de Fado” (18/9; 21h30).
“Este ano optámos por fazer
um cartaz com artistas e oferta
cultural local e da região, que
foram alguns dos mais afetados
por aqueles dois longos anos de
pandemia provocada pela Covid19, que inviabilizou espetáculos
e trouxe dificuldades financeiras
a quem vive destas atividades.
No próximo ano retomaremos os
modelos de anos anteriores, e
manteremos o nosso apoio à expressão artística local”, declarou
Manuel Sequeira, vice-presidente da Câmara da Nazaré.
O vereador com o pelouro da
cultura acrescenta que este “é
o momento de mostrarmos os

talentos que vão evoluindo na
Nazaré”, sendo que as festas se
posicionam como um dos locais
de eleição “para esse lançamento”, onde se pretende “mostrar
a boa música que por cá se vai
fazendo”.
Para além dos concertos, decorrerão exibições pelos ranchos
folclóricos locais, sempre às
15h30. O Rancho da Velha Guarda do Folclore da Nazaré atua a
9 de setembro, o Tá-Mar no dia
11 e o Grupo Etnográfico Danças
e Cantares da Nazaré no dia 17
de setembro.
O recinto das festas terá a habitual animação para estes eventos populares e gastronomia,
com Tasquinhas, onde atuará, no
dia do Município (8/9) o dj ZABZ,
às 19h30.
Os mais pequenos também
terão o seu lugar neste evento
organizado pela Câmara Municipal, nos dias 8, 10, 11, 17 e 18,
com insufláveis, pinturas faciais,
modelagem de balões e teatro,
no dia 10, às 16h00.
As Festas do Sítio realizam-se
há vários anos no Parque Atlân-

A banda Pharol vai atuar no dia do Município
tico e ocorrem por ocasião dos
festejos religiosos no Santuário

em Honra de Nossa Senhora da
Nazaré, celebrados pela Confra-

ria.
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João Almeida venceu etapa final
e ficou no pódio da Vuelta a Burgos
O ciclista caldense João Almeida, que completou 24 anos
no dia 5 de agosto, venceu neste
sábado a última etapa da Vuelta
a Burgos, em Espanha, e voltou
aos pódios, ao ficar no 2º lugar
final.
“Estou muito feliz por regressar ao pódio. Quero agradecer
muito aos meus colegas de equipa e à UAE Team Emirates por
acreditarem em mim. Não tem
sido fácil mas temos sempre de
acreditar”, declarou o atleta.
Este triunfo foi celebrado de
forma efusiva pelo esloveno Tadej Pogacar, grande figura da
UAE Team Emirates, que nas redes sociais comentou: “Oh, meu
Deus! João Almeida é o meu herói. Rei!”.
João Almeida conseguiu a 2ª
vitória do ano em provas por etapas, depois de ter ganho a 4ª etapa da Volta a Cataluña e espera
ter uma “rápida recuperação”
para se preparar para a Vuelta a
España, entre 19 de agosto e 11
de setembro.
À procura da melhor forma
que lhe permita manter um bom
ritmo, o jovem de A-dos-Francos
tem tido altos e baixos nos últimos meses. Em maio testou
positivo à Covid-19 e teve de
abandonar o Giro d’Italia, quando ocupava o 4º lugar.
Posteriormente ficou em 3º
lugar na prova que ditou o campeão nacional de contrarrelógio

na categoria de elite, e sagrar-seia campeão nacional de fundo.
No final de julho desistiu da
clássica Donostia-San Sebastián, no País Basco, em Espanha,
tendo explicado que a razão foi a
“falta de forma física”.
Na Vuelta a Burgos o caldense estava a ter uma performance
discreta, pois apesar de andar
perto dos corredores da frente
não tinha conseguido vitórias em
etapas ou bonificações para a
classificação geral.
Ainda assim, na última etapa
estava a 42 segundos da liderança e a 16 segundos de um lugar
no pódio, onde se encontrava
outro corredor português, Rúben Guerreiro, da EF EducationEasyPost. No entanto, os 170
quilómetros da derradeira prova
mudaram o figurino.
A última etapa da Vuelta a
Burgos foi num percurso de montanha. O corredor de A-dos-Francos bateu ao sprint o colombiano
Miguel Ángel López, da Astana
Qazaqstan Team, e subiu do 15º
para a 2ª posição final, com o
mesmo tempo do 3º da geral, Miguel Ángel López, mas ficando à
sua frente por número de vitórias
em etapas.
Ficou a 35 segundos do líder,
Pavel Sivakov (que em março
mudou da nacionalidade russa
para a francesa, devido à sua
oposição à invasão da Ucrânia),
da Ineos Grenadiers, que foi 3º

Vitória do caldense ao sprint na última etapa
na etapa.
Rúben Guerreiro, que acabou em 6º lugar na etapa final,
desceu do 3º para o 6º lugar da
classificação geral, a 47 segundos do líder, obtendo a vitória na
classificação dos pontos.
Na prova participaram nomes
de peso como o vencedor do Giro
d’Italia deste ano, o australiano
Jai Hindley (Bora - Hansgrohe),
que ficou em 7º na Vuelta a Burgos, o holandês Wilco Kelderman (Bora - Hansgrohe), 3º no
Giro d’Italia em 2020, que ficou
em 9º, o italiano Vincenzo Nibali
(Astana Qazaqstan Team), que
venceu o Giro d’Italia em 2013 e
2016, o Tour de France em 2014
e a Vuelta a España em 2010,
que ficou em 11º, o colombiano
Esteban Chaves (EF Education–
EasyPost), 2º no Giro d’Italia em

João Almeida com Pavel Sivakov e Miguel Ángel López
2016, que ficou em 12º, o inglês
Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), vencedor do Giro d’Italia
em 2020, que ficou em 13º, e o
espanhol Mikel Landa (Bahrain –

Victorious), 3º no Giro d’Italia em
2015 e 2022, que ficou em 44º.

Francisco Gomes

SC Braga e AD Pastéis campeões de futebol de praia
na Nazaré

O SC Braga é campeão nacional de futebol de praia pela
8ª vez na sua história, ao vencer
na tarde do passado domingo a
Casa do Benfica de Loures por
3-2, na final da competição de
elite masculina, que se jogou no
Estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré.
Bê Martins colocou a equipa
bracarense em vantagem. Léo
Martins e Filipe Silva também
marcaram para o Braga. Tiago
Batalha e Chiky Ardil reduziram
a desvantagem e aumentaram a
emoção do jogo, mas o resultado
não se iria alterar.
No apuramento dos 3ºs e 4ºs
classificados, o encontro entre a
ACD O Sótão e o Sporting CP
terminou no tempo regulamentar
com um empate a três golos. Foi
no prolongamento que ficou resolvida a vitória dos leões sobre
a equipa nazarena (5-3).
Na competição feminina, a
AD Pastéis tornou-se campeã ao
vencer por 3-2 a ACD O Sótão,
na final disputada na manhã de
domingo no Estádio do Viveiro –
Jordan Santos.
Joana Meira e Jamila Marreiros colocaram a equipa lisboeta

em vantagem, com Andreia Silva
a aumentar para 3-0. A formação
da Nazaré reagiu e Jéssica Santos acabou por reduzir para 3-1,
seguindo-se Ema Toscano, que
colocou as decisões do título ao
rubro (3-2), mas até final a AD
Pastéis conservou a vantagem e
chegou ao título.
As lisboetas sucedem à ACD
o Sótão, campeã da 1.ª edição
da prova. A Associação Desportiva Nazaré 2022 classificou-se
em 3º lugar, após derrotar a UR
Cadima por 6-3.
A Casa do Benfica das Caldas
da Rainha ficou pelo caminho nos
oitavos de final do Campeonato
Nacional de Futebol de Praia, ao
ser derrotada no confronto com o
Belenenses por 9-6.
Para a equipa caldense estar
no top 16 das equipas nacionais
é relevante, tanto mais que é
100% amadora.
Há ainda uma competição
para conquistar, a taça distrital da
Associação de Futebol de Leiria,
realizando-se as meias-finais entre a Casa do Benfica das Caldas
da Rainha e Os Nazarenos, nesta quarta-feira, dia 10 de agosto,
pelas 20h15, no Arena Batalha.

SC Braga é campeão nacional de futebol de praia na competição masculina

AD Pastéis é campeã nacional de futebol de praia na competição feminina
Relativamente às competições nacionais os dois finalistas
com acesso direto a jogar na

Liga Elite na próxima época são
Belenenses e Chaves, que derrotou na final a equipa de Lisboa

por 6-3.
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António Morgado campeão nacional
de fundo e de contrarrelógio
O caldense António Morgado conquistou neste
fim de semana, no Bombarral, os títulos de campeão nacional de fundo e de campeão nacional
de contrarrelógio em juniores masculinos.
Francisco Gomes

Pub.

No sábado, o jovem de Salir
do Porto, da equipa da Bairrada,
pulverizou a concorrência, à semelhança daquilo que tinha feito
no ano passado.
O corredor completou o seu
esforço individual de doze quilómetros em 15m45s, menos
28 segundos do que o segundo
classificado e menos 53 segundos do que o terceiro. Repetindo
o pódio de 2021, os seus colegas de equipa, Gonçalo Tavares
e Rúben Rodrigues, terminaram
na segunda e terceira posições,
respetivamente.
António Morgado, já habituado
ao sabor da vitória, revelou que
“é muito bom conseguir repetir o
título. É sempre um objetivo da
época e foi cumprido. Era um
contrarrelógio curto e encontrome numa fase em que me estou
a dar melhor nos contrarrelógios
mais longos. No entanto, posso
dizer que este me correu muito
bem”.
Já no setor feminino desta
mesma categoria, Mariana Líbano (Velo Performance/JS Campinense) mostrou-se também a
outro nível, comparativamente
às suas adversárias. A corredora
ganhou mais de um minuto à segunda classificada, Íris Chagas
(Cantanhede Cycling/VESAM),
após completar o seu contrarrelógio em 15m08s. Laura Simão
(5Quinas/Município de Albufeira/
CDASJ) foi terceira, a 1m27s.
A disputa pelo título nacional
de contrarrelógio na categoria de
cadetes masculinos, na distância
de nove quilómetros, não poderia ter sido mais equilibrada, com
o vencedor e o segundo classificado a ficarem separados por
pouco apenas um segundo. A
vitória ficaria para Rafael Durães
(Silva&Vinha/ADRAP/Sentir Pe-

nafiel), que bateu o seu colega
de equipa, José Moreira. Bernardo Leal (Cantanhede Cycling/2W
Engenharia) fechou o pódio na
terceira posição, a 32 segundos
do novo campeão nacional.
No feminino as diferenças
também não foram significativas,
com Daniela Simão (Extremosul/
Hotel Alísios/Cenmais) a sagrarse campeã nacional de contrarrelógio, após bater o tempo da
sua colega de equipa, Raquel
Dias, por apenas três segundos.
Beatriz Guerra (Velo Performace/JS Campinense) terminou em
terceiro lugar.
Foi dia de estreia para os
juvenis, que disputaram o seu
primeiro campeonato nacional,
traduzido numa prova de fundo.
Os setores masculino e feminino partiram em conjunto para
os 21 quilómetros da corrida,
correspondente a duas voltas a
um circuito. O título masculino ficaria decidido ao sprint, com Rui
Sabino (União Ciclismo da Trofa)
a levar a melhor sobre Guilherme Ribeiro (Academia Ciclismo
de Paredes) e Gonçalo Costa
(Póvoa Cycling Academy/CDC
Navais), que terminaram na segunda e terceira posições, respetivamente.
Já no feminino, Mariana Resende (Escola de Ciclismo de
Oeiras/SPC) conseguiu segurar
a liderança da corrida até ao final, vencendo isolada. Bárbara
Santos (Freebike Shop/Bike Clube S.Brás) terminou na segunda
posição, a apenas dois segundos, e Carolina Namora (Agência
Avenida/D’Helvetia) fechou em
terceiro, a dez segundos.
No domingo, foram disputadas as provas de fundo para as
categorias de cadetes e juniores
masculinos. Os cadetes tiveram

O caldense, ao centro
pela frente um percurso com 78
quilómetros, correspondentes a
quatro voltas a um circuito. Os
juniores efectuaram um percurso
de 117 quilómetros, totalizando
seis voltas ao circuito.
Assumindo a frente da corrida desde os quilómetros iniciais,
António Morgado fez a dobradinha e conquistou o título de campeão nacional de fundo em juniores masculinos. Gonçalo Tavares
(Bairrada) foi segundo e Daniel
Lima (Bairrada) foi terceiro.
A meio da primeira volta desta
prova de fundo destacou-se um
grupo de treze corredores, que
acabou por se ir fragmentando
até à primeira passagem pela
meta. Nessa altura, eram já apenas cinco corredores na frente
da corrida. Entre eles, António
Morgado, Gonçalo Tavares e
Daniel Lima, João Martins (Póvoa Cycling Academy/CDC Navais) e Duarte Domingues (Escola de Ciclismo Bruno Neves).
Em posição intermédia seguiam
Rúben Rodrigues (Bairrada) e
Tomás Mota (Landeiro/KTM/
Matias&Araujo/Frulact), a cerca
de 30 segundos. O pelotão es-

tava a 50 segundos, liderado por
três equipas: Mato Cheirinhos/
Vila Galé/Etopi, Landeiro/KTM/
Matias&Araujo/Frulact e Centro
de Ciclismo de Loulé.
Durante a segunda volta, António Morgado impôs o seu ritmo, isolando-se em cabeça de
corrida, quando faltavam ainda
mais de 80 quilómetros para o
final, dos 117 que compunham
a prova. António Morgado, já
nesta fase inicial da corrida, ia a
grande velocidade, com mais de
1m30s de vantagem em relação
ao pelotão que seguia compacto,
liderado pela equipa Landeiro/
KTM/Matias&Araujo/Frulact).
Assumindo a liderança da
prova, António Morgado foi construindo a sua vantagem e, à entrada para a última das seis voltas ao circuito, levava já mais de
2m30s de vantagem para os perseguidores, que eram, nessa altura, Tiago Nunes (Silva&Vinha/
ADRAP/Sentir Penafiel) e os
seus colegas de equipa, Daniel
Lima e Gonçalo Tavares.
António Morgado cortou a
meta isolado e explicou como
chegou à vitória: “O campeonato

nacional é sempre uma corrida
difícil porque é só um dia e nunca
se pode facilitar. A equipa tentou
endurecer logo desde início e na
primeira volta conseguimos sair
logo num grupo com cinco corredores da Bairrada. A ideia era
levar a corrida assim pelo menos
até à quarta ou quinta volta, mas
o pelotão estava a aproximar-se
e tivemos de acelerar novamente
e eu consegui sair. Esta vitória é
dedicada à equipa e aos meus
colegas que me ajudaram”.
Passados 3m28s chegaram
os seus colegas de equipa, Gonçalo Tavares e Daniel Lima, que
cortaram a meta abraçados em
jeito de celebração.
Na categoria de cadetes masculinos, depois de ter sido vicecampeão nacional de contrarrelógio, José Moreira subiu ao lugar mais alto do pódio para vestir
a camisola de campeão nacional
de fundo. Diogo Miranda (Landeiro/KTM/Matias&Araujo/Frulact) foi segundo e Miguel Pereira
(Santa Maria da Feira/Segmento
D’Época/Reol) fechou o pódio
em terceiro.
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Jogo de treino

Caldas Sport Clube 0
Petro Atlético de Luanda 1
Campo da Mata
Árbitro: André Mendes
Assistentes: Rúben Anjos e
Bruno Santos
4º árbitro: Tars Khrobatyn
Caldas Sport Clube: Luís
Lopes, Thomas Militão, André
Sousa, Luís Marcelino, Juvenal
Oliveira, João Silva, Leandro
Borges, Miguel Rebelo, André
Perre, Gonçalo Barreiras e João
Rodrigues
Suplentes: Wilson Soares,
André Simões, Tiago Catarino,
Henrique Henriques, Chiquinho,
Tuga, Rafael Roque, Afonso Botelho, Guilherme Martins, Nuno
Januário, Paulo Inácio e Luís
Farinha
Treinador: José Vala; Adjunto:
Gonçalo Penas; Médico: Paulo Parente; Massagista: Álvaro
Fonte
Substituições: Miguel Rebelo
(Chiquinho 45m-1ºP), André Perre (Nuno Januário 45m-1ºP), Juvenal Oliveira (Luís Farinha 45m1ºP), Luis Lopes (Wilson Soares
45m-1ºP) e Gonçalo Barreiras
(Henrique Henriques 27m-1ºP)
Petro Atlético de Luanda:
Augusto, Diogemes, Mindinho,

Kinito, Pedro, Ito, Megue, Anderson, Cebibi, Job e Érico
Suplentes: Carlinhos, Maramata, Santos e Gleison
Treinador: Alexandre Santos
Cartão amarelo: Megue (36m1ºP)
Golo: Gleison (37m-2ºP)
Substituições: Ito (Carlinhos
22m-1ºP)
Em mais um jogo de preparação para a nova temporada que
se avizinha, a equipa sénior do
Caldas SC defrontou na tarde do
passado sábado a equipa do Petro de Luanda, tendo sido derrotada por 0-1, num jogo disputado
no Campo da Mata. Gleison marcou o único golo da equipa.
No mesmo dia, a equipa caldense deslocou-se ao campo do
Marinhense, onde venceu por
4-1.

Rui Miguel

1

1. Caldas SC
2. Petro Atlético de Luanda
3. e 4. Jogo de treino
5. Entrada das equipas em
campo

5

2

4

3

JORNAL DAS CALDAS

10 DE AGOSTO DE 2022

PUBLICIDADE

27

28

DESPORTO

10 DE AGOSTO DE 2022

Pedro Libório
bicampeão em Espinho

Junta apoia
relvado sintético
na Serra D’El-Rei

A Junta de Freguesia de
Serra D’El-Rei, no concelho de
Peniche, deliberou atribuir este
ano um apoio financeiro de
doze mil euros destinados ao
relvado sintético da Associação
“A Serrana” e instalações do
campo de futebol.
A autarquia reuniu com a
nova comissão de obras devido
à necessidade de um aumento
significativo do valor do apoio
da Junta de Freguesia para a
instalação do relvado sintético, pelo que o investimento ao
longo dos próximos anos pode
atingir os quarenta mil euros.
Pedro Libório, segundo a contar da esquerda, venceu torneio sénior

Patrícia Gui
representou Portugal
A jovem atleta caldense Patrícia Gui, que havia participado no
campeonato da europa por equipas que se disputou na Roménia, esteve agora presente também no campeonato da europa
individual, em Most (República

Checa).
Patrícia Gui entrou a vencer
frente a Elene Khubua (Geórgia)
por 6/3 e 7/5. Cedeu depois na
segunda ronda frente a Veronika
Sekerova (Rep.Checa) por 2/6 e
1/6.
Esta foi a primeira vez que
Patrícia Gui disputou esta prova, para a qual são selecionadas
apenas duas atletas de cada
país.

Campeonato regional
nas Caldas
Como tem sido habitual nos
últimos anos, o campeonato regional absoluto da Associação
de Ténis de Leiria voltou a realizar-se em parceria com o Clube
de Ténis das Caldas da Rainha
(C.T.C.R.), que acolheu a competição nos courts de terra batida
do Parque D. Carlos I.

Esta prova contou com a participação de 48 atletas, 22 dos
quais do clube caldense, que arrecadaram a maioria dos títulos
em disputa: Singulares Masculinos - Artur Completo (C.T.C.R.)
vs Martim Marujo (C.T.C.R.) 7/5, 6/7 e 7/6; Singulares Femininos - Mariana Oliveira (C.E.T.
Leiria) vs Patrícia Gui (C.T.C.R.)
- 6/1, 4/6 e 6/4; Pares Masculinos - Artur Completo (C.T.C.R.)
/ Pedro Rodrigues (C.T.C.R.) vs
Martim Marujo (C.T.C.R.) / Rafael Cunha (C.T.C.R.) - 4/6, 7/6
e 10/7; Pares Femininos - Ana
Pinto (R.S.C. Leiria) / Mariana
Oliveira (C.E.T. Leiria) vs Gabriela Martins (C.T.C.R.) / Mirian Tuluca (C.T.C.R.) - 6/0 e 6/1; Pares
Mistos - Carolina Reis (C.T.C.R.)
/ Martim Marujo (C.T.C.R.) vs
Mariana Oliveira (C.E.T. Leiria) /
Pedro Rodrigues (C.T.C.R.) - 6/2,
3/6 e 10/5.

Carolina Santos vence primeira
final no circuito nacional de surf

Carolina Santos, atleta de
Caldas da Rainha, estreou-se a
vencer em provas a contar para o
circuito nacional feminino de surf
e é a nova Miss Prio Cup, após
bater Camilla Kemp, campeã
nacional de surf em 2018, numa
final bastante renhida e de excelente nível, na Costa Nova, em
Ílhavo, na passada sexta-feira.
A surfista caldense, de 20
anos, depois de eliminar nas
meias-finais Beatriz Carvalho,
enfrentou Camilla Kemp, que
havia batido Maria Salgado nas
«meias», que até entrou melhor
na final e colocou-se na liderança após a primeira onda surfada
por ambas as atletas.
No entanto, foi sol de pouca
dura, porque, logo de seguida, a
surfista do Surf Clube de Viana
assumiu o comando da bateria
final para não mais a largar. E a
determinação com que o fez ficou
evidente na sua terceira onda,

A Meia Maratona Internacional da Nazaré - Associação de
Cultura e Desporto (MMIN) e o
Clube de Atletismo da Nazaré
(CAN) vão promover a organização conjunta da 46ª edição
da mais antiga meia maratona
em Portugal, no dia 13 de novembro.
Depois de dois anos de in-

pondo-se a salvo dos ataques da
surfista do Ericeira Surf Clube.
No final, Carolina Santos somou um score de 15.20 pontos,
enquanto Camilla Kemp alcançou 13.05 pontos.

terrupção, devido ao contexto
pandémico e às consequentes
dificuldades de sustentabilidade financeira da prova, a Meia
da Nazaré regressa à estrada
através de uma parceria entre
a MMIN e o CAN, com o objetivo de redinamizar a organização.

1ª Gala do Desporto
e da Atividade Física
O Município de Caldas da
Rainha vai organizar a 1ª Gala
do Desporto e da Atividade Física, marcada para 30 de setembro.
O objetivo é a “valorização
pública de todos aqueles que
contribuem para o sucesso

A caldense em excelente nível (foto André Neto)
em que alcançou a excelência
com uma onda de 9.00 pontos.
Camilla Kemp só conseguiu
responder na fase derradeira da
final, mas a Miss Prio Cup 2022
já sentia o estatuto e conseguiu
melhorar a nota de «back up»,

“É um valor igual ao do Instituto Português do Desporto e
Juventude [governo]. Até parece que os orçamentos são
iguais. Pela primeira vez na
história do concelho, uma freguesia atribuiu um apoio financeiro sem precedentes para a
instalação de um relvado sintético. Trata-se de uma grande
notícia para a população e para
todos os desportistas”, comenta Jorge Amador, presidente da
Junta, indicando que a obra vai
ter lugar com o apoio de várias
entidades.

Meia Maratona
da Nazaré

Pub.

Pedro Libório, atleta do Clube
de Ténis das Caldas da Rainha
/ Felner Tennis Academy, revalidou o título de campeão do torneio sénior disputado no Clube
de Ténis de Espinho, que distribuiu um prize money de 2.000€.
A defender o estatuto de primeiro cabeça de série da prova,
Pedro Libório não perdeu qualquer set ao longo do torneio,
derrotando na final João Dinis
Ribeiro (E.T. Maia) por claros 6/1
e 6/2.

JORNAL DAS CALDAS

desportivo no nosso concelho”,
tendo em conta que “o reconhecimento de resultados desportivos, de agentes desportivos,
projetos, atividades e eventos
valoriza e estimula a prática
desportiva e o sentimento de
pertença de um concelho”.
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“Rádio Mais Oeste 94.2 FM
Por uma boa história, por uma boa notícia,
vamos ao ﬁm da rua, vamos ao ﬁm do mundo!
Rádio Mais Oeste, a nossa Rádio”
A vereadora da Câmara Municipal do Bombarral, Fátima Coelho, foi convidada do Programa Expresso das Dez, no dia 8 de agosto. O tema da
conversa foi o 37º Festival do Vinho Português e a 27ª Feira Nacional da
Pera Rocha, que se realiza na Mata Municipal do Bombarral, de 10 a 15
de agosto.
A autarca relatou a importância económica do evento para o Bombarral
e região, sendo que a produção de vinho e de pera rocha são um dos
principais pilares da economia local. Realçou ainda a excelência dos
artistas que integram o cartaz de espetáculos, que se realizam todos
os dias pelas 22h30 e no palco principal do recinto festivo. Referiu-nos
a preocupação com a juventude e por isso foi escolhido para dia 12 de
agosto o rapper português Plutónio. Nomes como Banda Xeques Orquestra, André Sardet,
David Antunes, Ana Bacalhau e Azeitonas animarão os dias desta iniciativa, que conta com o apoio da Rádio Mais Oeste e Jornal das Caldas.
Pode ouvir a entrevista completa no Facebook da Rádio Mais Oeste.

Pub.

"Verão São" é o nome do festival que anima São Martinho do Porto de
5 a 20 de agosto. Falámos com Miguel Teixeira, da organização, que
nos falou dos bastidores, das diﬁculdades, dos apoios, do cartaz de espetáculos e sobretudo a vontade de dar continuidade a esta iniciativa.
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Cavalheiro de 71 anos, viúvo, procura
senhora viúva ou divorciada, com idades
comprendidas entre os 60, ou 65 anos,
com quem possa dialogar, para ﬁns
de uma possível amizade e quem sabe,
para um possível, compromisso.
Sem mais, aqui deixo o meu número
de Tel: 919 828 924.
Assim ﬁco a aguardar por uma possível,
resposta!
Aluga-se T3 remodelado junto à Fonte Luminosa
(Rotunda dos Arneiros)
Tel: 914 327 259

JORNAL DAS CALDAS
Astrólogo/Espiritualista

Mestre Quemo

Telf.262 096 898 – Tlm.967 078 184

912 584 886 / 920(WhatsApp)
596 608
Trabalho Garantido

Grande astrólogo, espiritualista e curandeiro, ajuda a resolver todos os problemas, Gs. Dotado de poderes absolutos
nas magias branca e negra. Ajuda sempre com resultados
positivos, problemas relacionados com: amor, família, trabalho, 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.
Rua Engenheiro Duarte Pacheco n.º 19/ 1 Esq.
Perto da Rodoviária - 2500 - 198 Caldas da Rainha

Informe-se pelo 262 844 443

Vende-se Negócio de Levante
Setor Alimentar Zona Oeste
Tel: 922 284 947

ANIMAÇÃO INFANTIL

Festas de aniversário /Casamentos
Batizados

Telf. 961 581 340 @eventos.sonhosmagicos
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