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Ala sul do Hospital Termal reabre com
e de bem-estar
A ala sul do Hospital Termal das Caldas da Rainha, um dos mais antigos do mundo, reabriu ao
público com tratamentos terapêuticos, indicados
para várias patologias, e diferentes programas
de spa e bem-estar.
Com marcação prévia, as consultas, tratamentos e rituais de bem-estar estarão a funcionar em
pleno a partir de 26 de setembro.
Marlene Sousa
A inauguração decorreu no
dia 20 de setembro, após uma
intervenção profunda das infraestruturas e equipamentos, contemplando banheiras de hidromassagem, duches vichy, de jato
e circular e também equipamentos de vapor, para realização de
tratamentos clínicos músculo-esqueléticos, bem-estar e massagens, que assim complementam
a oferta das termas caldenses.
Existem doze salas de tratamento (onze com água termal
e uma de técnicas de massagens).
A cerimónia inaugural foi assinalada com uma visita à ala,
situada no 1.º piso do Hospital
Termal e também pela inauguração da exposição coletiva “Cintilações e Reflexos – Água”, composta por obras de artistas cujo
percurso académico passou pela
Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha.
Samuel Rama, pro presidente
do Politécnico de Leiria, fez uma
apresentação da mostra, que ficará patente no Hospital Termal
até 30 de novembro.

Mais de 500 mil euros
na requalificação
As obras de requalificação
tiveram, segundo, o presidente
da Câmara, o custo mais de 500
mil euros, com um financiamento
do Quadro Comunitário Portugal
2020 de cerca de 400 mil euros,
na ordem de 75% do investimento.
Depois de ter consolidado os
tratamentos das vias respiratórias no balneário novo, agora o
objetivo é promover e consolidar
a “ala de tratamentos clínicos
musculoesqueléticos, de bemestar e massagens”. “Queremos
fazer um trabalho muito grande
de promoção e divulgação para
ganhar a notabilidade que merece e reafirmar o posicionamento da estância termal como um
destino de saúde e bem-estar,
seguro e saudável”, disse Vitor
Marques.
O autarca quer “fazer um
trabalho de base envolvendo
os caldenses e populações dos
concelhos vizinhos, onde a meta
é que 50% dos aquistas sejam

das Caldas”. Pretende cativar os
vários grupos etários.
O presidente divulgou ainda
que vai haver uma oferta especial para os caldenses que ainda não está definida, mas em
princípio depois de fazer uma
série de tratamentos haverá um
de cortesia para a população do
concelho”.
Ainda na vertente de promoção, Vitor Marques revelou que
falou com o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde
Oeste Norte (ACeS Oeste Norte), João Gomes, no sentido de
proporcionar uma “experiência
termal aos médicos de família,
incluindo workshops e pequenas conferências”. O objetivo é
proporcionar mais informações
para que “possam prescrever
aos seus utentes os tratamentos
necessários”.
No âmbito da divulgação, o
autarca disse que espera na próxima quinta-feira receber no Hospital Termal, através da Associação Termas Portugal, uma equipa de jornalistas do estrangeiro,
nomeadamente do Canadá e
dos Estados Unidos de América,
que vem fazer uma visita a várias
termas do país.
Vitor Marques destacou a exposição que inaugurou o espaço,
revelando que o intuito é “ter no
Hospital Termal uma oferta cultural com exposições e apontamentos musicais, criando uma
“dinâmica de desenvolvimento
de outras infraestruturas que não
seja só das águas termais”.
O projeto abrange a investigação, com o intuito de avaliar o
potencial e evidências da água
termal e fundamentar cientificamente o efeito desta água das
Caldas nas doenças e prevenção
das enfermidades. Para isso o
presidente conta com a parceria
do Instituto Politécnico de Leiria.

“Estamos a fazer
o masterplan
do termalismo”
O presidente da autarquia
considera que “a abertura do
equipamento termal” é “muito
importante para a economia regional”, revelando que já existem
cerca de mil inscrições para os
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tratamentos na ala sul do Hospital Termal.
A partir de agora existe uma
receção para todos os tratamentos, incluindo os de via respiratória.
O autarca pretende que a estância de tratamento termal das

Caldas “seja muito procurada
para fins medicinais”.
Quanto aos brindes personalizados, existem vários produtos
para recordar as termas, como os
copos, sabonetes de água termal
e brevemente haverá cremes.
De acordo com o autarca, o

projeto nunca estará acabado
porque tem uma “necessidade
de manutenção muito grande”.
No entanto, Vitor Marques sublinhou que “encontram-se em elaboração o Plano de Intervenção
Municipal para a Área Termal e
Zona Envolvente, verdadeiro pro-
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tratamentos terapêuticos

petiva de melhorar o estilo de
vida das pessoas”.
A água termal das Caldas é
“um medicamento bacteriologicamente puro”, disse o responsável.
Segundo o médico, é uma estância termal diferente, com uma
“história fabulosa, dotada agora
dos equipamentos e técnicas
mais modernos”.
Todos os tratamentos do Hospital Termal das Caldas irão funcionar de segunda-feira a sábado e os de bem-estar termal não
necessitam de consulta com o
profissional de saúde.

4
jeto âncora que prevê uma abordagem transversal aos domínios
da saúde e bem-estar, cultura,
turismo, sustentabilidade, urbanismo e mobilidade”.
“Estamos a fazer o masterplan
do termalismo, que estará terminado no final do ano, onde esperamos vir a colher um conjunto
informações que nos permitirão
tirar decisões adequadas para o
passo seguinte a dar, como ava-

liar a pertinência ou não de incrementar no piso do rés-do-chão
do balneário novo a construção
de uma piscina”, contou.
Existe ainda o compromisso
do contrato com o Estado para
construírem um novo balneário.
“No Plano de Pormenor do Centro Histórico temos dois registos
de locais distintos, um na Parada e outro na Mata, que passam
pela aprovação de entidades”.

“Uma história
fabulosa dotada
de equipamentos
modernos”
António Santos Silva, diretor
clínico do Hospital Termal das
Caldas da Rainha, disse que os
tratamentos vão “responder às
expetativas em áreas de bemestar, na investigação, e na pers-

“Um dia feliz para
os caldenses”
Depois da luta da Comissão
de Utentes do Centro Hospitalar
do Oeste para a reabertura dos
tratamentos termais, o porta voz,
Vítor Dinis, salientou que “é um
dia muito importante para a nossa comissão e os caldenses estão de parabéns por este passo,
que era o mais desejado”. Espera que haja bastante afluência
de aquistas, “para usufruírem da
água termal caldense para tratamentos ou para momentos de
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relaxamento”.
Os tratamentos no Hospital
Termal das Caldas da Rainha estiveram suspensos desde 2009
devido à presença da bactéria
“legionela”, detetada nas canalizações da unidade, cuja reabertura ficou condicionada à realização da modernização das tubagens onde circula a água termal.
Em maio, o Ministério da Saúde autorizou a reabertura dos
tratamentos no balneário novo,
no qual a autarquia fez também
melhoramentos no valor de meio
milhão de euros.
O Hospital Termal foi fundado
em 1484. Faz parte do património termal cedido pelo Estado à
Câmara da Caldas da Rainha,
em dezembro de 2015, e que engloba ainda o Parque D. Carlos I
e a Mata Rainha D. Leonor.

1. Cerimónia inaugural da ala
sul do Hospital Termal das
Caldas da Rainha
2. Hidromassagem
3. Duche Massagem
4. Sala de Repouso

“O serviço de urgência está a destruir o hospital das Caldas”
Numa visita ao hospital das Caldas, o presidente
do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos alertou na passada terça-feira para a necessidade de reorganizar o serviço de urgência
desta unidade, porque “está a destruir a capacidade desta unidade cumprir o seu papel”.
Marlene Sousa

“Se os médicos estão na urgência não estão nas consultas,
nos internamentos e nos blocos
operatórios”, disse Alexandre Valentim Lourenço, salientando que
a maioria dos utentes que vai às
urgências não tinha necessidade
de o fazer caso tivesse resposta
nos cuidados de saúde primários.
O responsável referiu ainda
que cerca de 25% dos doentes
internados no serviço de medicina interna desta unidade já tiveram alta, mas “não têm lar, apoio
social, cuidados continuados ou
família e não libertam camas, sobrecarregando a urgência”.
O dirigente falou com a imprensa depois de uma reunião
com médicos. Esteve também
cinco minutos com o Conselho da
Administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO). Nesta deslocação esteve acompanhado de
Nuno Santa Clara, presidente do
conselho sub-regional do Oeste
da Ordem dos Médicos.
A visita iniciou na unidade das
Caldas, de onde depois seguiu

para o Hospital de Torres vedras.
“Estamos a ouvir os problemas locais, porque percebemos
que muitos médicos novos estão
a abandonar os hospitais”, divulgou, defendendo “mais autonomia dos profissionais de saúde,
porque são eles que conhecem
as doenças e sabem como devem tratar”.
Alexandre Valentim Lourenço
revelou que a visita ao CHO surgiu na sequência das conclusões
da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) devido
à mulher grávida que perdeu o
bebé no hospital das Caldas, no
início de junho deste ano e que
motivou a demissão da diretora
clínica.
“O Conselho de Administração
ainda não conseguiu substituir a
diretora clínica porque não é com
processos disciplinares impostos
pela IGAS que vamos atrair médicos para assumir funções de
responsabilidade”, salientou este
responsável.
“Hoje ouvimos as reclamações

Alexandre Valentim Lourenço e Nuno Santa Clara
dos médicos de vários serviços e
especialidades que alegam que
só estão nos jornais quando corre
mal ou morre alguém”, afirmando
que “também é importante dizer
que estes profissionais salvam
vidas todos os dias”. “Trabalham
para além dos seus limites e se
tivessem condições fariam ainda
muito melhor”, adiantou o presidente.
Outro problema relatado por
Alexandre Valentim Lourenço é
que os médicos do hospital das
Caldas queixaram-se de ainda
não haver unidade de cuidados

intensivos, o que significa que
“esta unidade hospitalar não
pode operar doentes mais complicados e instáveis e tem que os
enviar esses para outros hospitais”.
Revelou ainda que os profissionais de saúde disseram que
pelo facto de haver “dois hospitais muito parecidos afastados não conseguem ter escalas
comuns e o facto de haver dois
serviços de urgência com duas
equipas duplicadas não ajuda
e seria mais simples haver uma
única urgência”.

“Uma das propostas era ter
um único hospitalar do Oeste
mais moderno, mas sabendo
nós que isso vai demorar anos,
precisamos de medidas agora”,
frisou.
“São pequenos investimentos
que podiam melhorar as condições de funcionamento”, disse,
acrescentando que os médicos
deveriam pensar em “como tratar os doentes e não nos problemas de organização geral de um
hospital”.
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Falso jogador de futebol aliciava menores
e mulheres jovens para fins sexuais
Um homem fazia-se passar por jogador e empresário de futebol, falsa função através da qual
aliciava nas redes sociais menores ou mulheres
jovens para fins sexuais, uma das quais do Bombarral, tendo sido detido e constituído arguido.
Francisco Gomes
O Ministério Público na Comarca do Porto acusou-o da prática um crime de aliciamento de
menores para fins sexuais, cinco
crimes de violação, dois crimes
de pornografia de menores, um
crime de coação sexual, um crime de recurso à prostituição de
menores, um crime de importunação sexual, seis crimes de devassa da vida privada, um crime
de extorsão, três crimes de extorsão na forma tentada, quatro
crimes de coação, cinco crimes
de burla, dois crimes de acesso
ilegítimo e dois crimes de falsidade informática, num total de trinta e quatro crimes em concurso
efetivo.

Segundo divulgou no passado dia 14, o Ministério Público
considerou indiciado que “entre
os anos de 2019 e 2022 (até à
sua detenção), através de perfis
das suas próprias vítimas ou que
falsamente criava para o efeito
nas redes sociais (WhatsApp,
Snapchat, Discord e Telegram)
ou através de cartões SIM prépagos, o arguido tinha o propósito de as aliciar a manterem relações sexuais consigo, de lhes
extorquir quantias em dinheiro
ou proporcionar a prática de atos
sexuais a outros indivíduos das
suas relações de amizade”.
De acordo com a acusação,
“após conseguir estabelecer

Vítimas foram chantageadas através das redes sociais
contacto com as vítimas, o arguido ameaçava-as a manterem
consigo relações sexuais com
o argumento de ter na sua posse fotos de índole sexual, e que
as divulgaria, caso não aceitassem”. Outras vezes, “nos casos
em que conseguia que as vítimas
lhe enviassem fotos ou vídeos de
nudez, ou em ato sexual com terceiros, por se convencerem que
teriam proveito económico ou de
outra natureza, o arguido utiliza-

va posteriormente tais fotos ou
vídeos, coagindo as vítimas a
sujeitarem-se às relações sexuais ou a lhe entregarem quantias
em dinheiro, com o argumento
de divulgação junto de familiares, entidade patronal, colegas
de trabalho ou publicamente”.
Estão envolvidas 13 vítimas,
com idades compreendias entre
os 13 e os 24 anos, e residentes em diferentes locais – Porto,
Braga, Maia, Bombarral, Santa

Maria da Feira, São Martinho
de Serdoura, Paços de Ferreira,
Vila Nova de Gaia, Santo Tirso e
Amora.
Foi requerido pelo Ministério
Público o arbitramento de indemnização a todas as vítimas
e formulou pedido de perda de
vantagens da atividade criminosa, nomeadamente da quantia
de 12.250,00 euros, obtida pelo
arguido, que se encontra preso
preventivamente.

Surf & Rescue no Oeste
Três menores
identificados por furto
em residência
Três menores foram identificados pelo Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da
Rainha da GNR por suspeita
de furto no interior de uma residência em São Gregório e posse ilegal de arma de fogo.
No âmbito de uma investigação ao furto, ocorrido a 11
de setembro, os militares, com
o reforço do Posto Territorial
de Caldas da Rainha da GNR,
realizaram no dia seguinte três
buscas domiciliárias nos concelhos de Caldas da Rainha e
Cadaval, resultando na recuperação dos objetos furtados,
nomeadamente, duas armas

de fogo, 40 cartuchos e dois
coletes de caça.
No decorrer das diligências
foi ainda apreendido um ciclomotor ostentando matrículas
falsas.
Os três suspeitos têm idades entre 15 e 17 anos. O mais
novo foi identificado e elaborada informação para levantamento do respetivo processo.
Os outros dois foram constituídos arguidos e o processo foi
remetido ao Tribunal Judicial
de Caldas da Rainha.

Francisco Gomes

Encontrado cadáver
junto a acesso a praia
Um corpo foi encontrado ao
final da tarde do passado dia
16 num terreno junto à praia da
Pedra do Ouro, em Alcobaça.
O alerta foi dado por jovens,
que viram o cadáver quando procuravam um acesso à
praia e se depararam com um
esqueleto humano, posto a
descoberto num talude, na se-

quência da erosão costeira e
da água da chuva.
A identificação do sexo só
ia ser possível com análise forense.
Os bombeiros de Pataias removeram o corpo, na presença
da Polícia Marítima, da GNR
e da Polícia Judiciária, para
quem transitou o caso.

Objetivo é contribuir para o salvamento de pessoas em risco de afogamento nas praias
O Surf & Rescue, projeto único em Portugal que une o surf
e o salvamento aquático, está
de regresso às praias nacionais
pelo terceiro ano consecutivo,
e, depois de já ter passado por
Sesimbra, Ericeira, Viana do
Castelo, Cascais e Faro, vai chegar agora ao Litoral Oeste, mais
concretamente à Praia da Areia
Branca, na Lourinhã.
A iniciativa, que une surfistas,
escolas de surf e nadadores salvadores e nasce de uma parceria
entre Associação de Escolas de
Surf de Portugal (AESP), o Instituto de Socorros a Náufragos

(ISN) e a Fundação Vodafone
Portugal, vai ter lugar no dia 23
de setembro com o apoio da Estação Náutica do Oeste, do Município da Lourinhã e da Comunidade Intermunicipal do Oeste.
Através de uma série de formações, a meta maior do ‘Surf &
Rescue’ passa por dotar os participantes (surfistas, treinadores,
outros membros e trabalhadores
de Escolas e clubes de surfing e
ainda nadadores salvadores) de
mais competências para poderem contribuir para o salvamento
de pessoas em risco de afogamento nas praias locais. A rea-

lização desta formação em surf
e salvamento aquático atribui,
ainda, unidades de crédito para
a renovação de cédulas de “Treinador IPDJ”.
As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas através do site
oficial do projeto, em www.surfrescue.pt.
Em 2021, morreram 31 pessoas afogadas no mar em Portugal, sendo que 12 desses afogamentos aconteceram em praias
de banhos, segundo o relatório
anual do Observatório do Afogamento.
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43 cães com ferimentos ou em condições
deploráveis foram resgatados
O IRA - Intervenção e Resgate
Animal divulgou que no passado
dia 15 uma ação de fiscalização
a um caçador, no concelho do
Cadaval, culminou com a apreensão e resgate de 43 cães.
Nessa operação, para além do
IRA, estiveram envolvidas várias
entidades, como a GNR, que
constituiu arguido o detentor dos
animais, que estavam em condições deploráveis e alguns com
fraturas expostas, doentes e esqueléticos.
De acordo com o IRA, foram
fiscalizados cerca de cem animais, tendo um deles sido internado com ferimentos graves e
outros foram transportados para
Hospital Veterinário.
Foram encontrados “vários
animais malnutridos, doentes,
com ferimentos ligeiros ou alta-

mente parasitados”.
Alguns animais foram alojados temporariamente em associações locais, centro de recolha e famílias de acolhimento.
As ninhadas (havia treze bebés,
alguns com dias, outros com semanas de vida) foram alojadas
na maternidade do IRA.
O IRA foi nomeado fiel depositário e os animais passam a ser
responsabilidade da instituição.
Todos os cuidados veterinários, alimentação, alojamento
e medicação serão suportados
pelo IRA até que possam finalmente serem adotados.
Quem quiser contribuir para
esta ação pode fazer donativos pelo IBAN PT5000100000
5731492000130.

O IRA - Intervenção e Resgate
Animal acompanhou a ação

A GNR constituiu arguido o detentor dos animais

Francisco Gomes

Animais feridos ou em condições deploráveis

Jovem desaparece no mar da Praia de Vale Furado
Foram finalizadas ao princípio da tarde da passada segunda-feira as buscas para encontrar o
jovem de 24 anos, refugiado ucraniano, que foi
arrastado por uma onda, na tarde de domingo,
na Praia de Vale Furado, em Alcobaça.
Francisco Gomes
As buscas pelo jovem terminaram sem que tivesse sido encontrado. A dura realidade é que
depois do grande esforço de mobilização de meios desde a altura
do desaparecimento, encontrá-lo
com vida é um cenário quase
afastado, esperando-se que o
mar se encarregue ou não de devolver o corpo.
Estiveram empenhados, por
via marítima, uma embarcação
e uma mota de água da Estação
Salva-vidas da Nazaré e o navio
Sagitário, da Marinha Portuguesa, e, por terra, elementos do
Projeto “SeaWatch”, da Polícia
Marítima e da GNR. Via aérea
estiveram envolvidos o helicóptero Koala, da Força Aérea Portuguesa, e um drone da Polícia
Marítima.
No primeiro dia juntaram-se
ao contingente elementos dos

bombeiros de Pataias e a ambulância de Suporte Imediato de
Vida de Alcobaça.
As operações foram coordenadas pelo capitão do porto da
Nazaré, passando-se agora ao
patrulhamento normal diário da
costa pela Autoridade Marítima
Nacional.
Os familiares estão a receber apoio de um psicólogo da
Polícia Marítima, depois de também terem sido acompanhados
pelo Gabinete de Psicologia do
INEM.
O jovem desaparecido tinha
escolhido Portugal para se refugiar com a família, saindo da
Ucrânia pouco antes da guerra
ter início. Vivia em Coimbra e já
estava integrado no mercado de
trabalho.
A vítima encontrava-se a banhos numa praia que só tem

Foram desencadeadas buscas no mar, em terra e através de meios aéreos
vigilância em julho e agosto.
Estava na companhia da irmã e
do cunhado, que deram o alerta quando se aperceberam do
jovem em dificuldades no mar,
acabando por desaparecer, apesar dos esforços de alguns banhistas para, num primeiro momento, tentar salvá-lo.
A Autoridade Marítima Nacional tinha divulgado na véspera do
fim de semana vários conselhos
à população para adotar comportamentos de segurança ao longo
da costa, dado ainda existirem
boas condições que atraem os
banhistas às praias, mesmo que
já não se encontrem vigiadas.
Recordando que desde o início da época balnear de 2022, a
6 de maio, já se verificaram 790
ações de salvamento a banhis-

tas, registam-se, até ao momento, vinte acidentes mortais, dos
quais treze são por afogamento
em praias marítimas, fluviais ou
lacustres e noutras zonas marítimas sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional. Dos acidentes mortais por afogamento,
onze ocorreram em praias não
vigiadas e dois em praias vigiadas.
Nesta fase final da época balnear, em que parte das praias já
não tem a vigilância dos nadadores-salvadores, foi reforçada a
importância do cumprimento de
recomendações como frequentar
as praias permanentemente vigiadas, vigiar permanentemente
as crianças, respeitar a sinalização das praias, tomar refeições
ligeiras, respeitar os períodos de

digestão e evitar entrar na água
de forma repentina, evitar as
horas de maior exposição solar
(entre as 11h e as 17h), não se
colocar debaixo de arribas instáveis e respeitar as indicações
dos nadadores-salvadores, dos
agentes da autoridade e dos elementos de vigilância nas praias.
Na semana passada, na área
da capitania da Nazaré, deu à
costa na praia do Areeiro, na Nazaré, o corpo de um homem de
37 anos, de nacionalidade francesa, que se encontrava desaparecido desde o dia 9 de setembro, depois de ter sido arrastado
por uma onda na Praia do Norte,
no mesmo concelho, a alguns
quilómetros mais a sul.
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Administração do Montepio garante
contrato coletivo mas sindicato não aceita
Um grupo de trabalhadores concentrou-se na
manhã da passada quinta-feira junto às instalações da Casa de Saúde do Montepio Rainha D.
Leonor (MRDL), nas Caldas da Rainha, numa paralisação convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de
Portugal (CESP), que recusa a aplicação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) do movimento
mutualista, por considerar que “degrada a situação dos trabalhadores”, e exige “a aplicação do
CCT das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)”, disse o coordenador sindical,
Ivo Monteiro.
Marlene Sousa
O presidente do conselho de
administração do MRDL, Francisco Rita, esclareceu que esta
greve “não veio adiantar absolutamente nada” porque a instituição “integra a rede mutualista e
é esse o CCT que deve ser aplicado e que foi negociado com os
vários sindicatos e que deverá
ser assinado em outubro”.
Segundo o conselho de administração do MRDL, a greve “surge após este sindicato ter abandonado o acordo obtido entre as
associações mutualistas e as
diversas associações sindicais,
na negociação do CCT da Associação Portuguesa de Mutualidades (APM) RedeMut, aprovado
em junho deste ano e que tem a
data de assinatura prevista para
o mês de outubro”.
Os órgãos responsáveis pelo
MRDL consideram que a instituição não podia aderir à CCT das
IPSS, uma vez que estava a ser
negociado um CCT por todas as
mutualistas da APM, “com questões específicas que não estão
previstas no CCT das IPSS”.
Além disso, diz o órgão executivo da associação mutualista,
o modelo que será adotado em
outubro “prevê a progressão pelo
mérito e o pagamento das horas
incómodas de quem as cumpre”.
A greve, que teve a duração
de 24 horas atingiu nos três
turnos cerca de 7%, informou o
conselho de administração da
associação mutualista, sublinhando que “no seguimento do
pré-aviso de greve recebido pelo
CESP foi assegurada a prestação dos serviços mínimos”. O
único serviço mais afetado foi o
de exames de gastroenterologia
na Casa de Saúde desta instituição, que “teve que parar pela
falta de um elemento, o que provocou a desmarcação de 15 a 20
exames que estavam agendados
para o dia 15 de setembro, uma
situação desagradável, dado que
estes exames exigem uma preparação prévia um pouco dolorosa”, disse Francisco Rita.
De acordo com Paulo Ribeiro
vogal do Conselho de Adminis-

tração, “dos 244 funcionários,
aderiram à greve 17 trabalhadores no turno da manhã e dois no
turno da tarde”.
O sindicato tem outros números. Ivo Monteiro apontou para
“uma adesão à greve nos três
turnos na ordem dos 60%, dado
que tiveram que ser assegurados
os serviços mínimos”.

Sindicato explica
oposição
Segundo o dirigente do CESP,
durante vários anos foi “feita a
tentativa de negociar um CCT
que permitisse devolver os direitos aos trabalhadores. No entanto, verificou-se que o MRDL, através da negociação deste novo
CCT, não pretende valorizar os
funcionários no seu serviço e retira direitos aos trabalhadores”.
Entre as principais diferenças
apontadas pelo sindicato contamse horários entre as 35 e as 38
horas semanais em vigor para as
IPSS, o valor do pagamento das
horas suplementares entre os
50% e os 100% (em dias de descanso), a aplicação de dois dias
de descanso semanal, a progressão automática nas carreiras e o
valor do subsídio de turno, entre
os 15% e 25% dependendo do
número de turnos.
Já no contrato das mutualidades, segundo o sindicato, é
aplicado um horário semanal de
40 horas, o pagamento de trabalho suplementar entre os 25% e
os 50%, apenas um dia de descanso obrigatório, é eliminado o
subsídio de turno e a progressão
na carreira dependerá de um sistema de avaliação decidido pelo
Montepio.
Ivo Monteiro explicou que “a
proposta do Montepio representa cerca de 40 euros mensais a
menos para os trabalhadores
que auferem ordenados médios
de 715 euros, a juntar ao corte
de outros direitos, quando na realidade estes trabalhadores têm
as mesmas funções que os da
IPSS”.

Concentração junto às instalações da Casa de Saúde do Montepio
De acordo com Susana Tomás, delegada sindical, o CESP,
estando na mesa negocial, não
aceita o CCT que o Montepio
pretende assinar, exigindo “os
feriados pagos a 100%, que neste momento são remunerados a
50%”.
Salientou que querem ver
“reconhecido o nosso valor”,
revelando que é funcionária do
serviço do Lar e com 25 anos de
casa, e o seu ordenado é de 715
euros por mês, onde não existe
progressões de carreira.

Montepio alega
que é um sistema
“mais justo”
O presidente do conselho de
administração do MRDL clarificou que a instituição “integra a
rede mutualista e é esse o CCT
que deve ser aplicado e que foi
negociado com os vários sindicatos e que será assinado em
outubro”, alegando Francisco
Rita que o CCT das IPSS “não
abrange as especificidades de
todas as categorias e profissões
de trabalhadores do MRDL, logo
é limitativo”.
Paulo Ribeiro revelou que
“a grande divergência incide na
atribuição do subsídio noturno”
atribuído pela IPSS, quando “nas
bases do contrato das mutualistas está previsto o pagamento
por horas incómodas”.
Este elemento do conselho
de administração considera que
é um sistema “mais justo”, já
que, no caso das IPSS, “os trabalhadores que fizerem três turnos durante um mês passam a
receber a mesma coisa do que
outros que façam sete ou nove
por exemplo”, enquanto, no caso
das mutualistas, “são pagos pelo
número de turnos ou horas incómodas”. Para o conselho de administração é uma “injustiça para

quem trabalha”.
Francisco Rita disse que ficou
surpreendido com a realização
da greve, porque “no seguimento das reuniões periódicas e do
diálogo entre o conselho de administração e os representantes
dos sindicatos esta possibilidade nunca foi colocada em cima
da mesa e foram enaltecendo o
esforço desta administração na
implementação de várias medidas”.
Quanto aos motivos apresentados para a marcação da greve,
continua o MRDL à “espera de
uma resposta do CESP, nomeadamente quanto aos aumentos
salariais exigidos”.

Medidas em prol
dos trabalhadores
O conselho de administração
do MRDL relatou algumas das
medidas que implementou em
prol da melhoria das condições
para os colaboradores, com o
Plano de Benefícios para os Trabalhadores aprovado em 2022
(algumas medidas já vigoram há
vários anos).
Como forma de gratificação
o MRDL considera o período
de horas noturnas a partir das
20h00. As faltas por motivo de
saúde não representam um corte
no salário até três dias por ano,
o Carnaval é considerado feriado
e a instituição concede o gozo
do dia de aniversário a todos os
trabalhadores. Atribui o prémio
trabalho e dedicação no valor
de 100 euros e permite ainda o
acesso aos cuidados de saúde
prestados na Casa de Saúde em
condições especiais, sendo estes descontos aplicáveis também
aos menores dependentes dos
trabalhadores.
Diz o conselho de administração que quando iniciou funções
deparou-se de imediato com a
enorme dificuldade para “manter

as portas abertas da instituição,
que além de ter reduzido a atividade clínica, vinha de alguns investimentos muito pesados, nomeadamente a obra do lar (finalizada já por esta administração)
e pela aquisição de um imóvel
junto das instalações onde será
instalada a nova unidade de saúde”.
Segundo o órgão executivo
da associação mutualista, “o 2º
semestre de 2021 permitiu preparar o ano de 2022 de forma a
ser possível valorizar os vencimentos dos trabalhadores, tendo
sido possível atualizar todos os
vencimentos até aos 800 euros e
ainda fazer com que o aumento
do subsídio de refeição beneficiasse todos os trabalhadores”.
Recordou que o lar apresenta
resultados negativos desde 2020
(2020 – 67.629 euros de prejuízo
e 2021 – 85.379 euros de prejuízo) e que os custos com o pessoal do lar representam 63% do orçamento total. “O Montepio vem
dos dois exercícios mais pesados da sua história, perfazendo
um resultado negativo superior a
um milhão de euros nos anos de
2020 e 2021”, revelou o conselho
de administração, que planeou a
inversão “desta tendência prevendo a reversão no exercício do
presente ano”.

Secretária-geral
da CGTP-IN na greve
O protesto dos trabalhadores
contou com a participação da secretária-geral da CGTP-IN, Isabel
Camarinha, que sublinhou a importância “destes trabalhadores,
pela primeira vez, decidirem lutar
para exigir resposta às suas reivindicações, numa altura em que
se acentuam as desigualdades,
a degradação das condições de
vida e de trabalho”.
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Festa Branca entregou alimentos
e material escolar à Ordem do Trevo
A primeira edição da “Festa Branca”, na cidade
das Caldas da Rainha, no passado dia 3, no Paço
da Rainha, teve um cariz solidário de apoio à associação Ordem do Trevo, que marcou presença
no evento com a participação de alguns voluntários que colaboraram com a organização e fizeram também a recolha de donativos no local.
Marlene Sousa
A iniciativa foi promovida por
Filipe Belmonte e João Campinas, que contribuíram com um
donativo para esta associação de
cerca de 500 euros em alimentos
e material escolar.
De acordo com o presidente
da Orem do Trevo, José Viegas,
foi uma oferta muito “generosa”
porque “estamos atualmente a
apoiar com alimentos todas as
semanas 64 famílias carenciadas do concelho”. A Ordem do
Trevo tem como limite apoiar
cerca de 50 famílias, mas recebeu o pedido para apoiar 14
famílias ucranianas. “Não podemos fechar os olhos à guerra na
Ucrânia e também à crise devido
ao aumento da energia”, relatou
José Viegas.
O presidente da Ordem do
Trevo revelou ainda que com
o início do ano letivo é preciso
material escolar para as crianças
das famílias que apoiam. “Mandámos para os organizadores
da Festa Branca uma lista de
material que precisamos e eles
compraram”, contou o responsável, acrescentando que qualquer
empresa ou entidade ou pessoas
individuais podem apadrinhar um
jovem ou criança e terão depois
o feedback do seu desempenho
escolar.
José Viegas destacou o facto
de Filipe Belmonte e João Campinas terem convidado a Ordem
do Trevo para fazer parte da festa que foi “uma das melhores noites que nós temos assistido nos
últimos anos aqui nas Caldas da
Rainha”.

“Resultado além
das expetativas”
Em declarações ao JORNAL
DAS CALDAS os elementos da
organização fizeram um balanço
positivo da 1ª edição da Festa
Branca, que tinha o objetivo de
“trazer animação ao concelho e
à região”.
“O resultado foi muito além
das nossas melhores expetativas e quem esteve presente
percebeu a nossa preocupação
em, na medida das nossas possibilidades, estar à altura de um
evento com tamanha notoriedade”, relataram.
“A responsabilidade era tanta
que chegou a roubar-nos a tranquilidade, mas fomos em frente
na mesma”, contaram, acrescentando que “produzir o evento nas
Caldas da Rainha, em circunstâncias diferentes das habituais,
arriscando um outro lugar para
a sua realização e até um outro
contexto, tornou-se num desafio
e receio que nos impulsionou
para dar o passo à frente”.
Segundo os organizadores
do evento, Caldas da Rainha foi
“pintada por uma mancha branca” onde as pessoas dançaram,
divertiram-se e socializaram”.
Os responsáveis adiantaram
que na noite da nossa festa “ficou
preto no branco um desafio lançado a todos os presentes (nomeadamente aos empresários),
de connosco e com os responsáveis dos Jardins do Palácio Real,
espaço onde se realizou a Festa

Filipe Belmonte e João Campinas entregaram alimentos e material escolar à Ordem do Trevo

Organizadores garantem que Festa Branca volta em 2023
Branca, se estudar uma forma de
se requalificar (apagando nomeadamente os graffitis) um lugar
com tanta história, dando-lhe o
brio que as gentes das Caldas
merecem”.
É objetivo dos elementos da
organização que da Festa Branca 2022 resulte um “movimento
benéfico para todos”. Esperam
realizar a 2ª edição e já que o
branco é “a cor da luz” e se estivermos de “novo no leme, fica

prometido que a luz vai voltar a
acender-se”.
“Num mundo cada vez mais
cinzento, valha-nos o branco e
o que ele simboliza para o tornar
melhor e haja pessoas disponíveis para partilhar a luz”, comentaram.
Desejaram a todos “energia
positiva” e manifestaram que “o
melhor ainda está para vir com a
Festa Branca 2023”.
Filipe Belmonte e João Campi-

nas deixaram um agradecimento
a todos aqueles que acreditaram
no projeto, aos parceiros, colaboradores e patrocinadores (Ordem
do Trevo, OralPlan, Transwhite,
Auto M Caldas/Star Motor, Clube
Padel de Caldas, Grupo Xumac,
Acccro - Associação Empresarial
das Caldas da Rainha, Câmara
Municipal e Direção do Museu do
Hospital das Caldas da Rainha).

Ação de limpeza costeira na Foz do Arelho
Uma ação de limpeza costeira
vai ser realizada na Foz do Arelho nesta quarta-feira, 21 de setembro, às 13h30, com concentração no cais da Lagoa, numa
organização do Grupo de Estudos e Ordenamento do Território
e Ambiente (GEOTA) – Projeto
Coastwatch Portugal e Centro
de Educação Especial Rainha D.
Leonor.
Centenas de organizações
portuguesas juntam-se, de novo,
para assinalar o Dia Internacio-

nal de Limpeza Costeira, de norte a sul do país, nos Açores e na
Madeira.
Em resposta ao desafio anual
da Fundação Oceano Azul para
a celebração desta data, estão
previstas mais de 100 ações de
limpeza terrestres e subaquáticas, durante as quais, na semana de 17 a 25 de setembro,
milhares de voluntários terão
oportunidade de contribuir para a
conservação do oceano.
Em colaboração com a Repre-

sentação da Comissão Europeia
em Portugal, a iniciativa integra
também a campanha #EUBeachCleanup da União Europeia, e
pretende mobilizar os cidadãos
para uma maior consciência
ambiental e para a alteração de
comportamentos, com especial
alerta para a emergência climática e para a necessidade de uma
maior proteção do oceano.
Em 2022, os alunos do programa Educar para uma Geração Azul voltam a juntar-se nesta

grande ação nacional, acompanhados pela “ocean leader” e bodyboarder Joana Schenker em
algumas destas ações, e vão poder participar num concurso para
o desenvolvimento de projetos
sobre o tema do lixo marinho,
a implementar na sua escola e
com envolvimento das comunidades locais.
Este é já o quarto ano consecutivo em que a Fundação
Oceano Azul promove e apoia o
trabalho desenvolvido pelas dife-

rentes organizações que combatem ativamente um dos maiores
problemas ambientais do planeta, o lixo marinho.
Desde o arranque desta iniciativa, em 2019, já foram recolhidas, em Portugal, 192 toneladas
de lixo marinho em aproximadamente 1250 ações de limpeza
costeira, as quais envolveram
quase 24 mil voluntários e 250
organizações.
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Kidicaldas vai incentivar
crianças e adultos
a usarem bicicleta

Visita orientada pelos
“Caminhos das Águas”
O Município das Caldas da
Rainha associa-se às Jornadas
Europeias do Património 2022,
uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União
Europeia que envolve mais de
50 países, coordenadas a nível
nacional pela Direção Geral do
Património, este ano subordinadas ao tema do Património
Sustentável, com o objetivo de
explorar medidas de proteção
do rico e diversificado património cultural europeu no contexto das alterações climáticas e
da degradação ambiental.
No dia 24 de setembro, às
15h00, tem lugar uma visita
orientada pelos “Caminhos das
Águas”, com início na Mata
Rainha D. Leonor até ao Hospital Termal - onde se poderá ainda ver a exposição coletiva de
desenho e vídeo “Cintilações
e Reflexos – Água”, da autoria
de alunos da Escola Superior
de Artes e Design das Caldas
da Rainha (ESAD.CR) – que
explora o percurso das águas
até à sua chegada às nascentes no Hospital, destacando
de forma acessível a todos, os
aspetos geológicos e as principais caraterísticas hidrológicas
das águas termais caldenses.
A visita, orientada pelo aspiring Geoparque Oeste e José
Martins de Carvalho, diretor
técnico do Hospital Termal, tem
participação gratuita, mediante
inscrição através do mail turismo@mcr.pt ou 262 240 005.
Ainda dia 24, às 17h00,
no Céu de Vidro, o Município
promove um painel dedicado
à “Água, Património Sustentável”, moderado por José

Vai ser exigida a melhoria da infraestrutura cicloviária
Caldas da Rainha acolhe no
dia 24 de setembro a iniciativa
Kidicaldas, um percurso de bicicleta para crianças (e não só),
cujo objetivo é “incentivar crianças e adultos a usarem a bicicleta nas suas deslocações diárias,
exigindo a melhoria da infraestrutura cicloviária e a pacificação
das ruas, principalmente nas envolventes escolares”.
O Kidicaldas terá início às
10h00, na zona do estacionamento da Expoeste, junto às
árvores, com um percurso que
irá passar por várias escolas da

cidade, terminando com um piquenique e outras atividades no
Parque Dom Carlos I, pelas 11h.
Todos os tipos de bicicletas
são bem-vindos neste evento,
que faz parte de um movimento
internacional (Kidical Mass, ou
Massa Crítica de Crianças), com
o mote “Espaço para a próxima
Geração”.
Em 2022, o evento internacional Kidical Mass aconteceu
durante o mês de maio e repetese em setembro, em mais de 200
cidades de Portugal e do mundo
a participar.

Nas Caldas da Rainha a iniciativa é organizada por Luís Vieira
e Susana Simplício, em conjunto com as associações de pais,
mães e encarregados de educação do concelho (Raúl Proença,
D. João II e Bordalo Pinheiro) e
com a Ecosprint – AECO Escola
de Ciclismo do Oeste.
Conta ainda com o apoio da
Câmara Municipal de Caldas
da Rainha, Bikezone, Bicisport,
Cinema e tal, AERP, Bicicultura,
Pedalar sem idade, Transwhite,
Cruz Vermelha e Museu de Ciclismo.

Creche da Ramalhosa com verba
para requalificação

mentos e respostas sociais, com
vista à requalificação da Creche
da Ramalhosa, resultado da
candidatura para financiamento
apresentada pelo Município em
fevereiro passado.
O Município receberá um
apoio no valor 254.756,07 euros,

encontrando-se já adjudicada a
empreitada de requalificação da
Creche da Ramalhosa, que segundo a autarquia será um “contributo significativo para a resposta municipal às necessidades
educativas do concelho”.

Pub.

Sessão de assinatura do contrato de comparticipação
Foi assinado, no passado dia
9, o contrato de comparticipação
financeira entre o Instituto da Segurança Social e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, no
âmbito do Plano de Resolução e
Resiliência para a Requalificação
e alargamento da rede de equipa-

JORNAL DAS CALDAS

Martins de Carvalho, com a
participação de Miguel Reis
Silva, coordenador Executivo
do aspiring Geoparque Oeste,
Samuel Rama, professor da
ESAD.CR e da vereadora da
Cultura, Conceição Henriques,
numa conversa em torno da
água termal enquanto património e perspetivas futuras da
sua sustentabilidade, com participação livre.
As iniciativas das Jornadas
Europeias do Património 2022
são desenvolvidas pelo Município em parceria com o aspiring Geoparque Oeste, que
prepara neste momento a candidatura a Geoparque Mundial
da UNESCO, num projeto que
conta com a participação dos
municípios de Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras,
no âmbito do qual tem vindo a
desenvolver, através de uma
consistente metodologia colaborativa que envolve um conjunto alargado de parceiros, um
trabalho ímpar de investigação
e educação científica, nos domínios do património natural e
cultural, no território Oeste.
De forma a estreitar o memorando de entendimento já
existente entre o Município e
o aspiring Geoparque Oeste,
nesse mesmo dia será assinado no Hospital Termal um
protocolo de colaboração entre
ambas as entidades, no âmbito
das Caldas da Rainha Cidade
Criativa, com o objetivo de reforçar a colaboração de ações
conjuntas, no contexto da classificação da UNESCO.
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Semana da Mobilidade assinalada
nas Caldas

O Município das Caldas da
Rainha associa-se à Semana
Europeia da Mobilidade, de 16
a 22 de setembro, este ano subordinada ao tema “Melhores
Ligações”, com o objetivo de
“fomentar sinergias entre pessoas e lugares, consciencializar
para as questões da mobilidade
sustentável e promoção de boas
práticas que favoreçam uma mobilidade mais ativa”.
Ao longo do período desta semana, o transporte urbano Toma
é gratuito.
No passado domingo de manhã houve um percurso de bicicleta pela cidade, dinamizado
pela AECO Eco Sprint, e que
teve como ponto de encontro
a Praça 25 de Abril. Houve um
percurso com equipamentos de
mobilidade reduzida, com início
na sede da União de Freguesias de N. Sra. do Pópulo, Coto
e S. Gregório. Uma Cãominhada
realizou-se ao final da tarde, organizada pela Rede Leonardo e
pela CRAPPA.
No dia 20 de setembro, decorreu a iniciativa Running Club,
desde o Ginásio Balance Caldas
da Rainha, entidade organizadora.
O Dia Europeu sem Carros
comemora-se a 22 de setembro,
com trânsito interdito na Rua

Heróis da Grande Guerra, entre
o cruzamento com a Rua Eng.
Duarte Pacheco / Rua Coronel
Soeiro de Brito e o cruzamento
com a Rua Emídio de Jesus Coelho / Rua Henrique Sales, entre
as 10h00 e as 18h00.
O trânsito estará interdito no
Largo do Colégio Militar, Beco
do Estragado, Rua Afonso Enes
e Rua Augusto Batista de Carvalho, no troço entre a Rua Manuel
Mafra e o Largo do Colégio Militar, entre as 10h00 e as 18h00.
Haverá atividades didáticas
para escolas do primeiro ciclo na
Rua Heróis da Grande Guerra,
das 10h00 às 12h00, e no Largo
do Colégio Militar, das 14h00 às
16h00.
O Agrupamento de Escolas
Raúl Proença organiza uma caminhada entre a escola e o Parque D. Carlos I, passando pelo
centro da cidade, com jogos e

um piquenique partilhado, entre
as 8h20 e as 13h20.
Será realizada uma experiência gratuita com bicicletas Rainhas, na Rua Dr. Leão Azedo,
das 16h00 às 17h00.
Medidas permanentes já foram adotadas pela Câmara,
com Zonas 30, de circulação até
essa velocidade, na Rua Vitorino
Fróis, entre a Rotunda do Cencal
e o Largo Conde de Fontalva, na
Av. D. Manuel Figueira Freire da
Câmara, entre o Largo Conde de
Fontalva e a Rua São João de
Deus, na Rua São João de Deus,
entre a Av. D. Manuel Figueira
Freire da Câmara e a Rua Isidoro
Inácio Alves de Carvalho, na Rua
Isidoro Inácio Alves de Carvalho,
entre o acesso à ESAD e a Rua
São João de Deus.

Ao longo desta semana, o Toma é gratuito

Rui Miguel

Percurso de bicicleta pela cidade

Percurso com equipamentos de mobilidade reduzida

Assinado protocolo
de comparticipação
de medicamentos

Mariana Freitas eleita
1ª dama na Miss Teen
Leiria

A caldense precisa de votos para participar na Miss Teen
Portugal

O presidente da Câmara com elementos da Associação Dignitude
A 15 de setembro o Município
das Caldas da Rainha celebrou
um protocolo para a materialização do Programa abem: Rede
Solidária do Medicamento, com a
Associação Dignitude, instituição
particular de solidariedade social
que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários
de grande impacto social que
promovam a qualidade de vida e
o bem-estar dos portugueses.
O Programa abem: tem cará-

ter nacional e encontra-se já em
vigor em várias regiões do país,
com o objetivo de comparticipar
a 100% a aquisição de medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS,
dirigido a pessoas carenciadas,
assim como casos de inesperada
carência económica decorrentes
de situações de desemprego repentino ou de confronto com doença incapacitante.
Destinado a beneficiários

identificados pelos serviços municipais da Unidade de Desenvolvimento Humano, o Programa
abem: prevê a atribuição de um
cartão, utilizado diretamente pelos beneficiários para levantar
os medicamentos nas farmácias
aderentes, sem qualquer custo,
conferindo maior celeridade e inclusão no acesso a cuidados de
saúde.

A caldense Mariana Freitas
participou no final regional da
categoria Miss Teen Leiria, que
teve lugar no passado dia 11, e
foi eleita primeira dama.
A jovem, de 17 anos, é aluna da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, do curso
Técnico de Audiovisuais.
Vai ser brevemente reaberta a votação por telefone e via
internet (no site da Miss Teen
Portugal), que lhe dará a possibilidade de passar à fase final
nacional.
A Miss Teen Portugal é um
evento oficial do Concurso Nacional de Beleza para jovens

adolescentes, com idades entre os 13 e os 18 anos.
Desde criança que Mariana
Freitas sonhava “ser modelo
ou algo que estivesse ligado à
área da moda”.
A sua ambição agora é participar no final do concurso nacional de referência para a categoria Teen, que 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”.

Marlene Sousa
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“Festa Branca Rotary”
com cariz solidário
A “Festa Branca Rotary” vai realizar-se no
Parque D. Carlos I no
dia 24 de setembro, entre as 19h00 e as 2h00
da manhã. Como convidados estarão 3 dj’s
caldenses - o DJ GABI
(ex-Green Hill), DJ Zé
Manel (ex- Sítio da Várzea) e DJ Joca Pimenta
(ex- Badanaite).
Marlene Sousa
Segundo Carlos Pinto Machado, presidente do Rotary caldense, o “evento de verão e de muita diversão” tem como “objetivo
principal a angariação de fundos
para os projetos humanitários do
Rotary Clube das Caldas da Rainha”.
O responsável destacou os
prémios de mérito escolar, distinguindo os “melhores alunos do
concelho pelo seu desempenho
no ano escolar e as bolsas de
estudo para estudantes universitários de famílias carenciadas”.
Existe também o projeto “Crianças primeiro”, que visa fornecer
alimentos a um universo de cerca de 1200 crianças de famílias
carenciadas, entre outros, que
oportunamente irão divulgar ao
longo do ano rotário.
Carlos Pinto Machado convida
a população “para que se venha
divertir nesta “Festa Branca Ro-

O presidente do clube diz que o objetivo é angariar fundos para
os projetos do Rotary
tary”, que traga amigos e familiares e venha curtir a boa música
e ambiente de festa”. “Será uma
ótima forma de nos despedirmos
do verão em grande”, salientou.
O presidente do clube revela
que o evento se dirige a todos,
em particular à “população das
Caldas da Rainha, que é extremamente solidária”.
Haverá serviço de bar e petiscos, garantido pelo restaurante
“Cabana do Pescador”.
As pulseiras que dão acesso
ao evento têm o custo de dez
euros (com direito a uma bebida)
e estarão à venda nos seguintes
locais: Agência de Viagens Luisa
Tody, Papelaria Vogal, Restaurante Cabana do Pescador, Hélia
Arte Floral, JN Seguros, Analogia, ACCCRO e no próprio local
do evento.

O Rotary Club está nas Caldas da Rainha há 69 anos. É um
clube de profissionais e líderes
de negócio, que colocam as suas
“competências e a sua experiência profissional na realização de
projetos humanitários em prol da
população carenciada deste concelho”.
De acordo com Carlos Pinto
Machado, a viabilização destes
projetos é “concretizada através
de ações de companheirismo e
de parceria com as mais variadas
entidades privadas (Fundação
Rotária Portuguesa, empresas e
particulares) e públicas”. Promove ainda “valores éticos, o mérito,
a paz, o combate às doenças, a
saúde, o apoio à educação, o favorecimento do desenvolvimento
económico, bem como a promoção do meio ambiente”.

“Morning” é o primeiro single
do novo disco de Nadia Schilling

“Uma canção com uma atmosfera de ressaca emocional, um
estado de dormência contemplativa de quando se acorda cedo e
se olha para o mundo após uma
noite mal dormida. É ainda uma
reflexão acerca da perseverança
e esperança contidas no processo de criação, e acerca da forma
como enfrentamos os obstáculos e as incertezas”. Assim se
descreve “Morning”, o primeiro
single de “Flaws And Riddles”, o
segundo disco da caldense Nadia Schilling.
A música conta com a participação de João Hasselberg (baixo e sintetizador), Pedro Branco
(guitarras), Bruno Pedroso (bateria), Raquel Pimpão (piano)
e Richard Curran (cordas). A
produção é de Adriano Cintra e
Nadia Schilling, que é também a
autora da letra, música e arranjo
de cordas.
Este tema está disponível
desde o dia 16 de setembro em
todas as plataformas digitais e
surge acompanhada de um vídeo, que marca a estreia de Na-

Capa do novo trabalho
dia na realização.
A caldense atuou no Centro
Cultural e de Congressos das
Caldas da Rainha no dia 17 e
tem previsto um concerto no

dia 29 de setembro, na Casa da
Criatividade, em São João da
Madeira.

Francisco Gomes

JORNAL DAS CALDAS

Museu José Malhoa
e Museu da Cerâmica
nas Jornadas
do Património
Iniciativa anual do Conselho
da Europa e da União Europeia que envolve mais de 50
países, as Jornadas Europeias
do Património procuram sensibilizar os povos europeus para
a importância da salvaguarda
do Património.
Para 2022, o tema escolhido
foi “Património Sustentável”,
e o Museu José Malhoa e o
Museu da Cerâmica integrarão
as Jornadas com uma programação diversificada e gratuita,
para promover reflexões em
torno da temática proposta.
Ambas as programações decorrerão no dia 24 e contam
com atividades e objetivos distintos.
No Museu da Cerâmica, no
próximo sábado, será oferecida ao público infantil a oficina
“Os Bichos de Bordallo”. A atividade será dirigida ao público
da faixa etária entre os 6 e 9
anos, até ao limite de 15 participantes.
Com duração de cerca de
hora e meia, a mediadora do
Museu da Cerâmica, Bruna
Sarmento, envolverá os participantes num percurso de visita
em que o significado da fauna na obra do artista Raphael
Bordallo Pinheiro será o mote.
Quais são os bichos que inspiraram a produção de Bordallo?
Será que os pequenos visitantes conhecem esses bichos? E
que outros bichos os pequenitos gostavam de criar?
Após a visita, focada na
sala de Bordallo do 1º piso do
Museu da Cerâmica, os participantes serão estimulados a
produzirem os bichos da sua
imaginação e convivência, tal
como fez Bordallo, numa brincadeira com plasticina.
Pela tarde, no Museu José
Malhoa, os visitantes serão
convidados a conversar sobre
conceitualizações ligadas ao
património, a partir da exibição
de “La Voie du Berger”. O filme
inspira-se num território que
o realizador francês, Sylvain
Ferrari, frequentou desde jovem, situado nos arredores da
vila de São Martinho do Porto,
nomeadamente na Serra dos
Mangues.
É um amplo promontório
que se estende por vários qui-

lómetros sobre o oceano e que
oferece um contacto com os
elementos de uma rara intensidade. As longas e sucessivas
estadias de Ferrari na região
permitiram-lhe conhecer e estabelecer laços com os habitantes da Serra e testemunhar
a evolução deste território.
Essa transformação e as
questões que ela levanta estão no centro de seu filme.
Inédito em Portugal, “La Voie
du Berger” foi selecionado na
edição 2021 do Film Festival
Della Lessinia (Itália), na edição 2022 do festival DocuMed
(Túnisia) e nas Conviviales de
Nannay (França).
Para dialogar com Sylvain
Ferrari e com os visitantes do
Museu José Malhoa, participam de uma roda de conversa
logo após a exibição de “La
Voie du Berger” a antropóloga Teresa Perdigão e o antropólogo e museólogo Alberto
Guerreiro. Pesquisadora de
tradições ligadas às festividades, ao trabalho e à religião, a
antropóloga Teresa Perdigão
abordará na roda de conversa
no Museu José Malhoa sobre
o património cultural e as suas
diferentes aceções.
Seguindo na mesma linha
de discussão, mas adensando
o debate relacionado ao cinema, Alberto Guerreiro, museólogo da Câmara Municipal de
Alcobaça desde 2008, trará
aos participantes o seu olhar
sobre o processo de criação de
“La Voie du Berger”, bem como
abordará sobre noções ligadas
ao património.
A sessão tem como objetivos principais refletir sobre
identidade cultural, memória
e diversidade, contando com
os saberes registados no filme
como estímulo a conversas sobre património. Partindo dessas premissas, tanto os convidados como os participantes
serão estimulados a dialogar
em torno das questões que “La
Voie du Berger” suscitará na
exibição. A atividade, gratuita,
terá lugar no Museu José Malhoa e começa com a exibição
do filme, no dia 24, às 18h, seguida das conversas entre os
convidados e o público participante.

Cultartis expõe
no Parque

A Cultartis vai realizar uma
exposição coletiva, com obras
de alguns dos seus associados, na Casa dos Barcos, no

Parque D. Carlos I.
O evento vai estar patente
de 23 a 30 de setembro, das
14h30 às 18h.
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Paulo Pinto venceu
Concurso Mostra o Que Vales

11

Artesanato junto
ao coreto do Parque

Iniciativa da Associação de Artesãos de Caldas da Rainha

Entrega de prémios
No passado dia 17 realizouse a final do Concurso Mostra o
Que Vales, promovido pelo Centro Comercial La Vie Caldas da
Rainha. O vencedor desta edição, que recaiu sobre a arte de
desenhar caricaturas, foi Paulo
Pinto.
Nesta final, os artistas tiveram
de desenhar ao vivo uma caricatura, dentro do tempo estipulado,
para a qual só conheceram o
tema no evento. A personalidade
escolhida para ser caricaturada

neste desafio foi o comunicador
João Carlos Costa, que também
apresentou o evento.
Paulo Pinto foi o concorrente
que, pela votação do júri, acumulou a maior pontuação ao longo
de todas as etapas do concurso.
O concorrente foi premiado com
850€. Em segundo lugar, ficou
Isaac Flores, que recebeu um
prémio no valor de 600€. E em
terceiro lugar, ficou Tiago Colaço
que teve direito a um prémio no
valor de 250€.

A 3ª edição do Mostra o Que
Vales teve inicio no mês de julho com a fase de inscrições, e
após a seleção de vinte finalistas os concorrentes tiveram que
responder a outro desafio com o
tema “Guerra na Ucrânia”. Nesta
etapa, os dez concorrentes com
maiores pontuações passaram à
final.
Em anos anteriores o concurso distinguiu talentos na área da
música.

Poesia no Teatro com António Ferra

Pub.

Diga 33 – Poesia no Teatro
está de regresso, após um período de férias, com António Ferra, no dia 27 de setembro, pelas
21h30, na Sala-Estúdio do Teatro
da Rainha, nas Caldas da Rainha. A entrada custa dois euros.
António Ferra, nascido no
Porto, em 1947, frequentou a
Faculdade de Letras de Lisboa,
cidade onde se fixou após pas-

sagens esporádicas pelo País
de Gales e Guiné-Bissau. Autor
de várias obras de pedagogia, o
seu trabalho literário distribui-se
pelo teatro e contos para a infância, poesia e narrativa. A par da
escrita, mantém desde há muito
intensa atividade como artista
plástico.
Para trás, no ano corrente, ficou o registo de conversas com

Júlio Henriques, José EmílioNelson e Miguel Martins, uma
sessão de leituras dedicada à
obra de Mário-Henrique Leiria, a
apresentação do último número
da revista Três Três, e digressões pelas obras de Alexandre
O’Neill e Fernando Pessoa na
companhia de, respetivamente,
Maria Antónia Oliveira e Jerónimo Pizarro.

Numa iniciativa promovida
pela Associação de Artesãos
de Caldas da Rainha, com o
apoio da União de Freguesias
de Nossa Senhora do Pópulo,
Coto e São Gregório e da Câmara Municipal das Caldas da
Rainha, decorreu no passado
sábado mais um evento de ar-

tesanato.
A iniciativa teve lugar junto
ao coreto, no Parque D. Carlos
I, onde estiveram alguns artesãos a trabalhar ao vivo e vários trabalhos em exposição.

Rui Miguel

Desenhos do Bruno
Academia celebra
5º aniversário

O 5º aniversário da Desenhos do Bruno Academia terá
lugar no dia 1 de outubro, pelas
21 horas, no grande auditório
do Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha.
O evento será apresentado
por Catarina Florêncio e terá a
participação da Banda da Sociedade Filarmónica de Alvorninha e do dançarino Walter
Moraes e dos seus alunos de
hip-hop.
Durante o evento serão
distinguidos os alunos que se
destacaram ao nível da criativi-

dade, evolução, humildade e o
que está há mais tempo, bem
como um parceiro da comunidade local.
Após o evento e inserida
no mesmo programa, será
inaugurada no foyer do CCC a
exposição dos trabalhos realizados pelos alunos durante o
ano letivo 2021/2022.
Os bilhetes custam sete euros, revertendo um euro para a
CRAPAA - Caldas da Rainha
Associação Protetora de Animais Abandonados. Para os
alunos a entrada é gratuita.
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Érica Moreira foi a mais
fotogénica no concurso
Supermodel International
A caldense Érica Moreira ganhou o prémio de mais fotogénica no concurso Supermodel
International 2022, na Tailândia,
onde representou Portugal.
A grande vencedora foi a representante do Vietnam, seguindo-se as misses do Canadá, Holanda, Sri Lanka e Suíça, mas entre os vários prémios atribuídos a
jovem das Caldas da Rainha não
deixou escapar aquele que distingue que é a que fica melhor
nas imagens fotográficas.
A jovem, de 21 anos, Miss
Portuguesa Reino Unido e Miss
Friendship Portugal 2021, estuda
psicologia e vive atualmente em
Leicester, no Reino Unido.
Representou Portugal nesta
competição depois de ter sido
convidada pela organização
Miss Portuguesa, na sequência
da vitória que alcançou no último
concurso internacional que tinha
participado – foi eleita Miss Friendship International, em Chengdu,
na China, representando Portugal neste concurso, para onde
foi escolhida após ter sido Miss
Portuguesa Reino Unido.

JORNAL DAS CALDAS

Feira do Livro Usado
e do Artesanato

Iniciativa no tabuleiro da Praça 5 de outubro

Decorreu no passado sábado, no tabuleiro da Praça 5
de outubro, nas Caldas da Rainha, mais uma edição da Feira
do Livro Usado e do Artesanato, organizada pela Associação
Nova Versão.

Expostos estiveram livros
em segunda mão, malhas, bijutaria, rendas, entre outros
trabalhos.

Rui Miguel

Conferência espírita

A caldense ganhou o prémio em representação de Portugal na
Tailândia
Nascida a 19 de outubro de
2000, Érica Moreira cresceu no
mundo da moda e da música,
tendo começado a desfilar muito

jovem, aos cinco anos.

Francisco Gomes

O Centro de Cultura Espírita
de Caldas da Rainha vai levar
a cabo uma conferência seguida de debate, subordinada ao
tema “Como funciona um Centro Espírita?”, com Francisco
Reis, no dia 23 de setembro,

às 21h00.
Estão abertas as inscrições
gratuitas para o curso de espiritismo, para educação espírita
infanto-juvenil e estudo do perispírito.
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Projetos da região candidatam-se
a ajudas do Pingo Doce
Com o Programa Bairro Feliz, cada loja Pingo Doce vai apoiar até mil euros uma causa escolhida pela comunidade local, entre os projetos que se
candidataram.
Francisco Gomes

Pub.

Por cada dez euros em compras, o cliente recebe uma Moeda Bairro Feliz para votar na
sua causa preferida. As causas
mais votadas até 22 de outubro
pela comunidade de cada loja
ganham o donativo.
Nas Caldas da Rainha, na loja
da Estrada de Tornada, disputam
o apoio os projetos “Vamos cantar as janeiras…com um novo
clarinete!”, da Sociedade Lírica
Moitense, procurando a aquisição de um novo instrumento musical para presentear os artistas
mais novos no Dia de Reis, para
formá-los, e “Vamos aprender
com música!”, da Sociedade Instrução Musical, Cultura e Recreio
de A-dos-Francos, que procura
equipar uma sala com um órgão,
kit de instrumentos e um quadro
com pautas.
O Pingo Doce da Rua Heróis
da Grande Guerra tem em disputa os projetos “Dê com Cora-

ção, ajude o Joaquim Sá na sua
missão”, em que o objetivo é arranjar uma arca frigorífica e um
frigorífico para Joaquim Sá poder
continuar a recolher alimentos
doados e a preparar refeições
para os sem-abrigo e famílias
carenciadas), e “Mini Bairro dos
Afetos”, para adquirir brinquedos
para as crianças desenvolverem
a sua criatividade no Centro de
Apoio Social da Freguesia de
São Gregório.
No Pingo Doce da Rua Vitorino Fróis, “Dê uma casa a nossa
história” é um dos projetos, em
que se pretende restaurar e dar
vida à receção do balneário do
Hospital Termal – a sede da associação ACRAS – com o objetivo de dinamizar o convívio, e o
outro é “Comunicar facilmente!”,
em que se pretende adquirir uma
câmara de filmar para a produção de tutoriais para o portal do
Agrupamento de Escolas Raul

Proença, assim como a de noticiários para a TV Raul.
O Pingo Doce de Óbidos tem
como instituições finalistas o
Grupo de Teatro Águas Vivas, do
Olho Marinho, e o Centro Social
Cultural e Recreativo da Amoreira.
“Vamos iluminar nosso teatro”
é o projeto do Olho Marinho, para
dar luz ao palco onde ensaia e
atua.
“Um Centro de Dia Ativo” é a
iniciativa da Amoreira, que pretende ajudar a ter as condições
necessárias para admitir todos
os utentes que estão em casa.
Em Peniche, há dois projetos
em votação: “Instalações dignas
de atletas mundiais!”, para ajudar
a construir balneários no Centro
de Canoagem do Oeste, e “Parque infantil”, com o objetivo de
se construir um parque para as
crianças”.

Cada loja Pingo Doce vai apoiar até mil euros uma causa
escolhida pela comunidade local
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Edite Norte Noivas comemorou
30º aniversário com grande festa
A loja de referência nas Caldas da Rainha de vestidos de noiva e de cerimónia da estilista caldense Edite Norte, comemorou no passado domingo
o 30º aniversário, com um sunset que decorreu
no alojamento local “Paraíso do Quim”, em São
Martinho do Porto.
Marlene Sousa
Repleto de música com o DJ
R Boss e boa disposição, este
convívio celebrou “três décadas
de criatividade e resiliência”.
Num festejo informal com
muitos amigos e entidades, Edite
Norte afirmou que “a loja é dos
clientes das Caldas, e do norte a
sul do país que confiam no meu
espaço para os vestir para aquela data especial”.
Dedica o sucesso que a trouxe
até hoje “aos amigos que ajudaram a ultrapassar as dificuldades
que surgiram, nomeadamente
com a pandemia”. A estilista partilhou com os presentes “a felicidade de estar junto das pessoas
que me fazem feliz”.
O evento contou com a presença da vereadora do município das Caldas, Conceição Henriques, o presidente União das
Freguesias de Nossa Senhora
do Pópulo, Coto e São Gregório, Pedro Brás, o presidente da
AIRO - Associação Empresarial
da Região Oeste, Jorge Barosa,
o ex-presidente da autarquia,
Tinta Ferreira, a provedora da
Santa Casa da Misericórdia, Maria da Conceição, e o ex-diretor
da Expoeste, António Marques, o

que espelha a importância desta
marca sediada nas Caldas.
Foi em 1992 que a marca Edite Norte chegou à cidade. “São
30 anos de história, de inovação
e de partilha, sempre com o objetivo de fazer o casamento, festa
ou baile de finalistas uma ocasião ainda mais especial e inesquecível”.
Edite Norte, que tirou o curso de estilista na Escola Fitmoda, com Mário Motas Ribeiro e
Eduarda Abondanza, da Moda
Lisboa, diz que o segredo do seu
sucesso é “fazer da proximidade
ao cliente” a sua maior arma.
Em declarações ao JORNAL
DAS CALDAS, a estilista diz que
nos 30 anos houve várias mudanças na loja. A maior foi a sua
própria confeção para uma loja
multimarca, tendo a sorte de ter
uma marca exclusiva em Portugal. “Neste momento tenho por
ano cerca de 30 vestidos de casamentos e cerimónia desenhados por mim, que são confecionados numa fábrica na Ucrânia,
o que salvaguarda o meu gosto
de criar”, contou Edite Norte.
No entanto, salienta que a sua
criatividade é compensada pelos

Cantaram os parabéns a Edite Norte
eventos que tem realizado, que
“são sempre diferenciados e que
envolvem a cidade”.
Quanto à recuperação do comércio tradicional na pós-pandemia Edite Norte revelou que
“2022 foi muito positivo, uma vez
que tivemos uma procura louca
que coincidiu com a retoma dos
casamentos e festas”. “Nós temos um stock de vestidos muito
grande, com mais de 300 peças
na loja para ir ao encontro de todos os gostos, tamanhos e preços”, disse a estilista.
“Temos um atendimento personalizado à cliente, que leva da
loja não só a escolha do vestido,
mas também do calçado e acessórios e ainda ideias inovadoras
para o penteado com aplica-

Conceição Henriques, Edite Norte e Pero Brás
ções”, adiantou.
que soprou as velas dos 30 anos
No final da festa todos cantada sua empresa.
ram os parabéns a Edite Norte,

Bordallo Pinheiro apresenta nova coleção
A Fábrica de Faianças Bordallo Pinheiro, das Caldas da
Rainha, lançou a sua mais recente coleção – Couve com Lavagantes, tendo como base os
icónicos pratos clássicos que
Raphael criou no século XIX,
combinando elementos vegetais
com animais que mimetizam caraterísticas humanas.
O lavagante surge, assim,
agarrado à couve com as suas
grandes pinças, como que exaltando o legume numa dança surreal.
Na exploração complexa da
estética naturalista, Bordallo Pinheiro usou a couve e os crustáceos como laboratório para as
possibilidades de modelação e
de procura dos vidrados perfeitos.
Quase 140 anos depois, continua a aperfeiçoar o virtuosismo artístico – e o humor – de
Raphael, unindo dois elementos
emblemáticos em peças de gran-

des dimensões e enorme desafio
técnico. Couve com Lavagantes
traz a arte escultórica bordalliana
para a mesa moderna, numa celebração do mar e da terra.
Esta coleção é composta por
seis peças (dois pratos aperitivos, centro de mesa, jarro, saladeira e terrina), que podem ser
usadas como elementos decorativos, ou para dar um toque especial à mesa.
Reconhecidas internacionalmente, as coleções da marca
têm sido galardoadas com os
mais altos prémios de design que
distinguem o talento nesta área.
Já fazem parte da história da
Bordallo Pinheiro prémios como
os German Design Awards, Iconic Awards e European Product
Design Awards.
Atualmente, os principais mercados internacionais são a França, Itália, Espanha, Reino Unido,
Holanda, Suécia, Estados Unidos e Japão.

Couve com lavagantes
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Cadastrar 50% dos terrenos rurais
do concelho é meta até final de 2023
O Município das Caldas aderiu em 2020 ao Sistema de Informação Cadastral Simplificada - Balcão Único do Prédio (BUPi), uma plataforma para
identificar, mapear e entender o território do concelho.
Este projeto de âmbito nacional permite aos proprietários “mapear de forma gratuita os seus prédios rústicos e mistos, dotando o território de um
sistema de informação cadastral capaz de apoiar de forma eficiente o Município no cumprimento das suas funções”, disse o presidente da Câmara,
Vitor Marques.
Marlene Sousa

Pub.

No passado dia 14 decorreu
a sessão de apresentação do
BUPi, com o objetivo de criar
sinergias entre o município das
Caldas da Rainha e entidades
locais, que resultem numa maior
divulgação do projeto junto dos
proprietários de prédios rústicos
e mistos, contribuindo para agilizar procedimentos de identificação da localização e limites de
propriedades.
“O conhecimento dos limites
e da titularidade das propriedades é fundamental para que o
município possa planear e gerir o seu território, garantindo a
valorização e desenvolvimento
sustentável deste, e a qualidade de vida dos seus munícipes”,
esclareceu Vitor Marques, estimando que até ao final de 2023
possam estar cadastrados 50%

dos terrenos rurais do concelho
das Caldas da Rainha e que permitia identificar mais de metade
da área do município. “Traz bastantes vantagens por diversas
razões, nomeadamente com as
questões do ordenamento e valorização do território”, apontou o
autarca.
“A falta de conhecimento dos
limites e titularidade das propriedades reduz a eficiência no
planeamento e gestão do território no combate aos incêndios
rurais”, adiantou.
Segundo Vitor Marques, a
taxa de proprietários privados
que já declararam os terrenos
ainda é baixa, daí que vão deslocar o BUPi às Juntas de Freguesia para que haja mais registos
dos terrenos. O autarca informou
que neste momento é gratuito e

que daqui a uns anos este serviço será pago. “Acreditamos que
as Juntas de Freguesia serão
um fator decisivo no aumento
de processos, já que vai permitir que mais pessoas realizem a
identificação da sua propriedade
e fazer os seus registos”, referiu
o presidente.
Na câmara municipal o Balcão
BUPI funciona no edifício dos
Paços do Concelho, das 9h00
às 17h00 (contactos para agendamento: 262 240 044 ou bupi@
mcr.pt).
Existem quatro técnicos credenciados, que estão a fazer o
registo dos terrenos dos privados, que têm que se fazer acompanhar das respetivas cadernetas prediais.
De forma simples e gratuita,
o registo também pode ser feito

Ação de sensibilização sobre como identificar facilmente os
seus terrenos
através da plataforma online do
BUPi.
A sessão de esclarecimento
contou com a presença de Paulo
Madeira, coordenador-adjunto da
Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral, que apresentou
o plano de ação do projeto, da
equipa do BUPi do Município das
Caldas da Rainha, para partilha
da evolução dos níveis de execução e da estratégia de envolvimento dos parceiros locais. Ana
Paula Neves é coordenadora do
BUPi das Caldas da Rainha.

Um conjunto alargado de entidades marcou presença na sessão, tais como presidentes de
Juntas de Freguesia, OesteCIM,
Autoridade Tributária, Direção
Regional de Agricultura e Pescas
de Lisboa e Vale do Tejo, AIRO,
ACCCRO, LeaderOeste, Guarda
Nacional Republicana, Bombeiros Voluntários das Caldas da
Rainha, advogados e solicitadores, entre outras, participando
assim nos esforços desenvolvidos pelo Município para mapear
e valorizar o território.
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Aluno de Óbidos foi
“astronauta por um dia”

Estudantes viveram sensações e desaﬁos semelhantes aos de um astronauta em órbita
Diogo de Almeida, aluno da
Escola Básica e Secundária da
Josefa de Óbidos, foi um dos
cerca de trinta estudantes selecionados pela agência espacial
portuguesa Portugal Space para
ser “astronauta por um dia” e
experienciar a sensação de gravidade zero num voo parabólico
num avião da Airbus A310 da Novespace.
A agência espacial portuguesa
deu a oportunidade aos estudantes, dos 14 aos 18 anos, de voarem e experienciarem condições
de microgravidade, simulando
a sensação que os astronautas
vivenciam no espaço. A iniciati-
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va serviu para encorajar os estudantes a seguir, académica e
profissionalmente, um percurso
no setor espacial, da ciência ou
da tecnologia.
Os “astronautas” foram escolhidos na campanha “Zero G Portugal – Astronauta por um Dia”,
com a colaboração da Ciência
Viva e o apoio da Força Aérea
Portuguesa, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto e da Faculdade de Motricidade Humana
da Universidade de Lisboa.
A campanha de voos parabólicos, a bordo do Airbus A310
da francesa Novespace, teve lu-

gar no dia 16 de setembro, com
partida da Base Aérea N.º11, em
Beja. Ao longo de duas horas, o
avião com as letras “AirZeroG”
sobrevoou a costa portuguesa e
durante 16 momentos de cerca
de 20 segundos, todos conseguiram viver as sensações e os
desafios semelhantes aos de um
verdadeiro astronauta em órbita.
Os jovens “astronautas” receberam um diploma numa cerimónia presidida pela Ministra
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Elvira Fortunato.

Francisco Gomes

Arquivo Histórico recebe
investigadora pombalina

Cinco anos
como pároco
O padre Ricardo Figueiredo completou cinco anos
como pároco de Óbidos, Ados-Negros e Gaeiras.
“Cada vez sinto mais
como Deus me chama a ser
imagem da Sua presença
e do Seu amor. Dou graças
a Deus por todas as coisas
boas, porque são consolo de
Deus, e também por todas
as coisas más, porque me
ajudam a crescer cada vez
mais na confiança em Deus.
Seguimos em frente, certos
de que Deus vem connosco
e Nossa Senhora nos leva ao
seu colo”, manifestou, em jeito de celebração.

O padre Ricardo Figueiredo
está há cinco anos em Óbidos

Noite de fados
na Gracieira

A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Gracieira acolhe uma noite de
fados no dia 24 de setembro,
a partir das 20 horas, na sede
desta coletividade do concelho
de Óbidos.
O convívio contará com Rodolfo Godinho na guitarra portuguesa e Eduardo Lemos na

viola de fado, que acompanharão as vozes dos fadistas Nani
Nadais (humorista), Andreia
Matias, Cristina Luz e António
Leitão.
O serão, com ementa, custa 22 euros. As reservas podem ser feitas pelo telemóvel
915910200.

1400 alunos
no concelho

O ano Letivo 2022/2023 no
concelho de Óbidos iniciou-se
no passado dia 16 para todos
os alunos dos jardins-de-infância, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino
básico e ensino secundário. Ao
todo, são este ano 1400 alunos

divididos por 70 turmas.
O Complexo dos Arcos tem
272 alunos, o Complexo do Alvito 224, o Complexo do Furadouro 171 e a Josefa de Óbidos 487. Os jardins de infância
totalizam 246 crianças.

cozinha portuguesa e internacional

Teresa Rebelo da Silva, investigadora do Projeto Pombal Global
responsabilidade da Faculdade
de Letras, Universidade Aberta,
entre outras instituições nacionais, tem como objetivo a identificação, levantamento, transcrição, anotação e edição criticamente anotada de toda a obra
escrita do Marquês de Pombal e
redigida sob a sua orientação.

Neste sentido, os investigadores do projeto estão a proceder à
identificação e levantamento de
documentação que se encontra
nos diversos arquivos do país e
do estrangeiro, com o objetivo
de uma melhor compreensão do
período e da obra de Sebastião
José de Carvalho e Melo.

936 653 228
Fechados aos domingos e segundas ao almoço.

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

Teresa Rebelo da Silva, investigadora do Projeto Pombal
Global, realizou um levantamento exaustivo da documentação
existente no Arquivo Histórico da
vila de Óbidos, referente do período pombalino.
O Projeto Pombal Global
“Obra Completa Pombalina”, da

tiascencao@gmail.com
m

restaurantetiascencao
ao

tiancencao
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Lixo recolhido na Praia
da Cova de Alfarroba
A Praia da Cova de Alfarroba,
em Peniche, foi palco no passado dia 17 de uma ação de limpeza costeira inserida num plano
global para tornar o território nacional mais limpo e saudável.
A Novo Verde, entidade gestora de resíduos de embalagens,
em parceria com a Sailors for the
Sea Portugal, lançaram um desafio sob o mote “Reciclar é a Nossa Praia, International Coastal
Cleanup Day”, com o objetivo de
consciencializar as populações
sobre como o seu comportamento impacta os mares e oceanos,
convidando à recolha de resíduos nas praias e zonas costeiras.
Realizada em simultâneo com
12 concelhos do país e milhares
de outras limpezas costeiras em
todo o mundo, esta iniciativa assinalou o Dia Internacional da
Limpeza Costeira.
Ricardo Neto, presidente da
Novo Verde, referiu que “este
projeto pretende dar continuidade à nossa missão de consciencializar a população para a
importância do correto encaminhamento de resíduos e a sua
reciclagem”.
“Cerca de 80% da poluição
presente nos mares provém de

Evento pretendeu sensibilizar para a importância do correto
encaminhamento de resíduos
terra e é aí que devemos centrar
a nossa atuação, protegendo um
recurso natural tão vital para a
manutenção e preservação da
vida terrestre”, manifestou.
Bernardo Corrêa de Barros,
presidente da Sailors for the Sea
Portugal, declarou que “preten-

demos contribuir para uma geração mais informada e consciente
do impacto positivo que pode ter
no ambiente, através de hábitos e comportamentos adotados
desde cedo”.

Francisco Gomes

Roadshow europeu no centro
da cidade

No dia 27 de setembro, a partir das 14h, e no dia 28, a partir
das 10h, a Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, recebe o Roadshow 2022 da Agência
Erasmus + Juventude/Desporto/
Corpo Europeu de Solidariedade,
numa organização do Município
de Peniche com os Eurodesk’s
da região, Leader Oeste e Asso-

ciação Juvenil de Peniche.
Esta iniciativa terá também a
participação do Centro de Informação da União Europeia, Europe Direct Oeste, Lezíria e Médio
Tejo.
O roadshow apresenta, de um
modo dinâmico e informal, os
programas e apoios europeus,
totalmente gratuitos, na área da

mobilidade nacional e internacional, voluntariado, intercâmbios
e também irá dar a conhecer o
mais recente espaço, inaugurado
pelo Município de Peniche – Youth Point/Ponto Jovem, enquanto
espaço de encontro, partilha, encaminhamento e centralização
de informações que são relevantes para o percurso dos jovens.

Ação de limpeza no Baleal

Pub.

Em resposta ao desafio anual
da Fundação Oceano Azul para
a celebração do Dia Internacional de Limpeza Costeira, ao
longo desta semana decorrem

centenas de ações de limpeza
terrestres e subaquáticas, de
norte a sul do país, nos Açores
e na Madeira. Uma delas será no
dia 22 de setembro, às 10h00, na

praia do Baleal, em Peniche.
A ação terá a participação de
112 alunos do programa Educar
para uma Geração Azul.
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Jovem paraplégico
pede ajuda para
comprar equipamentos

Marco Vitorino está a pedir ajuda na plataforma de doações
GoFundMe
Marco Vitorino, de 21 anos,
residente em Peniche, está a
pedir ajuda na plataforma de
angariação de fundos GoFundMe, para adquirir dois equipamentos que possam ajudar o
dano medular que sofreu.
Paraplégico na sequência
de um violento despiste de
mota a 19 de novembro de
2021, o jovem ficou com uma
vértebra partida e duas fraturadas. “O meu mundo desabou e
foi difícil encarar esta nova realidade de passar a depender
de outros”, confessa.
Enquanto esteve internado
no Hospital de Santa Maria,
em Lisboa, foi iniciada a remodelação da sua casa. “O meu
quarto passou para onde era a
sala e ainda um bocadinho do
quintal. A cadeira de rodas, cadeira de banho e apoios para
a sanita, foi tudo pago pela minha família”, relata.
O jovem está atualmente
a fazer reabilitação no Centro
de Medicina e Reabilitação
de Alcoitão, durante dois meses. Quando sair, precisa de
uma cadeira de rodas nova e
um standing frame, mas “neste momento não tenho fundos

para adquirir os produtos”, desabafa.
“Quero tornar a minha vida
melhor e alcançar os meus sonhos, ser mais independente.
Qualquer ajuda será muito bem
vinda, seja ela monetária ou
uma simples partilha da minha
história. Às vezes um pequeno ato de generosidade pode
mudar muita coisa na vida de
alguém”, manifesta Marco Vitorino, que assegura que “o dinheiro não usado irá ser doado
a quem precise”.
A cadeira de rodas que precisa é em titânio mais leve e
pesa menos de quatro quilos
sem rodas traseiras nem almofada. O modelo que apresenta – Octane Sub4 – tem o
preço recomendado de venda
ao público de 9.134,34 euros,
sem IVA.
O standing frame EVOLV
permite fazer a transição segura entre a posição de sentado e
a de pé. O utilizador fica de pé
em três passos. O preço não
foi divulgado. As doações podem ser feitas pelo IBAN PT50
0045 8727 4035 4609 8702 1.

Francisco Gomes
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Rádio Miúdos ajuda as crianças
a comunicar e a melhorar
desempenho escolar
A Rádio Miúdos, feita por crianças e jovens dos
7 aos 16 anos, vai ativar neste ano letivo a Rede
Global de Rádio-Escolas em português. A Rádio,
com emissão online a partir de estúdios no Bombarral, ajuda-os a comunicar e a melhorar o desempenho escolar.
Francisco Gomes

Pub.

A Rádio Miúdos tem tido uma
influência positiva na vida de Zé
Maria, de 11 anos, um dos locutores. “Deu-me mais confiança a
falar com as pessoas. Tive melhores notas a português do que
tinha antes de estar na Rádio”,
contou.
Quando Mariana, de 10 anos,
chegou à Rádio, era muito tímida. Aos poucos foi ganhando
confiança e acha que agora já
comunica melhor. “Para mim é
uma escola. Na escola aprendemos matérias e aqui aprendemos
outras coisas e a sermos felizes”,
relatou.
Saber falar é para Clara, de
13 anos, uma ferramenta importante: “A parte mais divertida
da Rádio e fazer reportagens e
emissões, porque eu sou muito

tagarela”.
Tomás, de 8 anos, é um dos
elementos mais novos na Rádio
e está ainda a dar os primeiros
passos no desenvolvimento do
diálogo, mas sente-se bem nos
estúdios. “Gosto de fazer emissões e de tudo na Rádio”, indicou.
Dar voz às crianças é a missão da Rádio Miúdos, que emite
24 horas por dia, sendo três horas em direto, conciliando com os
horários escolares. Orientados
por adultos, as crianças acabam
por ganhar autonomia e fazem
programas onde falam sobre os
temas mais diversos.
Verónica Milagres, diretora
da Rádio Miúdos, explicou que
“o objetivo é dar voz às crianças
para elas falarem do que quise-

A Rádio Miúdos tem estúdios no Bombarral
rem e ajuda-as também na cidadania ativa em idade precoce”. “E
estas emissões em direto podem
ser feitas com miúdos no estúdio
ou online em qualquer parte do
mundo”, apontou.
A Rádio Miúdos vai neste
ano letivo ajudar as escolas a
desenvolver projetos de rádio,
aproveitando os benefícios desta
dinâmica.
João Pedro, coordenador de
produção, fez notar que as crianças na Rádio Miúdos “exprimemse de outra maneira, talvez mais
livre do que na sala de aula, e
pretende-se evoluir para uma
Rede Global de Rádios para dar

noções de como contar uma história, que é isso que faz a comunicação social”.
A Rede Global de Rádio-Escolas é uma iniciativa que está
aberta à participação de todas
as escolas do ensino básico e
secundário do país e no estrangeiro, à volta da língua portuguesa, construindo assim uma rede
participativa que possa trazer
inovação às práticas existentes
nas comunidades escolares.
Para isso, a Rádio Miúdos
irá lançar desafios às escolas
todos os meses para criação de
programas e ainda um desafio
temático por período. As escolas

participantes poderão ainda usufruir de vantagens como o acesso a sessões de formação online
e a possibilidade de participação
num evento, a realizar no final do
ano letivo.
Os trabalhos realizados pelas
escolas participantes poderão
ser posteriormente transmitidos
na emissão da Rádio Miúdos,
que irá também disponibilizar os
programas em podcasts no seu
site.
Esta é uma iniciativa da Rádio
Miúdos, que conta com o apoio
da RBE-Rede de Bibliotecas Escolares e do Camões-Instituto da
Cooperação e da Língua.
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Miss Joana Emídio ganha prémio de mais
popular online
Pinhel, Cidade do Vinho 20202022, foi palco da eleição do
concurso “Rainha das Vindimas
de Portugal 2022”, iniciativa promovida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho
(AMPV) e a Associação das Rotas de Vinho de Portugal, tendo
Joana Emídio, em representação
do Cadaval, ganho o prémio de
“A Mais Popular Online”.
A candidata tinha sido 1ª
dama de honor em 2019 no concurso Miss Adiafas, no Cadaval.
Em consequência da pandemia
Covid-19, foi a representante do
Cadaval, em virtude de não se
ter realizado o concurso em 2020
e 2021 e da Miss Adiafas 2019
já ter representado o Município
no concurso nacional em 2020.
Joana Emídio teve o apoio do
Município e da Adega Cooperativa da Vermelha, no conhecimento sobre a temática do vinho, do
enoturismo e do mundo rural.
A grande vencedora foi a
candidata Luciana Menezes, de
Ponte de Lima, que conquistou
o título de Rainha das Vindimas
2022.
A 1ª dama de honor foi Be-

atriz Correia, do Município de
Azambuja e a 2ª dama de honor
Filipa Costa, do Município de Arcos de Valdevez.
O prémio Simpatia foi ganho
por Beatriz Correia, do Município
de Azambuja, e o Prémio Fotogenia po Tatiana Ramos, do Município de Torres Vedras.
A concurso estiveram 17 candidatas, em representação dos
municípios de Arcos de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cartaxo, Lagoa, Lamego, Palmela, Peso da Régua,
Pinhel, Ponte da Barca, Ponte
de Lima, Rio Maior, Santarém,
Tábua, Torres Vedras e Viana do
Castelo.
As candidatas fizeram dois
desfiles: o primeiro em traje regional e o segundo em vestido
de noite. Além disso, as concorrentes tiveram oportunidade de
se dirigir ao público para apresentarem o seu concelho e a
importância da vinha e do vinho
para as suas localidades.
Ao longo de 14 anos, a AMPV,
afastando-se do modelo dos concursos de beleza, ou de eleição
de ‘misses’, criou um concurso

com um ‘estatuto’ próprio e diferenciado, através de um conjunto
de provas cujo objetivo é “sensibilizar, sobretudo a juventude,
para o mundo rural”.
A apresentação de produtos
alimentares regionais, uma entrevista com o júri e um ‘convite
enoturístico’ para visita ao território que representam, são provas
pontuadas pelo júri.
Nesta edição de 2022 a organização decidiu promover, pela
primeira vez, o prémio ‘A Mais
Popular Online. Entre as 00h de
9 de setembro e as 24h de 16 de
setembro estiveram online pequenos vídeos nos quais cada
candidata fazia a auto apresentação, recolhendo votos.
Joana Emídio recebe assim o
‘Prémio Grutas de Mira de Aire/
Casa Ermelinda Freitas’: Um
fim-de-semana para duas pessoas nas Casas da Gruta, uma
refeição para duas pessoas no
Restaurante das Grutas e visita
para duas pessoas às Grutas
de Mira de Aire, com passagem
pela Cave do ‘Vinho das Grutas’,
e ainda oferta de garrafas de ‘Vinho das Grutas’ (no valor comer-

O Dia Mundial do Coração
assinala-se a 29 de setembro e o
Município do Cadaval associa-se
uma vez mais às comemorações
com várias atividades.

No dia 2 de outubro, às 10h30,
realiza-se uma aula de yoga pela
fisioterapeuta Cátia Santos, com
participação gratuita, no Parque
de Lazer, junto à biblioteca Mu-

nicipal. É necessária a inscrição
para a atividade, estando o formulário disponível no site do município.
As celebrações incluem ainda

Joana Emídio representou o Cadaval no concurso “Rainha das
Vindimas de Portugal 2022”
cial de 100 euros). Trata-se de
um vinho Tinto Reserva 2015 da
Casa Ermelinda Freitas, envelhecido durante cinco anos numa
das galerias das Grutas de Mira
de Aire, eleitas em 2010 uma das
7 Maravilhas Naturais de Portugal.
A candidata do Cadaval desfilou com um traje cedido pela
AMAC – Associação de Municípios e Alenquer e Cadaval e com
vestido de noite desenhado e
confecionado pela loja Marymada (vila do Cadaval), sob patrocínio do município cadavalense.

Para a prova de partilha de
sabores, em que as candidatas
tiveram de apresentar três produtos do concelho (um doce,
um salgado e um vinho), sendo
avaliadas pela sua capacidade
de promoção e valorização dos
mesmos, Joana Emídio apresentou o Pão de Ló da Ti Piedade,
o Queijo de Vaca Amanteigado
dos Lacticínios do Montejunto e
Vinho Branco Leve Selecionado
Mundus.

ações de sensibilização e oferta
de material promocional no dia
29 de setembro por todo o concelho, degustação de alimentação saudável apresentada pela

nutricionista Filipa Rodrigues, no
dia 2 de outubro, pelas 11h30, e
mostra de livros temáticos na Biblioteca Municipal, de 29 de setembro a 10 de outubro.

Comemorações do Dia Mundial do Coração

Francisco Gomes

Pub.

ENCERRA: 2ª FEIRA À NOITE
E À 3ª FEIRA
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Assinada renovação
e construção de residências
de estudantes

investimento muito importante
para os nossos estudantes, que
vão ter melhores condições de
alojamento, o que no futuro pode
ser um critério importante para
futuros estudantes na escolha
da instituição de ensino superior para realizar a sua formação
académica”, destacou Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de
Leiria. “Os responsáveis dos municípios envolvidos também nos
acompanharam e formalizaram
este compromisso, e esperamos
que os trabalhos se iniciem em
breve”, adiantou.
Foram apresentadas pelo
Politécnico de Leiria nove candidaturas no âmbito do PRR,
cinco para adaptação, aquisição
e renovação de residências e
quatro para construção de novas residências, que abrangem
uma adaptação para residência
(Convento de Santo Estevão),
sete renovações de atuais resi-

Novo curso no Externato
Dom Fuas Roupinho

Teve início o ano letivo 2022/2023

Assinatura dos contratos de financiamento
O Politécnico de Leiria assinou contratos de financiamento
do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), numa sessão que decorreu
no passado dia 15, na Academia
das Ciências de Lisboa, com a
participação do primeiro-ministro
António Costa, da ministra da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Elvira Fortunato, e da
ministra da Presidência, Mariana
Vieira da Silva.
Em julho foram aprovadas todas as candidaturas do Politécnico de Leiria para a construção de
novas residências de estudantes
e renovação das residências atuais, no âmbito do PNAES.
A renovação e a construção
das residências de estudantes
representam um investimento
acima de 25 milhões de euros, financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).
“Finalmente firmámos um

JORNAL DAS CALDAS

dências (quatro em Leiria, duas
em Caldas da Rainha e uma em
Peniche) e a construção de cinco
novas residências (Leiria, Caldas
da Rainha, Peniche e Pombal).
Para além destas candidaturas, que correspondem a um aumento de 745 para 1.243 camas,
o Politécnico de Leiria é ainda
copromotor de mais três candidaturas dos municípios de Batalha,
Marinha Grande e Torres Vedras,
o que corresponde a mais 116
camas, fixando-se um total de
1.359 camas. Com a aprovação
destas candidaturas o Politécnico de Leiria assegurará residências de estudantes em todas as
cidades onde conta com oferta
formativa, quer seja em Escolas
ou Núcleos de Formação, nomeadamente em Leiria, Caldas da
Rainha, Peniche, Marinha Grande, Pombal e Torres Vedras.

PS acentua combate à violência
doméstica

O Externato Dom Fuas Roupinho, na Nazaré, iniciou o ano
letivo 2022/2023 no dia 13 de
setembro com a receção aos
encarregados de educação e
aos alunos do 10.º ano.

Para além dos cursos de esteticista e técnico de informática-sistema, abriu o novo curso
de cabeleireiro, procurando dar
resposta às necessidades do
mercado de trabalho.

O Município da Nazaré iniciou no passado dia 20 o seu
Plano de Reabilitação e Modernização (2022-2025) das vias
rodoviárias e pedonais mais
degradadas do concelho.
A freguesia de Valado dos
Frades será a primeira contemplada, com a intervenção
na Rua D. Diniz e pavimentações dos arruamentos do Beco
e Casal dos Favas e Casal do
Bispo.
Seguir-se-ão a Rua da Fonte Nova, Professora Virgília,
Mestres de Obras e da Serração, no Sítio, (freguesia da Nazaré), e as obras na Travessa
das Escolas, do Riaio e Largo
das Escolas, em Famalicão
(freguesia de Famalicão).

As empreitadas deverão ficar concluídas até meados de
dezembro, podendo, em alguns
casos, ocasionar condicionamento de trânsito pontuais.
Até 2025, quase uma centena de vias em todo o concelho,
a necessitar de obras, de acordo com o estudo que deu origem ao plano de intervenção,
beneficiarão da renovação das
redes de serviços, pavimentação, pintura de marcas rodoviárias e da implementação dos
Planos de Trânsito aprovados.
Com uma dotação de 350
mil euros para o ano de 2022, o
plano irá intervir, reabilitar, embelezar e modernizar o estado
das vias rodoviárias e passeios
identificados.

Nazaré reabilita
vias rodoviárias
e pedonais

Carlos Rabadão
é o novo presidente
do Politécnico de Leiria

Sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PS na Nazaré
A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares destacou
no passado dia 13 as prioridades do Governo no combate à
violência doméstica, particularmente contra crianças e idosos,
e afirmou estar a preparar novas
medidas para reforçar a inclusão
das jovens famílias imigrantes.
Esta posição foi transmitida
por Ana Catarina Mendes na
Nazaré, durante a sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PS.
“O repto que deixo é que não

se olhe apenas para a violência
doméstica contra mulheres, que
representa cerca de 53% do total
de casos. Das vítimas, 43% são
crianças”, acentuou a dirigente
socialista e ex-líder parlamentar
do PS.
“Há uma outra dimensão da
violência doméstica, que se
agravou durante a pandemia da
Covid-19 e que o Estado tem estado a dar resposta. A violência
doméstica contra os mais idosos
não pode ser esquecida”, manifestou.

Na sua intervenção, a ministra Adjunta salientou igualmente
que, desde o início da guerra
da Ucrânia, foram acolhidos em
Portugal mais de 40 mil cidadãos
ucranianos.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reiniciou os trabalhos da sessão legislativa com
jornadas parlamentares entre 11
e 13 de setembro, no distrito de
Leiria, dedicadas ao tema “Crescimento e Coesão: Um país com
oportunidades para todos”.

Carlos Rabadão toma posse como presidente do Politécnico de Leiria no dia 22 de
setembro, a partir das 15h00,
no auditório 1 do edifício B da
Escola Superior de Tecnologia
e Gestão (ESTG) de Leiria. O
novo presidente foi eleito a 15
de julho.
Pedro Lourtie, presidente do
Conselho Geral do Politécnico
de Leiria, preside ao ato de tomada de posse, que conta com
as intervenções de Rui Pedrosa, presidente cessante, e de
Carlos Rabadão, o presidente eleito. A sessão prossegue
com a nomeação dos vice-presidentes, pró-presidentes e do

administrador do Politécnico de
Leiria para o mandato do novo
presidente da instituição.
Professor coordenador com
agregação na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Politécnico de Leiria, onde
exerce funções como professor e investigador, desde 1996,
Carlos Rabadão possui o título
de agregado em informática e
é doutorado em engenharia informática. Recentemente, exerceu as funções de presidente
do Conselho Técnico-Científico
da ESTG e diretor do Centro de
Investigação em Informática e
Comunicações, do Politécnico
de Leiria.

JORNAL DAS CALDAS

DESPORTO

21 DE SETEMBRO DE 2022

21

Liga 3
4.ª jornada - Série B

Vitória FC 1 Caldas SC 2

Estádio do Bonfim
Árbitro: Rui Soares
Árbitros assistentes: Pedro
Gorjão e Pedro Fonseca
Quarto árbitro: Gonçalo Pereira
Vitória FC: Leonardo, Tiago Melo (Diogo Sequeira, 61’),
David Santos (Rodrigo Pereira,
81’), Gabriel Lima (Camara, 73’),
Vitinho (José Varela, 61’), Lucas
Oliveira, José Semedo, François,
Zequinha, Pedro Pinto (Camilo,
73’) e Lourenço Henriques.
Suplentes não utilizados:
Tiago Neto, Daniel Carvalho, Rodrigo Geraldo e Aloísio.
Treinador: Micael Sequeira
Disciplina: cartão amarelo
para Lourenço Henriques (55’),
a José Semedo (80’) e a Lucas
Oliveira (90+7’).
Caldas SC: Luís Paulo, Juvenal (Paulo Inácio, 78’), Militão,
André Sousa, Tiago Catarino,
João Silva (Luís Farinha, 69’),
João Rodrigues, André Perre
(Nuno Januário, 69’), Miguel Rebelo (Chiquinho, 78’), Leandro
Borges e Henrique Henriques
(65’).
Suplentes não utilizados:
Wilson, Yordy Marcelo, Marcelo
Marques e Rafael Roque.
Treinador: José Vala
Disciplina: cartão amarelo
para Tiago Catarino (70’).
Golos: 1-0 por Gabriel Lima
(18’); 1-1 por Leandro Borges
(51’); 1-2 por Gonçalo Barreiras
(90+3’).
Homem do Jogo: Leandro
Borges (Caldas SC)

O Caldas SC venceu, no passado sábado, fora, o Vitória FC,
por 2-1, em jogo a contar para a
4.ª jornada da Série B.
Gabriel Lima (18’) adiantou
a equipa da casa, mas Leandro
Borges (60’) e Gonçalo Barreiras
(90+3’) operaram a reviravolta da
formação caldense.
Com este resultado, o Caldas
está em segundo lugar, com os
mesmos pontos que o líder, o
Belenenses.
“Analisámos o Vitória FC e
vamos tentar desmontar a sua
estratégia”, avisou o mister José
Vala antes do jogo, adiantando
que a equipa alvinegra estava
“preparada para lutar pelos três
pontos”.
O primeiro cartão branco da
Liga 3 foi mostrado às equipas
médicas do Caldas SC e do Vitória FC pela sua rapidez e prontidão no socorro a um adepto que
se sentiu mal na bancada do Estádio do Bonfim.

Festa no balneário (foto Caldas SC 1916)

Taça na Mata
A festa da Taça de Portugal
está de regresso ao Campo da
Mata.
O sorteio da 2ª eliminatória
da prova rainha do futebol português ditou que o Caldas SCC
irá defrontar um clube da Liga
Sabseg - o Sporting Clube da
Covilhã.
Esta eliminatória está marcada para o fim de semana de 2 de
outubro.

Dedicatória especial (foto Caldas SC
1916)

Defesa segura (foto Caldas SC 1916)

Campeonato Nacional de Juniores
2ª Divisão Série D - 1ª fase Manutenção/Descida

Caldas 1 Estrela de Portalegre 0

Caldas
Árbitro: Nelson Andrade
Árbitros assistentes: Ruben
Pinheiro e Henrique Paula
Caldas: Guilherme Nogueira,
Pedro Rosário, Guilherme Santos, Miguel Costa, Guilherme
Lopes, Tomás Camacho, João
Batista, Ricardo Alexandre, João
Pereira, João Peralta e Afonso
Machado
Suplentes: Francisco Nunes,
Afonso Constantino, Tiago Guimarães, João Coelho, João Men-

Estrela de Portalegre
donça, David Gesteiro, Wilson
Estrela, Diogo Vieira e Gonçalo
Duarte.
Cartões amarelos: Pedro Rosário (32m-2ªp) e João Batista
(36m-2ªp)
Golo: David Gesteiro (29m-2ªp)
Substituições: João Pereira
(David Gesteiro) e João Peralta
(Gonçalo Duarte), aos 13m-2ªp,
e Afonso Machado (João Coelho), aos 20m-2ªp

Estrela de Portalegre: Eduardo Cardoso, Duarte Trindade,
Marcelo, João Crespo, Luís Carvalho, Rafael Gavancha, Miguel
Batista, Paulo Vaz, António Batista, Daniel Claudino e Lucas
Souza.
Suplentes: Gonçalo, João
Carrilho, José Azevedo, Rodrigo
Romão, João Gomes, Eduardo
Guerriapa, João Tarouco e Eduardo Babaroca.
Cartão amarelo: Gavancha

(44m-2ªp)
Substituições: Luís (Tarouco),
aos 21m-2ªp, e Paulo (João) e
Daniel (Tarouco), aos 43m-2ªp
A equipa de juniores do Caldas venceu o Estrela de Portalegre por uma bola a zero, em jogo
a contar para a quarta jornada
do Campeonato Nacional da 2ª
Divisão.
O desafio foi para o intervalo
empatado, mas David Gesteiro

desfez o nulo aos 29 minutos da
segunda parte e o conjunto alvinegro conquistou assim três preciosos pontos.
A quinta jornada vai disputarse no dia 1 de outubro, quando
a formação caldense se irá deslocar ao reduto do Clube Futebol
Estremoz.

		

Rui Miguel
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Troféu Caixa Agrícola do Bombarral

Bombarralense 1
Futebol Clube São Pedro 2

Bombarralense
Jogo de apresentação do
plantel do Bombarralense, também com o aliciante de ter em
disputa o Troféu Caixa Agrícola
do Bombarral relativo à época
2022, colocou frente a frente as
equipas da vila e de São Pedro
da Cadeira (Torres Vedras), no
Estádio Municipal do Bombarral,
no passado domingo.
No primeiro tempo a equipa
da casa desperdiçou algumas
oportunidades de golo, com um
futebol mais tecnicista e de bola
no pé, perante um adversário
que apostava num futebol mais
vertical defesa/ataque e que pouco incomodou o guarda-redes da
casa. Foi sempre o Bombarralense a ter a iniciativa do jogo e
reflexo disso Diogo Lages inaugurou o marcador aos 26 minutos, fazendo justiça no marcador,

São Pedro da Cadeira
que persistiu até ao intervalo.
No segundo tempo mantiveram-se as dinâmicas da equipa
da casa, sempre mais esclarecida em todo o campo, tentando
desmontar o bloco mais baixo
da equipa torreense, mas numa
transição rápida a equipa forasteira marca aos 50 minutos, por
Valentim, e repõe a igualdade no
marcador.
Com o tempo a decorrer e
a pouca clarividência do meio
campo no último passe para zonas de finalização, o Bombarralense não conseguia transportar
a bola perante um adversário a
afirmar-se no bloco médio baixo
e a jogar no contra golpe. Ficava
difícil aos da casa criar oportunidades de golo.
Feitas algumas alterações no
decorrer do segundo tempo em

termos de estratégia de jogo e
jogadores, a atitude positiva da
equipa manteve-se no intuito de
alterar o paradigma mas com a
bola a não chegar a zonas de
finalização para os homens da
frente de ataque.
Tirou partido a equipa forasteira que, já na parte final do jogo,
aos 90 minutos, numa transição
rápida Gomes faz o golo da vitória, restando muito pouco tempo
para que a equipa do Bombarralense pudesse reagir e o troféu
foi para a equipa de São Pedro
da Cadeira.
Bom teste para os dois treinadores em jogo de pré-época, com
o Bombarralense a deslocar-se
no próximo domingo a Pombal,
para dar início ao Campeonato
da Divisão de Honra da A.F. Leiria.

Árbitro: Sabino Paulo
Árbitros assistentes: Hugo
Miguel e Carlos Carvalho
Bombarralense:
Natalino
Nascimento, Gregório Lacerda,
João Duarte, Sílvio Mesquita,
Valentim, Carlos Branco, Ricardo
Santos, Gonçalo Pêgas, Marcel
Rosas, Ruben e Ricardo Santos.
Suplentes: Abobacar, Rodi
Gomes, Diogo Rodrigues, Ruben, Ricardo Gata, Papa Sá,
Diogo Silva, João Silvério e Rodrigo Lages.
Treinador: Luís Lopes
Adjuntos: Luís Martinho e
Nelson Serafim
Substituições: Gregório Lacerda (Papa Sá), Marcel Rosas
(Ricardo Gata), João Duarte
(João Silvério) e Natalino Nascimento (Abobacar) aos 45m-1ªp, e Gonçalo (Ruben) e Ruben

(Rodi Gomes) aos 26m-2ªp.
Golo: Diogo Lages, aos 26m1ªp
Futebol Clube São Pedro:
Valentão, Bebé, Cunha, Nelson,
Vaz, Camões, Diogo, Gomes,
Botelho, Zola e Valentim.
Suplentes: Bruno, Malheiro,
Gui, David, Franco, Vasco, Lacerda e Mateus.
Treinador: Edgar Louro
Substituições: Vaz (Malheiro), Diogo (David), Botelho (Franco) e Zola (Vasco), aos 45m1ªp,
e Valentim (Lacerda), aos 11m-2ªp.
Golos: Valentim, aos 5m-2ªp
e Gomes, aos 45m-2ªp

Rui Miguel

FUTEBOL
Liga 3
Jornada 4:
Real SC 1-0 UD Leiria
Vitória FC 1-2 Caldas SC
Moncarapach. 1-2 Oliv. Hospital
Belenenses 3-3 Amora FC
Académica OAF 0-2 Sporting B
FC Alverca 0-0 Fontinhas
Classificação:
1º Belenenses - 8P |4J
2º Caldas SC - 8P |4J
3º UD Leiria - 7P |4J
4º Sporting B - 6P |4J
5º Fontinhas - 6P |4J
6º Oliv. Hospital - 6P |4J
7º FC Alverca - 4P |4J
8º Amora FC - 4P |4J
9º Vitória FC - 4P |4J
10º Real SC - 4P |4J
11º Moncarapachense - 3P |4J
12º Académica OAF - 3P | 4J
Jornada 5:
Caldas SC vs FC Alverca

Fontinhas vs Académica OAF
FC Oliv. Hospital vs Amora FC
Sporting B vs Real SC
Moncarapachense vs Vitória FC
UD Leiria vs Belenenses

8º Rio Ave B - 5P | 5J
9º Viseu e Benfica - 4P | 5J
10º Bairro do Valongo - 2P | 5J
11º Académico Viseu - 0P | 4J
12º Guarda Unida - 0P | 4J

Campeonato Nacional
de Juvenis A
2ª Divisão Série B

Jornada 6:
Ac. Santarém vs FC Porto B
Caldas SC vs Rio Ave B
Lusitânia Lour. vs Viseu Benfica
Taboeira vs Guarda Unida
Ançã vs Marinhense
Acad. Viseu vs Bairro Valongo

Jornada 5:
Guarda Unida 0-4 Ac. Santarém
Valongo 0-2 Lusitânia Lourosa
FC Porto B 0-0 Caldas SC
Viseu e Benfica 1-1 Taboeira
Rio Ave B 0-1 Ançã
Marinhense 5-1 Acad. de Viseu
Classificação:
1º FC Porto B - 13P | 5J
2º Lusitânia Lourosa - 12P | 5J
3º Taboeira - 10P | 4J
4º Ac. Santarém - 9P | 5J
5º Ançã - 9P | 5J
6º Marinhense - 8P | 5J
7º Caldas SC - 7P | 4J

Campeonato Nacional
de Iniciados A
Série D
Jornada 5:
FC Alverca 0-1 Benfica
Sporting 5-2 CADE
Real SC 0-0 Ac. Santarém
Caldas SC 0-1 Sacavenense
Footkart 2-1 GS Loures
Classificação:

1º Benfica - 15P | 5J
2º Sporting - 15P | 5J
3º Real SC - 13P | 5J
4º FC Alverca - 10P | 5J
5º Footkart - 7P | 5J
6º Sacavenense - 6P | 5J
7º Ac. Santarém - 4P | 5J
8º GS Loures - 3P | 5J
9º Caldas SC - 0P | 5J
10º CADE - 0P | 5J
Jornada 6:
Benfica vs Sporting
CADE vs Real SC
GS Loures vs Caldas SC
Sacavenense vs FC Alverca
Ac. Santarém vs Footkart
Campeonato Nacional
de Juniores A 2ª Divisão
Série D
Jornada 4:
Caldas SC 1-0 Est. Portalegre
UD Leiria 11-0 CF Estremoz

CD Mafra 3-2 CD Fátima
Peniche 0-2 Sacavenense
Real SC 2-0 GS Loures
Classificação:

1º CD Mafra - 10P |4J
2º Real SC - 9P | 4J
3º Caldas SC - 7P |3J
4º UD Leiria - 6P |3J
5º Peniche - 5P | 4J
6º CD Fátima - 5P |4J
7º Sacavenense 4P |3J
8º Est. Portalegre - 1P | 4J
9º GS Loures - 0P |1J
10º CF Estremoz - 0P | 4J
Jornada 5:
GS Loures vs Est. Portalegre
CF Estremoz vs Caldas SC
CD Fátima vs UD Leiria
Sacavenense vs CD Mafra
Real SC vs Peniche
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João Almeida prepara-se
para prova de fundo
no Mundial de Estrada

João Almeida não alinhou no
contrarrelógio, no passado dia
18, no Campeonato do Mundo
de Estrada, na Austrália, tendo
a seleção sido apenas representada por Nelson Oliveira, que foi
oitavo classificado.
Tendo apresentado problemas gastrointestinais e febre à
chegada à Austrália, foi decidido
pelo médico da seleção, Filipe
Lima Quintas, em conjunto com
o corredor caldense e o selecionador nacional, que seria mais
prudente a ausência do ciclista
de A-dos-Francos do contrarrelógio para que possa apresentarse na melhor condição na prova
de fundo do próximo domingo.
Assim, o ciclista bairradino
Nelson Oliveira, maior especialista português em contrarrelógio da última década, conseguiu o quinto top 10 da carreira
em Campeonatos do Mundo da
disciplina de esforço individual
na categoria de elite, ao ser oitavo classificado numa prova de
34,2 quilómetros disputada em
Wollongong, com triunfo do norueguês Tobias Foss.

António Morgado
no top 20 em juniores
Na noite de segunda para terça-feira, Portugal voltou a competir no Mundial de Wollongong,
no contrarrelógio individual de juniores. A seleção nacional esteve

A equipa conquistou várias vitórias

O caldense foi afetado por problemas de saúde mas espera
recuperar
representada na prova de 28,8
quilómetros pelo caldense António Morgado e por Gonçalo Tavares, terminando ambos entre os
vinte primeiros. O vencedor foi o
britânico Joshua Tarling.
Gonçalo Tavares ficou em
19.º e António Morgado foi 20.º.
“Sabemos que o contrarrelógio
não é ainda o forte do António e
do Gonçalo, que terão de trabalhar esta especialidade. Em percursos mais duros conseguem
defender-se melhor. Mas em
percursos como estes, em que
a cadência é um fator preponderante, acabam por ceder mais
tempo para os primeiros. O vento

foi outro elemento determinante,
porque foi crescendo de intensidade. O nosso resultado acaba
por enquadrar-se dentro do que
é normal”, manifestou o selecionador nacional, José Poeira.
Os juniores voltam a competir
ao final da noite de quinta-feira,
na prova de fundo. Portugal estará representado na corrida de
135,6 quilómetros por António
Morgado, Daniel Lima, Gonçalo
Tavares, José Bicho e Tiago Nunes. A prova, com transmissão
em direto na Eurosport, começa
às 23h15 de quinta-feira.

Francisco Gomes

Gala do Futebol Distrital

A XIII Gala do Futebol Distrital
realizou-se na passada sexta-feira, na Expocentro, em Pombal,
numa cerimónia que após dois
anos de interrupção juntou cerca de 500 agentes desportivos e
convidados, com homenagens a
jogadores, clubes, diretores, colaboradores e árbitros.
Nesta noite de festa foram
coroados os melhores da Época
21/22: Melhor Jogador de Seniores de Futebol Masculino – Dany
Marques – UD Serra; Melhor Jogador de Seniores de Futsal Masculino – Édipo Santos – CCDS
Casal Velho; Melhor Jogadora
de Seniores de Futsal Feminino
– Zelinda Mendes - C.C.R. Quinta Sobrado; Melhor Treinador de
Seniores de Futebol Masculino
– Carlos Gonçalves – UD Serra; Melhor Treinador de Seniores de Futsal Masculino – Luís
Mota – ARCD Mendiga; Melhor
Treinador de Seniores de Futsal
Feminino - Isac Costa – CPR Pocariça; Treinador de Excelência
na Formação de Futebol – Mário
Serpa – GD Peniche; Treinador
de Excelência na Formação de
Futsal – Joel Esequiel – CRP Ri-
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Ciclismo da Ribafria
com balanço positivo
da época

A equipa de ciclismo do
Grupo Parapedra / Dinazoo /
Riomagic - CRP Ribafria, da
Benedita, faz um balanço positivo da época 2022, que agora
terminou oficialmente.
“Foi uma época de mudança, de início de um novo ciclo,
com grandes transformações e
alterações na estrutura da equipa. Nunca prometemos vitórias
à direção do CRP Ribafria, mas
sim ambição, garra, empenho,
determinação, união, muita
dedicação e os nossos atletas
lutarem com todas as forças
defendendo o nome do CRP
Ribafria”, manifestou o diretor
desportivo, Rui Medina.  
“Podemos dizer que não
foi uma época perfeita, pois a
equipa foi fatigada por inúme-

ras quedas e atletas afastados
da competição, fruto dessas
quedas, o que debilitou e fragilizou a equipa. Ainda assim,
não baixámos os braços. Fomos sempre uma equipa de
destaque em todas as corridas, sempre em busca da vitória, onde muitas vezes fomos
felizes no alcance da mesma”,
referiu.
No campeonato nacional, a
equipa conquistou um título e
três pódios. “Tínhamos o objetivo de conseguir mais, mas
que se tornou de todo impossível devido à fragilidade que a
equipa apresentava na perda
de atletas”, reconheceu, concluindo que “conseguimos elevar o CRP Ribafria para o topo
do ciclismo nacional”.

O Caldas Sport Clube encontra-se a proceder à renumeração de sócios, que terminará com a emissão de novos
cartões de sócio.
É pedida a colaboração de
todos os sócios para a atualização dos respetivos dados e

fotografia. Poderão preencher
o formulário de atualização de
dados que se encontra na sede
do clube ou enviar email para
geral@caldassportclube.pt
,
anexando uma fotografia atualizada e a cores.

Renumeração
de sócios do Caldas

A homenageada Maria do Céu Morais, com o presidente da
Câmara das Caldas
bafria.
Walter Chicharro, presidente
da Câmara da Nazaré, recebeu
o prémio de mérito no associativismo, pelo “trabalho realizado
ao longo dos últimos anos em
prol do futebol de praia”. A Associação de Futebol de Leiria
considera que se deve a Walter
Chicharro “o reconhecimento
mundial da Nazaré” como “capital mundial do futebol de praia,
por todas as instituições e agentes ligados à modalidade, tanto
em termos distritais, nacionais e

internacionais”.
O prémio enaltece o empenho
e dedicação na promoção de
condições “para que o futebol de
praia possa acontecer e ser uma
realidade na Nazaré, através da
criação de infraestruturas para
acolher eventos de futebol de
praia, nomeadamente o Estádio
do Viveiro”.
Foram prestadas várias homenagens, uma das quais a Maria do Céu Morais, delegada da
Areco, do Coto, das Caldas da
Rainha.

Pub.
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Seleção portuguesa
com caldense convocado
vence na Taça Davis

JORNAL DAS CALDAS

Arco Clube das Caldas
remodela instalações

O presidente da Câmara, com o presidente da Federação e
dirigentes do ACC

Elementos da seleção nacional, com o caldense Frederico Silva ao centro (foto Sara Falcão/FPT)
A seleção portuguesa de ténis
venceu por 3-1 a eliminatória do
Grupo Mundial 1 da Taça Davis
contra o Brasil, tendo sido convocados os jogadores João Sousa (número um português e 56.º
classificado no ranking ATP em
singulares e 137.º em pares), de
Guimarães, Nuno Borges (93.º
em singulares e 70.º em pares), da Maia, Francisco Cabral
(1126.º em singulares e 45.º em
pares), do Porto, Gastão Elias
(210.º em singulares e 1027.º em
pares), da Lourinhã, e Frederico
Silva (250.º em singulares e sem
ranking de pares), das Caldas da
Rainha. Os dois últimos acabaram por não jogar, uma vez que a
vitória aconteceu sem que tenha
havido necessidade de disputar
todos os jogos.
Perspetivava-se um frente-afrente equilibrado em Viana do
Castelo, nos dias 16 e 17 de setembro,
Frederico Silva manifestou
que “é muito bom estar de volta

à equipa e é sempre um orgulho
representar Portugal”. Estava
preparado para jogar, mas realçou que mais importante era o
capitão Rui Machado “saber que
tem os jogadores todos à sua disposição para o que for preciso”.
O sorteio ditou que era João
Sousa a abrir a eliminatória, tendo pela frente o número dois do
Brasil, Felipe Meligeni (143.º em
singulares e 100.º em pares),
triunfando por 6-1 e 6-3. Depois,
Nuno Borges enfrentou o melhor
classificado da equipa brasileira,
Thiago Monteiro (65.º em singulares e 405.º em pares), ganhando por 6-7, 6-4 e 7-6.
No sábado, a jornada começou com o encontro de pares entre Francisco Cabral e Nuno Borges contra Rafael Matos (784.º
em singulares e 36.º em pares) e
Felipe Meligeni. Os portugueses
são atualmente os dois melhores
classificados do país na hierarquia de pares, mas os brasileiros
venceram por 6-3, 0-6 e 6-3.

Com a eliminatória em aberto,
coube a João Sousa conquistar o
ponto que concluiu as contas: tal
como na véspera, quando abriu
o confronto com um triunfo autoritário, venceu Thiago Monteiro
pelos parciais de 6-3 e 6-1.
A vitória apurou Portugal para
as Davis Cup by Rakuten Qualifiers, marcadas para a semana
de 30 de janeiro de 2023. Tratase da ronda de acesso às Davis
Cup by Rakuten Finals, a fase
final da competição que reúne as
16 melhores equipas do mundo.
Vasco Costa, presidente da
Federação Portuguesa de Ténis,
manifestou que chegar à fase
final seria um “grande prémio”
para os jogadores, pois “temos
visto ao longo dos últimos anos
que todos têm muito empenho e
vontade em representar a seleção nacional, o que não acontece em todos os países”.

Francisco Gomes

Áurea Sábio na final do Campeonato
de Portugal de Dressage

Foi inaugurada no passado
sábado a remodelação levada
a efeito nas instalações desportivas do Arco Clube das
Caldas (ACC), situadas em
São Cristóvão.
Cerca de 70 associados e
amigos do clube marcaram
presença, sendo de realçar a
presença do presidente da Câmara Municipal, do presidente
da Federação Portuguesa de
Tiro com Arco, do presidente
da Associação Companhia Livre (com quem o ACC tem um
protocolo de colaboração), representantes da Zona de Caça
Associativa ligada ao clube e
ainda representantes dos patrocinadores, muitos praticantes, familiares e associados em
geral. Este momento de convívio finalizou a época, dando
início a outra.
Carlos Hermínio, presidente
do ACC, vincou a capacidade
que o clube tem de executar

com primor os desafios que
abraça, referindo a importância da relação de cordialidade
existente com a autarquia e
fazendo um destaque especial
ao mentor de todo o processo
de obra, o vice-presidente Rogério Puga.
Foi focada a necessidade e
importância da criação de uma
carreira de tiro na região, outro
dos projetos que o ACC anda a
trabalhar para que num futuro
próximo se concretize.
O presidente da Câmara, Vitor Marques, teceu elogios ao
trabalho realizado e assegurou
que o ACC poderá continuar a
contar com a autarquia para a
implementação do projeto do
Complexo de Tiro com Arco
das Caldas da Rainha, que já
permitiu os treinos da época de
campo, na sequência de trabalhos no terreno de limpeza e
movimentação de terras, levados a cabo pela autarquia.

Peniche vai acolher
terceira etapa
do Mundial de Surf

Griffin Colapinto ganhou em março deste ano

A caldense, de onze anos, é a mais nova a conseguir apuramento
A caldense Áurea Sábio, de
onze anos, com o seu cavalo
Jazz, estão apurados para a final
do Campeonato de Portugal de

Dressage – Juventude.
O evento vai realizar-se em
Beloura – Sintra, nos dias 22, 23,
24 e 25 de setembro.

É a participante mais nova a
conseguir o apuramento para
uma final da modalidade nesta
categoria.

Portugal vai voltar a fazer
parte do circuito mundial de
surf, acolhendo, em Peniche,
na praia de Supertubos, a terceira das dez etapas da World
Surf League, entre 8 e 16 de
março de 2023.
Após interrupção em 2020
e 2021 devido à pandemia, os
melhores surfistas do mundo
voltaram a Peniche já em março passado, numa etapa ganha
pelo norte-americano Griffin
Colapinto.

O circuito vai arrancar em
Pipeline, no Havai, entre 29 de
janeiro e 10 de fevereiro, com
a segunda etapa a realizar-se
entre 12 e 23 de fevereiro, em
Sunset Beach.
Bells Beach e Margaret River (Austrália), Califórnia (Estados Unidos), El Salvador, Rio
de Janeiro (Brasil), J-Bay (África do Sul) e Polinésia Francesa completarão o calendário da
próxima época.
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Atleta de kickboxing pede
ajuda para ir ao mundial
na Turquia
A caldense Francisca Caiado
Cardoso foi selecionada para integrar a seleção nacional e participar no campeonato mundial de
kickboxing na Turquia, de 31 de
outubro a 6 de novembro.
“Infelizmente a federação
não tem verbas disponíveis para
comparticipar todas as viagens
e os custos são muito elevados.
Desta forma venho pedir que se
quiserem e puderem dar o vosso
contributo para eu poder ir representar Portugal me contactem”,
apela a atleta, que necessita de
dois mil euros.
As
contribuições
podem ser feitas por Mbway
(919448758) ou pelo IBAN
PT50004550224034222686567.
“Qualquer valor será uma
grande ajuda!”, agradece Francisca Caiado Cardoso.

Francisco Gomes

Evento no centro de treinamento Be Strong em Caldas da Rainha

Pub.

Xadrezistas
da Peão Cavalgante/
Arneirense
no Open de Portugal

Francisca Caiado Cardoso precisa de dois mil euros

Seminário com Bruno Malfacine

No passado dia 10 o centro
de treinamento Be Strong em
Caldas da Rainha comemorou
o seu primeiro aniversário, com
o seminário do multicampeão
mundial Bruno Malfacine.
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O atleta brasileiro de Jiujitsu é
de vezes campeão mundial, sendo o maior recordista da história
na sua categoria. Esteve presente no seminário e nos treinos da
academia, partilhando a sua ex-

periência.
A Be Strong situa-se junto
ao café Marula, na Rua Vitorino Fróis, próximo da rotunda do
Cencal.

Seis dos sete participantes da Peão Cavalgante/Arneirense
Nos dias 3 e 4 de setembro
realizou-se em Lisboa, no Pavilhão Municipal Casal Vistoso,
o Open de Portugal (Semirrápidas), com a presença de sete
jogadores da Associação Peão
Cavalgante/Arneirense,
das
Caldas da Rainha.
Tendo partidas com ritmo de
10 minutos + 5 segundos , em
sistema suíço de 11 rondas,
participaram 211 jogadores, representando 23 países, numa
organização da Federação
Portuguesa de Xadrez.
A Associação Peão Cavalgante/Arneirense esteve representada por Paul Avramescu,
Emma Avramescu, João Marques, Fernando Oliveira, Luís
Real, Henrique Claudino e
José Cavadas. Os únicos que
ganharam Elo internacional
foram Paul Evramescu e José
Cavadas.
Paul Avramescu (Elo 1996)
ficou em 26.º lugar, com 7,5
pontos em 11 possíveis. Ganhou 30,2 pontos no Elo Inter-

nacional.
Fernando Oliveira (Elo 1449)
ficou em 124.º lugar, com 5
pontos. Perdeu 1,6 pontos no
Elo Internacional.
João Marques (Elo 1409) ficou em 125.º lugar, com 5 pontos. Perdeu 17,4 pontos no Elo
Internacional.
José Cavadas (Elo 1405) ficou em 145º lugar, com 4,5
pontos. Ganhou 6,0 pontos no
Elo Internacional.
Luís Pedro Real (Elo - 0), do
escalão Sub08, ficou em 176º
lugar, com 4 pontos. Foi o melhor português neste escalão.
Emma Avramescu (Elo
1119), do escalão Sub10, ficou
em 190º lugar, com 3 pontos.
Perdeu 23,2 pontos no Elo Internacional.
Henrique Claudino (Elo - 0),
do escalão Sub20, ficou em
208º lugar, com 1 ponto em 7
possíveis, pois só participou no
dia 3 de setembro. Foi o melhor
português neste escalão.
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Torneio de ténis envolveu
entidades caldenses
O Caldas da Rainha Ladies Open voltou a ser um
sucesso, com o público a acorrer em grande número ao longo dos oito dias do torneio, realizado
no Complexo Municipal de Ténis de Caldas da
Rainha.
Marlene Sousa
Numa iniciativa da Nuno Mota
Tennis Academy, Pituca Premium
e SC Sports, com o apoio do Município de Caldas da Rainha, Federação Portuguesa de Ténis e
ITF (Federação Internacional de
Ténis), o evento voltou a afirmarse como a “mais importante competição da modalidade, na sua
vertente feminina, realizada em
Portugal”.
Para Nuno Miguel Sardinha,
da organização, o evento constitui uma oportunidade de exposição das marcas das Caldas,
da região e nacionais, já que as
imagens do evento chegam a
mais de 100 milhões de pessoas
através dos canais de streaming
da ITF, chegando a todo o país
através da Sport TV.
Uma das marcas que voltou
a estar presente no evento em
2022 foi a Decénio (coleções
de mulher e homem com representação nas Caldas), que mais
uma vez foi a “Wear Sponsor”
(patrocinadora do vestuário) do
Caldas da Rainha Ladies Open.
Para Mariane Novais, diretora de
marketing, é importante a marca
assumir o incentivo ao desporto.
“Uma marca tão próxima de mulheres com garra faz todo o sentido”, declarou.
Outras das vertentes que voltou a afirmar-se no evento foi a
vocação formativa da iniciativa.

Os alunos dos cursos profissionais de Desporto, Turismo e Audiovisuais do Agrupamento de
Escolas Rafael Bordalo Pinheiro
interagiram com profissionais
dos diversos setores, contribuindo, na ótica da organização, de
forma decisiva para o sucesso
da iniciativa.
Os alunos do 2.º e 3.º ano do
curso profissional de Técnico de
Audiovisuais foram constituídos
em duas equipas, uma responsável pelas fotografias, vídeos
e transmissão em direto, para
diversas redes sociais, incluindo
a do próprio evento, e outra integrada na equipa de produção
que realizou para a Sport TV.
O curso profissional de Técnico de Turismo também colaborou
no evento, prestando apoio aos
atletas e marcando presença na
área da receção.
Os estudantes de desporto
colaboraram como fiscais de linha e apanha bolas.
Uma das novidades da edição deste ano foi a inclusão de
uma vertente de solidariedade
social no Caldas da Rainha Ladies Open, com a representação
da associação caldense Ordem
do Trevo. Segundo Nuno Sardinha, é a afirmação do ténis como
“uma modalidade inclusiva, onde
há lugar para todos”.
Para José Viegas, presidente

1
da Ordem do Trevo, “foi importante a presença pela qualidade
do evento e por estarmos associados a uma organização exemplar e realizada nas Caldas da
Rainha”.

1. Alunos do curso de Audiovisuais integrados na equipa
de produção que realizou para
a Sport TV
2. A Ordem do Trevo esteve
representada no Caldas da
Rainha Ladies Open

2

Caldas da Rainha Ladies Open em ténis

Italiana venceu em singulares e americanas em pares
O Caldas da Rainha Ladies Open em ténis teve como vencedora a italiana
Lucrezia Stefanini, que bateu a espanhola Mariana Bassols Ribera, por 3-6,
6-1 e 7-6, após duas horas e quarenta minutos.
Francisco Gomes
Nas meias-finais, a italiana
(186.ª mundial) tinha ganho à
colombiana Emiliana Arango, por
6-2 e 6-1, e a espanhola (201.ª)
tinha derrotado a dinamarquesa
por 6-0 e 6-4.
Em pares, houve uma final só
de americanas. Adriana Reami e
Anna Rogers enfrentaram Elysia
Bolton e Jamie Loeb, triunfando
por 6-4 e 7-5.
As vencedoras tinham ganho

nas meias-finais por 6-4 e 6-3,
tendo pela frente a ucraniana
Kateryna Bondarenko e a japonesa Hiroko Kuwata. As outras
americanas eliminaram as irmãs
vimaranenses Francisca Jorge
e Matilde Jorge, por 6-4, 3-6 e
10-6.
A prova realizou-se entre 11
e 18 de setembro, no complexo
municipal de ténis das Caldas da
Rainha.

A terceira edição do Caldas da
Rainha Ladies Open fez parte da
categoria W60+H (60 mil dólares
em prémios monetários com alojamento oferecido às jogadoras)
do circuito ITF (Federação Internacional de Ténis) e foi pontuável
para o ranking WTA (Associação
de Ténis Feminino): a campeã
conquistou 100 pontos WTA e recebeu 9.400 euros.

A italiana Lucrezia Stefanini recebeu uma peça cerâmica
caldense
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Pierre Pineau venceu
60.º Open de Portugal
at Royal Óbidos

Pierre Pineau ganhou o Open de Portugal at Royal Óbidos (foto Octávio Passos-Getty Images)
Pierre Pineau quebrou um enguiço de seis segundos lugares
desde que se tornou profissional
e conquistou, finalmente, o seu
primeiro título, com um final emocionante, graças a um putt de 15
metros para eagle, para vencer o
play-off do 60.º Open de Portugal
at Royal Óbidos, um torneio de
golfe de 250 mil euros em prémios monetários.
O segundo francês a triunfar
no único torneio português do
Challenge Tour – depois de Grégory Bourdy em 2008 – derrotou
na “morte súbita”, no buraco 18,
os seus compatriotas Félix Mory
e David Ravetto, rodeado de mais
de uma dúzia de espetadores
franceses, alguns residentes em
Óbidos e também de turistas.
“O Félix e o David são amigos,
conheço-os desde os dez anos,
pelo que foi especial defrontá-los
no play-off”, disse Pineau, depois
dos três companheiros e rivais, a
jogarem em formações distintas,
terem todos convertido birdies no

72.º e último buraco regulamentar para atingirem a marca das
15 pancadas abaixo do Par.
Com os três gauleses empatados com 273 (-15), foi necessário
recorrer a um play-off pela oitava vez na história do torneio da
Federação Portuguesa de Golfe
(FPG) e apenas pela segunda
vez entre jogadores da mesma
nacionalidade.
Os três jogadores chegaram
ao green em duas pancadas,
mas foi Pineau quem ficou mais
longe da bandeira. O jogador, de
23 anos, que tinha feito voltas de
74, 66, 66 e 67, enfrentava um
putt gigantesco de 15 metros e
converteu-o para o eagle da vitória, provocando uma ovação de
centenas de espetadores à volta
do green do buraco 18.
Foi um play-off de luxo,
uma vez que tanto Mory
(70+71+66+66), de 28 anos,
como Ravetto (70+71+64+68),
de 25 anos, estiveram ao mais
alto nível, fechando o play-off

com birdies!
“Espero vir a meter muitos
bons putts na minha carreira,
mas, até ao momento, este foi
o melhor”, rejubilou Pineau, cujo
prémio de 40 mil euros teve a
curiosidade de chegar pelo ar,
através de um drone.
Ainda não foi desta que o
Open de Portugal at Royal Óbidos teve um nome português
inscrito na taça, mas voltou a ser
uma prestação nacional muito
positiva, com destaque para o
6.º lugar de Tomás Bessa, com
276 pancadas, 12 abaixo do Par,
após voltas de 71,71, 66 e 68, 12
abaixo do Par, que lhe renderam
um prémio de 9 mil euros.
Na cerimónia de entrega de
prémios estiveram Miguel Franco de Sousa, presidente da FPG,
Filipe Silva, administrador do
Turismo de Portugal, Frederico
Simões de Almeida, administrador do Royal Óbidos Spa & Golf
Resort, e Gary Tait, o diretor de
torneios do Challenge Tour.

Dançarinas da RiSa
Dance School
premiadas em Santarém

Margarida Vicente, Ariana Dias e Carolina Ramos
A RiSa Dance School começou a sua época no passado
dia 17 e esteve presente em
mais uma competição da PDA
(Portugal Dance Academy),
desta vez em Santarém para o
Scalabis Dance Festival 2022.
As dançarinas que representam esta escola de dança
de Caldas da Rainha e a Associação de Dança de Caldas da
Rainha competiram no CNEMA
- Centro Nacional de Exposições, tendo obtido os seguintes
resultados: Margarida Vicente
-1º Lugar - Solo Juvenil Beginner Latinas; 1º Lugar - Solo
Juvenil/Junior Open Syllabus
Latinas; Ariana Dias - 2º Lugar - Solo Juvenil Beginner Latinas; 2º Lugar - Solo Juvenil/
Junior Open Syllabus Latinas;
Carolina Ramos - 3º Lugar Solo Juvenil Beginner Latinas;
3º Lugar - Solo Juvenil/Junior
Open Syllabus Latinas.
Antes do período de férias
já tinham estado em Portimão

Arranca nova época de natação nos Pimpões

Arrancou a época 2022/2023
para a secção de natação da SIR
“Os Pimpões”, nas Caldas da
Rainha, com expetativas no sen-

tido de consolidar o trajeto de formação dos jovens atletas, desde
os cadetes (início com 7 anos)
até à equipa de absolutos.

A equipa irá competir a nível
regional e nacional, esperando
bons resultados, à semelhança
da época passada.
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A secção de Natação dos Pimpões recebe novos atletas, dos 7
até aos 11 anos. Conta com quatro treinadores (um de nível 3 e

para a última competição da
época, e todos os dançarinos
e dançarinas da RiSa excederam-se e superaram as expetativas, alcançado os seguintes
resultados: Carlos Santos e
Beatriz Ventura - 1º Lugar Youth/Adult Beginner; 1º Lugar
- Adult/Senior Open Syllabus;
11º Lugar - PDA International
Over 16; Margarida Vicente
- 1º Lugar - Solo Juvenil Beginner Latinas; 1º Lugar - Solo
Juvenil/Junior Open Syllabus
Latinas; Carolina Ramos - 3º
Lugar - Solo Juvenil Beginner Latinas; 2º Lugar - Solo
Juvenil/Junior Open Syllabus
Latinas; Ariana Dias; 2º Lugar Solo Juvenil Beginner Latinas;
4º Lugar - Solo Juvenil/Junior
Open Syllabus Latinas.
A direção espera que possam manter o mesmo nível na
nova época que começou agora.

Francisco Gomes

três de nível 2) certificados pela
Federação Portuguesa de Natação.
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Benefícios
da acupuntura

Escaparate

Para que serve
a Cultura?

Pub.

Recentemente desfrutámos
da excelente notícia da criação
da Biblioteca António Lobo Antunes, na freguesia de Benﬁca, em
Lisboa, a ser instalada no antigo
edifício da Fábrica Simões (Simões & Cª Lda., 1907-1987). Depois da recuperação do imóvel,
abandonado por mais de trinta
anos, o seu destino só poderia
ser o cultural, desejo antigo dos
moradores de uma freguesia que
conta com, aproximadamente, 37
mil pessoas, e possui, também,
dois outros importantes espaços,
o restaurado Palácio Baldaya
(com uma excelente biblioteca) e
o Auditório Carlos Paredes.
Esse novo polo deverá ser
inaugurado no ano de 2024, com
a totalidade do espólio literário
doado pelo citado autor à cidade
de Lisboa, ocupando dois pisos,
numa área total de 1.850m2,
além de ser dotado de um recinto multiusos com uma galeria de
arte e, ainda, o “Espaço António
Lobo Antunes”, no conjunto, será
uma estrutura que digniﬁcará o
nome de um dos melhores escritores europeus e valorizará, ainda mais, a Capital de Portugal.
O curioso é que esse investimento, presumivelmente, não
terá uma avalanche de público
leitor, pois as bibliotecas em Portugal - devido ao facto da geração atual de possíveis “clientes”
estar “agarrada” às redes sociais
e “embrulhada” em feéricas e

ocas querelas, acerca do “desenvolvimento” do Minecraft, e
dos demais modelos de entretenimento virtual – estão com uma
frequência muito baixa.
Já nas Caldas da Rainha, utilizando um argumento de merceeiro, o executivo camarário cancela
o único evento que transporta o
nome do concelho ao exterior, o
World Press Cartoon.
Ao expor, divulgar, distinguir
e premiar os melhores cartoons
editoriais, caricaturas e desenhos de humor, patenteados nos
meios de comunicação à escala
mundial, esse mesmo executivo
estaria a permitir a manutenção
da transposição do nome do concelho para todos os quadrantes
do planeta, uma divulgação da
marca “Caldas da Rainha” que
não possui dinheiro que pague.
“Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe, a
sociedade, por mais perfeita que
seja, não passa de uma selva. É
por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro.”
(Albert Camus, 1913-1960).
Nas Caldas da Rainha, qualquer tipo de criação/divulgação
cultural é considerada despesa,
hipotecando, assim, o futuro do
concelho. Tornando-o pequeno,
mesquinho, voltado para dentro.
Então, para que serve a Cultura? Filosoﬁcamente é um somatório de tendências, de processos criativos, de méritos ma-
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teriais que simultaneamente às
grandezas morais salientam um
povo ou sociedade. Através dela
conseguimos perceber as nossas
emoções e os nossos pensamentos tornam-se ﬂuidos e organizados. Ajuda-nos, inclusive, a compreender o que é a memória e,
por efeito dominó, a respeitar a
história dos que nos antecedem,
melhorando, assim, numa tentativa que deve ser diária, os nossos
atos futuros perante a nossa comunidade.
A Cultura serve, também, para
aguçar o olhar crítico, para ajudarmos a construir a aldeia, vila
ou cidade onde nos inserimos,
de um modo objetivo, sem patranhas politiqueiras. Serve, igualmente, para contestar e renovarnos na procura das utopias que
nos permitem devanear para lá
do espectro do nosso ser.
Por último, e não menos importante, a Cultura serve para
que a Democracia esteja sempre
em expansão, permitindo a construção civilizada da mentalidade
humana, em prol do benefício
comum. Ajudando a evitar, assim, o desrespeito aos Direitos
Humanos, aﬁnal “todos os seres
humanos nascem livres e iguais
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência,
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”.
Rui Calisto

Morando eu próximo do Centro
de Saúde, acordei eu, um dia, às
sete da manhã para de seguida
sair à rua para caminhar. Na rua
quase vazia encontrei-me subitamente com a Marta, cabeleireira
de um estabelecimento das Caldas. Ela coxeava e parámos para
conversar.
Marta ao manusear químicos
para alisar cabelos foi intoxicando
ao longo do tempo, tendo cada vez
mais dores e acabando por ser internada no Hospital Santa Maria,
onde foi-lhe diagnosticado neuropatia periférica por intoxicação
química.
As mãos e os pés eram percorridos por um formigueiro com sensação de queimadura e dor. Daí o
coxear e o não conseguir dormir
saindo à rua à procura de alívio.
Ofereci-me para a tratar e no
dia seguinte às 10h recebi-a no
meu gabinete. Fizemos um total de
seis sessões de acupuntura e foi

tratado insónia, retenção de líquidos e dor. Após a primeira sessão
começou a adormecer normalmente ﬁcando curada de uma insónia
que durava há vinte anos.
Fiquei estupefacta com este
resultado imediato mas continuei
com o tratamento. Os tratamentos
podiam durar de uma hora a duas
horas. A retenção de líquidos nas
pernas melhorava a olhos vistos. A
dor foi o último sintoma a passar.
Marta mudou de casa porque
já podia subir e descer escadas
normalmente, os ﬁlhos contentes
das melhorias da mãe queixavamse que ela estava muito exigente.
Enérgica e dinâmica limpava e arrumava a casa e os ﬁlhos andavam
num reboliço.
Toda a família ﬁcou feliz. E, eu
estranhei a ausência da minha paciente.
Ana Marques

Esta página é dedicada à opinião
dos nossos leitores.
Se gostaria de fazer parte, contacte-nos
através do e-mail
redaccao@jornaldascaldas.com
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RAPAZ DE 42 ANOS PROCURA COMPANHEIRA
PARA COMPROMISSO SÉRIO
TEL: 963 451 037

JORNAL DAS CALDAS

JORNAL das CALDAS
Pagamento de assinaturas

VENDE-SE TODO EQUIPAMENTO DE HOTELARIA
CALDAS DA RAINHA
TEL: 964 771 014

PRETENDO ARRENDAR
MORADIA COM TERRENO E ANEXO
TEL: 960 099 768

Exmo(a) assinante,
O pagamento pode ser efetuado
através do envio
de cheque,
transferência
bancária
ou diretamente na nossa loja Jornália
na Rua Dr. Leonel Sotto Mayor, loja 44 Caldas da Rainha

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
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Festival das Adiafas
Encontro Nacional
nos Vidais
de Molinologia nas Caldas
A Comunidade Intermunicipal
do Oeste, em co-organização
com a Etnoideia, organiza o VI
Encontro Nacional de Molinologia, nas Caldas da Rainha, dando destaque ao rico património
molinológico e ao dinamismo
municipal na sua preservação e
valorização.
O evento desenvolve-se em
dois dias, sendo o primeiro a 8
de outubro, dedicado a conferências, com início pelas 9h30
e término pelas 18h30. O dia
será dividido em dois painéis. O
primeiro, subordinado ao tema
“Molinologia – Moinhos e Moleiros”, irá abordar questões como
etnotecnologia, saber e saber fazer, etnologia portuguesa, sistemas tradicionais de moagem em
Portugal, engenhos e moinhos
pré-industriais, usos, técnicas,
materiais, produtos, assim como
as histórias de vida dos moleiros
na primeira pessoa.
O outro painel será dedicado ao tema “Desenvolvimento e
Empreendedorismo – Viveiro de
projetos”. Este painel irá abordar
temáticas como planeamento
estratégico, projetos, inovação
e qualificação, “Low Carbon
Economy”, empreendedorismo,
governança autárquica, desenvolvimento de novos produtos,

Numa organização da Junta de Freguesia de Vidais, vai
ter lugar entre 30 de setembro
e 2 de outubro o Festival das
Adiafas, um novo evento nesta localidade do concelho das
Caldas da Rainha.
A inauguração será pelas
18h do dia 30, seguindo-se a
abertura do street food. À noite atuam Carlos Caldas e Dj
Gabi.
No dia 1 de outubro, a abertura será pelas 14h. Pelas
14h30 haverá uma demonstração de máquinas e alfaias agrícolas, seguindo-se uma palestra sobre agricultura. Pelas 17h

Festival Art&Tur
nas Caldas em 2024
O Oeste tem um rico património molinológico
(Moinho de Madeira das Boisias, nas Caldas)
serviços e cadeia de valor, bem
como a apresentação de ideias
de projeto pelos participantes e o
acesso a fundos e financiamentos, nomeadamente no Portugal
2030.
Às 19h00 será realizada uma

visita cultural à cidade e às 20h30
os participantes terão um jantar
regional.
No dia 9 de outubro haverá
uma visita aos moinhos do Oeste, com pausa para o almoço,
que será um piquenique.

Agência criativa caldense
em Bienal de Oeiras

Pub.

A agência criativa caldense
Vicara Studio vai marcar presença na Mostra da Bienal Artes &
Ofícios | Novo Design, entre os
dias 22 e 25 de setembro, no
Mercado Municipal de Oeiras.
Na bancada da Vicara encontrar-se-á uma seleção dos
catálogos das duas marcas das
quais a agência é proprietária.
Da Vicara, estará em exposição
um grupo de peças em vidro: as
velas Poliedro, da autoria de Vítor Agostinho, os vasos, garrafa
e copos Cerne, de Samuel Reis,
e o conjunto de jarra e copos

tem lugar uma ação de show
cooking, com o chefe João
Cardoso. Pelas 18h realiza-se
um colóquio sobre polinização.
A animação musical à noite
estará por conta de David Antunes & The Midnight Band e Kid
Loc & Los Mysterios.
O último dia arranca pelas
8h30 com um passeio de tratores. Pelas 10h haverá uma
aula de zumba e pelas 12h
uma missa campal. Pelas 13h
acontecerá a bênção dos tratores e das colheitas, e pelas 15h
haverá animação com concertinas.

Cmyk, desenhadas pelo estúdio
Ojeam. Da Tasco, estarão disponíveis o conjunto Bajouca &
Base, um duo de jarra e azeitoneira de Luís Nascimento, uma
das lateiras, da autoria de Rui
Pereira, o conjunto jarra e copos
cachopos, de Mariana Filipe, e
uma seleção da coleção Tasco
em Viana do Alentejo, com peças
ilustradas por Mariana Malhão,
José Torres, Mantraste e Mariana a Miserável.
A Vicara Studio desenvolve
iniciativas originais e soluções
socialmente conscientes na área

do design de produto, adotando uma abordagem prática na
criação de um ecossistema de
design sustentável e interligado.
A marca homónima apresenta
um catálogo de peças exclusivas
produzidas em cerâmica, vidro,
madeira ou empreita, e que tem
como fio condutor o desenho e
produção nacionais. Já a Tasco
é uma marca de tableware em
barro vermelho, inspirada no
vernáculo da cerâmica artesanal
portuguesa e na sua cultura gastronómica.

Caldas da Rainha vai acolher em 2024 a 17ª edição do
Art&Tur - Festival Internacional
de Cinema de Turismo, uma
co-organização entre a Centro
Portugal Film Commission e a
Turismo Centro de Portugal.
O anúncio foi feito na apresentação do festival deste ano,
que decorrerá em Ourém, de
25 a 28 de outubro. Nos quatro
dias do festival serão exibidos
87 filmes, integrados em 13
sessões temáticas, que resultaram da short list da competição, composta por 281 filmes

promocionais e documentários,
de 32 países, que se inscreveram na competição e que foram avaliados pelo júri internacional. No total, serão exibidos
87 filmes, integrados em 13
sessões temáticas. As sessões
temáticas serão antecedidas
de mesas-redondas, em que
especialistas refletirão sobre
temas atuais abordados nos
filmes exibidos.
No próximo ano o evento
terá lugar na Lousã e em 2025
no Fundão.

Observação de aves
no Paul de Tornada
No dia 24 de setembro, entre as 9h30 e as 12h30, vai
decorrer na Reserva Natural
do Paul de Tornada, nas Caldas da Rainha, uma atividade
de observação de aves com o
guia Helder Cardoso.
O objetivo da atividade é
observar as aves migradoras
de passagem que passam por
esta região no outono, na sua

deslocação para África.
A atividade terá início com
uma apresentação no Centro
Ecológico Educativo do Paul de
Tornada, seguida de uma saída
de campo na Reserva Natural
Local do Paul de Tornada.
É uma atividade gratuita,
com inscrições obrigatórias em
https://forms.gle/u3VT8j7C1oZ7rVHf7.

