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Os melhores alunos que terminaram o 12
A determinação e persistência levou-os ao topo da tabela. São os alunos que terminaram no passado ano letivo o 12º ano com
as melhores classificações das escolas das Caldas, Óbidos e São Martinho do Porto.
Ao JORNAL DAS CALDAS contaram o segredo para alcançar as boas notas, os objetivos para o futuro e ainda o curso superior que escolheram.
Marlene Sousa

Escola Secundária Raul Proença - Mónica Carolina Rosa Brás - 19,47 valores
Mónica Carolina Rosa Brás
obteve a melhor classificação do
ensino regular (Curso de Ciências e Tecnologias) do Agrupamento de Escolas Raul Proença,
tendo terminado o 12º ano com
uma média de 20 e com os exames nacionais ficou com a média
de 19,47, valor que figura na sua

ficha ENES (classificação final de
ensino secundário para efeitos
de acesso ao ensino superior).
A jovem de 17 anos ingressou na Universidade de Aveiro,
no curso de Engenharia Aeroespacial. Ainda não sabe em que
área se vai especializar, mas,
no futuro, pretende seguir para

mestrado.
Na sua perspetiva, a chave
para o sucesso escolar é o equilíbrio.
Os excelentes resultados
devem-se “a ter uma rotina sustentável que inclua tempo para
estudar, mas também para conviver e para dedicar aos nossos

hobbies”. “São estes momentos
de lazer que nos deixam felizes
e descontraídos, permitindo um
maior foco na hora de estudar”,
disse ao JORNAL DAS CALDAS.

Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro - Miriam da Silva Marques - 18,92 valores
Na Escola Secundária Rafael
Bordalo Pinheiro, Miriam Sofia
da Silva Marques, de 17 anos, foi
a melhor aluna do 12º ano, terminando o secundário no ano letivo
de 2021/2022 com uma classificação de 20 valores e com os
exames nacionais teve uma média de 18,92.
Ingressou no mestrado integrado em Medicina na Nova Me-

dical School em Lisboa.
O sonho de ser médica e poder “ajudar as pessoas através
da área da saúde sempre esteve
presente”. “Não sendo definitivo,
gostava imenso de poder seguir
uma especialidade cirúrgica, se
possível neurocirurgia, e quiçá
aliar à carreira clínica uma vertente de investigação”, contou ao
JORNAL DAS CALDAS.

Acredita que os ótimos resultados se devem ao “traçar objetivos, que serve de motivação e
faz com queiramos ser sempre
melhores”. “À medida que vamos
atingindo essas metas, vamos
criando novas, o que faz com
que evoluamos quer a nível académico quer pessoal”, referiu.
“Encontrar o método de estudo adequado a cada situação e

pessoa é também crucial”, apontou, acrescentando que “o mais
importante era tomar atenção nas
aulas e compreender as matérias
em contexto escolar”. Destacou
ainda “todo o ambiente que nos
envolve é de extrema relevância,
desde a família aos professores
que nos acompanham e lutam
para que o nosso aproveitamento seja o melhor possível”.

Ensino profissional - Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro - Diogo Gabriel Castanheira - 18,5 valores
Em relação ao ensino profissional, na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Diogo Gabriel Castanheira, de 18 anos, do
curso Técnico de Apoio à Gestão
Desportiva, foi o melhor aluno do
12º ano, com a média final de
18,5 valores.
Encontra-se a aguardar as colocações da segunda fase, visto

que apenas obteve “aprovação
no segundo exame nacional de
português”. Mas concorreu à Escola Superior de Desporto de Rio
Maior, para o curso de Desporto,
Condição Física e Saúde como
primeira opção.
Pretende exercer a profissão
de Personal Trainer na área do
Fitness de uma “maneira expo-

nencial, fora da média, executando projetos e obtendo conhecimentos pelo mundo”.
O seu segredo para alcançar
boas notas baseia-se na sua
vontade de ser alguém “bemsucedido na vida”. “Tudo o que
eu faço na vida, seja num âmbito
profissional ou pessoalmente, é
feito com critério, muita ambição

e o propósito de me superar a
mim mesmo, e as notas não são
exceção”, referiu.
Tem um lema de vida que partilhou: “Se não for para fazer ou
ser bom com o meu maior esforço, mais vale não ser/fazer”.

dependeu do meu foco. No início
do secundário não sabia a licenciatura que queria tirar, então
estabeleci que iria tentar tirar a
melhor média possível de forma
a poder ter o máximo de cursos
disponíveis para mim. Assim,
sempre me apliquei imenso e
me esforcei para atingir os meus
objetivos”, contou. “Quando se

coloca algo na cabeça, somos
capazes de fazer tudo para que
isso aconteça. Porém, não se
deve passar o secundário sozinho. O apoio de amigos é bastante importante para relaxar”,
adiantou.

tempo que tinha era basicamente jogar vídeojogos, não tinha
mais nada de interessante para
fazer, eu próprio não me sentia
bem comigo próprio, sentia-me
uma pessoa sem interesse, entediante, foi então que decidi mudar, fazer algo a esse propósito,
passei a ler livros, tocar guitarra
e a saber falar japonês (nível
básico para já, mas pelo menos
já é alguma coisa) entre outros,
o que me veio abrir horizontes,
inclusive a dar mais oportunidades profissionalmente no futuro”,
contou.

Destacou os professores da
ETEO por lhe terem proporcionado a oportunidade de se tornar num “homem com valores e
mais bem preparado não só para
a vida profissional como também
para o ensino superior”. “O curso
que fiz deu-me traquejo e uma
boa bagagem para o curso de
Direito, no qual me matriculei.
Portanto, fazer algo de que nós
gostamos já é meio caminho andado para obter bons resultados,
porque tal como diz o ditado,
quem corre por gosto não cansa”, salientou.

Colégio Rainha D. Leonor - Mariana Maurício - 19,5 valores
Mariana Nunes Maurício, de
17 anos, do ensino regular do
curso de Ciências e Tecnologias
no Colégio Rainha D. Leonor,
terminou o secundário com uma
média de 19,5 valores.
Entrou no curso de Gestão
na Nova School Business and
Economics (anteriormente Faculdade de Economia da Univer-

sidade Nova de Lisboa). O seu
objetivo no futuro é poder ter a
“oportunidade de realizar gestão
de empresas”. Porém, pretende
trabalhar fora de Portugal, “sendo essa uma das razões para ter
escolhido esta faculdade”.
Para esta estudante, o segredo para tirar boas notas depende
de “pessoa para pessoa”. “A mim

Escola Técnica Empresarial do Oeste - Rafael Dionísio - 19,1 valores

Rafael Dionísio, de 19 anos,
teve a melhor média da ETEO
- Escola Técnica Empresarial
do Oeste, no curso de Técnico
de Serviços Jurídicos, com uma

classificação de 19,1 valores.
Entrou para o curso de Direito na Universidade de Coimbra. Profissionalmente pretende
ingressar “na magistratura e
enveredar por uma carreira de
juiz para poder ajudar crianças
e jovens que passem por situações análogas às que eu passei
quando era criança”. Gostava
por outro lado também de “seguir
a área de diplomacia e conseguir
emprego numa embaixada ou
consulado, se possível na embaixada de Portugal no Japão,
para poder contribuir para uma

boa relação deste país e os demais e ajudar os emigrantes no
estrangeiro”.
Para Rafael Dionísio, não
existe uma única forma milagrosa para alcançar boas notas, mas
sim “um conjunto de fatores e de
variantes que nos irá influenciar
na obtenção de sucesso, conjunto esse que cabe a cada um de
nós saber geri-lo”.
“Os nossos próprios passatempos por exemplo, é algo que
também tem impacto, diz um
pouco de nós, de quem somos.
Há poucos anos o único passa-
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º ano nas Caldas, Óbidos e São Martinho
Ensino profissional - Colégio Rainha D. Leonor - Carolina Resende - 18 valores
No ensino profissional do Colégio Rainha D. Leonor, Carolina
Resende, de 19 anos, do curso
Técnico/a de Ação Educativa, obteve a classificação de 18
valores.

Está à espera para entrar em
dezembro no curso de formação
da GNR, em Portalegre.
Está a preparar-se física e psicologicamente para ser agente
da GNR. Apesar de gostar muito

de crianças decidiu seguir o seu
sonho e ser militar. Escolheu a
GNR porque gosta da unidade
de ação fiscal. Outra opção é
também o curso de criminologia.
O segredo para ter boas notas é

estudar todos os dias a matéria
para “não me perder e não deixar
acumular”. “Os professores eram
incríveis e sempre dispostos para
ajudar”, sublinhou.

aluna do 2º ano da Escola de
Hotelaria e Turismo do Oeste, do
curso de Técnico de Cozinha e
Pastelaria, com uma classificação de 17,8 valores.
Estagiou no Vila Vita Parc
Resort & Spa, em Porches, no
Algarve. Pretende continuar a
estudar após acabar o curso, porém, “sempre a explorar e a viver
novas experiências”.
Para Leonor Tarenta, o segredo para conquistar boas notas é
um “estudo eficaz, querer e ter

vontade de aprender sempre
mais, ser observadora, humilde,
otimista e organizada”.
Considera fundamental na
escola e em qualquer situação
“respeitar os professores, colegas e todos os que colaborem
comigo”. Também tenta “manter
esta filosofia ao longo de todo o
ano e focar-me nos meus pontos
positivos, nunca esquecendo o
que posso melhorar”.

Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste - Leonor Tarenta - 17,8 valores
Leonor Tarenta foi a melhor
aluna do 2º ano da Escola de
Hotelaria e Turismo do Oeste, do
curso de Técnico de Cozinha e
Pastelaria, com uma classificação de 17,8 valores.
Estagiou no Vila Vita Parc
Resort & Spa, em Porches, no
Algarve. Pretende continuar a
estudar após acabar o curso, porém, “sempre a explorar e a viver
novas experiências”.
Para Leonor Tarenta, o segredo para conquistar boas notas é

um “estudo eficaz, querer e ter
vontade de aprender sempre
mais, ser observadora, humilde,
otimista e organizada”.
Considera fundamental na
escola e em qualquer situação
“respeitar os professores, colegas e todos os que colaborem
comigo”. Também tenta “manter
esta filosofia ao longo de todo o
ano e focar-me nos meus pontos
positivos, nunca esquecendo o
que posso melhorar”.
Leonor Tarenta foi a melhor

Ensino profissional - Escola Secundária Raul Proença - Andreia Agostinho - 17,30 valores
Quanto ao ensino profissional,
Andreia Agostinho, de 19 anos,
da Escola Secundária Raul Proença, obteve a melhor média,
com 17,30 valores, no curso de
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos.

Entrou na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Leiria, no curso de Jogos Digitais e
Multimédia, e pretende usar os
conhecimentos adquiridos neste
curso para se “tornar numa desenvolvedora de jogos”.

Acredita que o segredo para
as boas notas tenha sido “principalmente, ter seguido um curso que fosse do meu interesse
e estudar algo que eu goste, o
que ajudou imenso a conseguir
manter-me focada nos estudos”.

Considera que também foi bastante importante manter sempre
em mente os seus objetivos para
o futuro “para nunca desistir e
saber dividir bem o tempo entre
trabalho e descanso”.

uma vez finalizada a formação,
pretende adquirir experiência
profissional ao lado de “chefes
conceituados, capazes de dar
continuidade ao meu processo
de aprendizagem”. O objetivo

principal é a “abertura do meu
estabelecimento, onde possa
então explorar as minhas raízes
e o meu próprio conceito de cozinha”, relatou ao JORNAL DAS
CALDAS.

Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste - Fábio Romano - 18 valores

Fábio Romano, de 33 anos,
aluno da Escola de Hotelaria e
Turismo do Oeste, do curso de
Gestão e Produção de Cozinha,
foi o melhor aluno com uma classificação de 18 valores (corres-

pondendo aos dois primeiros semestres. Encontra-se a aguardar
a nota de estágio curricular, que
irá ainda integrar esta média).
Entrou no curso de Gestão e
Produção de Cozinha, nível V, e

Escola Secundária Josefa de Óbidos - Margarida Rebelo Almeida - 18 valores
Margarida Rebelo Almeida, de
17 anos, do 12.º ano do curso de
Ciências e Tecnologias, foi a melhor aluna da Escola Secundária
Josefa de Óbidos. Terminou o
ensino secundário com média
interna de 19,1 valores. Nos exames nacionais, obteve 18,0 valores no de Matemática A e 19,1 no
de Física e Química A.
Entrou em engenharia civil, no

Instituto Superior Técnico, a sua
primeira opção, com média final
de 18,83 valores. De momento,
ainda não tem a certeza em que
área da engenharia civil pretende
ter “mais especialização, já que
acabei de ingressar na licenciatura e não tenho conhecimento
suficiente sobre cada uma das
opções a escolher futuramente”.
Independentemente da esco-

lha, gostava de “tentar ter a oportunidade de trabalhar no estrangeiro, durante um determinado
período”. Um dos seus objetivos
é “também conseguir conjugar
uma carreira em engenharia civil
com outra no mundo da moda,
já que sou modelo fotográfica na
agência Face Models”.
“Arranjar um método de estudo que seja eficaz e ter objetivos

bem definidos”, foi o caminho
para alcançar boas notas. Para
além disso, “tentar perceber tudo
o que é explicado nas aulas e
esclarecer as dúvidas com os
professores é uma grande ajuda
para um estudo mais produtivo”.
Considera que é importante “organizar o tempo para me conseguir divertir e para dedicar a
outros interesses”.

Agrupamento Escolas São Martinho do Porto - António Salvador - 17,6 valores
António Salvador, do Agrupamento Escolas São Martinho do
Porto, terminou o 12º ano com
uma média de 17,6 valores. O jovem de 17 anos entrou na Faculdade de Direito da Universidade

de Coimbra, no curso de Direito.
Apesar das aulas ainda não terem começado, está a “gostar
bastante da receção”.
Ainda não tem a certeza, mas
“gostaria de tirar a magistratura,

quando esse tempo chegar”.
Para António Salvador, alcançar boas notas não se “estende
a mais que prestar atenção às
aulas”. Requer também “um bom
método de estudo, diferente para

toda a gente, que envolva não só
a matéria que temos de estudar,
mas as nossas atividades favoritas, de igual modo”.
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Furto de viatura municipal acaba
em morte de adolescente
Dois adolescentes estarão envolvidos no furto
de uma viatura municipal no Bombarral, com a
qual terão dado umas voltas pelo concelho até
um deles ser abalroado pelo veículo quando seguia na sua bicicleta, vindo a falecer, ao princípio
da noite de 20 de setembro.
Francisco Gomes
Segundo fontes policiais, os
dois rapazes, de 14 e 15 anos, a
meio da tarde terão retirado uma
viatura de piquete dos serviços
municipais dos estaleiros da Câmara, onde se introduziram e se
apoderaram da chave do veículo, fugindo.
Estariam a conduzir à vez,
mas o mais novo tinha consigo
a sua bicicleta, e por volta das
oito da noite, quando seguia nela
junto da viatura furtada, foi atropelado pelo amigo, a cinquenta
metros de casa, na aldeia do
Barrocalvo, no Bombarral, em
circunstâncias que estão a ser
investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes
de Viação da GNR.
A vítima, natural das Caldas

da Rainha, ficou debaixo do carro e foi socorrida por populares
e por um grupo de trabalhadores nepalenses que passava
no local. Quando os bombeiros
do Bombarral chegaram já se
encontrava ao lado da viatura,
tendo sido feitas manobras de
reanimação para reverter o estado de paragem cardiorrespiratória, complementadas pela ação
da equipa da viatura médica de
emergência e reanimação das
Caldas da Rainha. O jovem foi
transportado para o hospital das
Caldas da Rainha mas acabou
por falecer.
O amigo, que não apresentava ferimentos físicos, entrou em
estado de choque e foi acompanhado no local pela equipa da

Nadadores salvadores
da Nazaré continuam
a fazer salvamentos

1
Unidade Móvel de Intervenção
Psicológica de Emergência do
INEM de Coimbra, até ser levado
para o hospital.
O jovem condutor pode incorrer em crime de furto, condução
ilegal e homicídio por negligência. Está sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens e pelo Juízo de Família
e Menores de Caldas da Rainha
por antecedentes de furtos de
viaturas.
1. Choque entre viatura
municipal e bicicleta
2. O velocípede ficou debaixo
do carro

2

Cadáver deu à costa
na Praia do Vale Furado

Todos os dias vão colocar bandeiras para que se tenha
noção do estado do mar
Os nadadores salvadores
da Nazaré realizaram no dia 18
de setembro - no fim da época
balnear – cinco salvamentos
de pessoas que foram surpreendidas em agueiros devido à
mudança de maré, acabando
por ser resgatadas, na zona do
estádio e frente ao posto 4.
Desde o dia 19 que entrou
em vigor o dispositivo de inverno de salvamento da Nazaré,
que estará na praia da vila das
10 às 19 horas, e todos os dias
irá colocar bandeiras para que
se tenha noção do estado do
mar.
O dispositivo de inverno teve
logo trabalho no dia 21, quando
pelas 17h40 resgatou um casal
de 52 anos, de nacionalidade
francesa, que foi arrastado por

um agueiro na zona da bola Nivea. A rápida intervenção evitou
uma situação mais complexa.
A Associação de Nadadores
Salvadores da Nazaré saúda
todos os nadadores salvadores ao serviço nas praias da
Nazaré, sublinhando que o seu
empenho “fez com que, em
áreas com a sua vigilância, não
existissem mortes por afogamento”.
Dirigindo-se especialmente
a quem visita a Nazaré, a associação afirma estar preparada para quem se desloque “à
única praia patrulhada do país”
ao longo de todo o ano, o que
resulta de um protocolo com o
Município.

Francisco Gomes

Corpo apareceu na mesma praia onde se tinha verificado o afogamento
O corpo do banhista que foi
arrastado por uma onda na Praia
do Vale Furado, no concelho de
Alcobaça, no dia 18 de setembro, deu à costa na manhã da
passada quinta-feira no areal da
praia onde se tinha verificado o
seu desaparecimento.
O cadáver foi avistado cerca
das nove horas, tendo o alerta
sido recebido pelos Bombeiros Voluntários de Pataias, que
comunicaram a situação ao
Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré. A estas duas
entidades juntaram-se meios do
Projeto “SeaWatch”, do Instituto
de Socorros a Náufragos, e do
INEM.
Depois da confirmação do

óbito pelo delegado de saúde de
Alcobaça, o corpo foi retirado do
areal e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria,
após indicações do Ministério
Público, para ser autopsiado.
O Gabinete de Psicologia da
Polícia Marítima prestou apoio
aos familiares da vítima, um jovem de 24 anos, refugiado ucraniano.
Na altura do seu desaparecimento tinham sido feitas buscas
aéreas, marítimas e terrestres,
que terminaram um dia depois
sem que tivesse sido encontrado,
e, tal como se esperava, mesmo
sendo uma dura realidade, o mar
encarregou-se de devolver o corpo.

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
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.
Apesar dos esforços de alguns
banhistas para tentar salvá-lo, tal
não foi possível.

Francisco Gomes
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Casal suspeito
de abuso sexual da filha
fica em prisão preventiva
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Marina de recreio
da Nazaré acolhe
veleiro atacado
por orcas

O leme ficou com marcas mas não sofreu danos relevantes
O homem fica no estabelecimento Prisional de Leiria e a mulher na cadeia de Tires
Um casal residente no concelho de Peniche, que foi detido
pela Polícia Judiciária por fortes
suspeitas de ter abusado sexualmente da filha durante cerca de
oito anos, ficou em prisão preventiva, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório
judicial no Tribunal de Leiria, na
passada quarta e quinta-feira.
Os progenitores, com cerca
de 40 anos, foram detidos no dia
20 de setembro pelo Departamento de Investigação Criminal
de Leiria da Polícia Judiciária,
na sequência de mandados de
detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação
Penal das Caldas da Rainha,
depois da situação ter sido apurada e comunicada pela escola
frequentada pela vítima, agora
com 17 anos.

De acordo com a Polícia Judiciária, o casal está “fortemente
indiciado pelo crime de violação
de criança, de forma continuada,
durante aproximadamente oito
anos”.
Os abusos terão começado
na Holanda, onde viveu com os
pais dos cinco aos doze anos.
“Os factos ocorreram em contexto familiar, sob pretexto de
concorrerem para a formação e
preparação da vítima para o seu
desenvolvimento sexual futuro,
sendo perpetrados pelo pai com
a cumplicidade da mãe”, relata
a autoridade policial, que logo
que entrou em ação possibilitou
o afastamento dos suspeitos da
adolescente, transferida para
uma casa de acolhimento.
Antes mesmo do primeiro interrogatório judicial ao casal, a fi-

lha foi ouvida no Tribunal de Leiria para memória futura, evitando
que tenha de prestar depoimento
na altura do julgamento.
Os detidos, casados há 23
anos, receberam a medida de
coação mais gravosa – a prisão
preventiva. O homem fica no estabelecimento Prisional de Leiria
e a mulher na cadeia de Tires,
aguardando ambos o desenrolar
do processo judicial. Incorrem na
prática do crime de abuso sexual
de menor dependente agravado.
O casal tem outra filha, uma
bebé de dois anos e meio, sobre
quem não há conhecimento de
abusos, mas em relação à qual
também foram tomadas de medidas de proteção, sendo institucionalizada.

Francisco Gomes

Apreendidas sete armas de fogo
e 687 munições

Armamento e munições alvo de apreensão em Peniche
Um homem de 63 anos foi detido na passada quinta-feira pela
GNR de Peniche na posse de
armas e munições proibidas, na
sequência de uma busca domiciliária a propósito de um inquérito
por ofensas à integridade física.
Os militares, dando cumprimento a um mandado, descobriram que o homem guardava na

sua casa, naquele concelho, três
armas de ar comprimido, duas
caçadeiras e mais duas armas
de fogo, para além de 687 munições.
O detido foi constituído arguido e o processo foi remetido para
o Tribunal Judicial de Peniche.
A GNR relembra que, de acordo com a Lei n.º 5/2006, de 23 de

fevereiro, referente ao Regime
Jurídico das Armas e Munições,
quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do
Artigo 86.º do mesmo diploma,
encontra-se a incorrer no crime
de posse de arma proibida.

A interação com um grupo
de orcas colocou em sobressalto os tripulantes de um veleiro, que se refugiou na marina
de recreio da Nazaré.
O veleiro Papaver, com bandeira do Reino Unido e onze
metros e meio de comprimento,
tinha saído do porto de Baiona,
em Espanha, em direção ao
porto de Lisboa, e estava em
frente à Marinha das Ondas, na
Figueira da Foz, quando pelas
14h30 da passada quinta-feira,
sofreu uma interação com um
grupo de orcas.
Os dois velejadores que seguiam a bordo, um inglês e uma
alemã, foram surpreendidos
com o ataque. Relatam que seriam entre cinco a sete orcas,
uma das quais bebé. Apareceram muito rápido e atingiram o
barco, fazendo-o rodopiar.
Apesar de terem colocado o
veleiro a navegar em marcha
atrás, manobra que se tornou
popular desde que em agosto
do ano passado foi partilhada
por um velejador em dificuldades, as orcas – que estariam a
seguir um cardume de atuns –
continuaram a rondar e a bater
no barco e só momentos depois é que desistiram, ficando
a cem metros de distância, até
abandonarem em definitivo o
local.
O barco acabou por dar entrada no porto da Nazaré, sem
que tenham sido observados
danos que impossibilitem a

continuação da viagem, como
constataram os velejadores
com câmaras submarinas e
uma inspeção interna. O leme
estava apenas com marcas de
ter sido abocanhado pelas orcas, como revelou uma verificação da embarcação recorrendo
a uma grua da Docapesca.
As capitanias da Figueira da
Foz e da Nazaré não chegaram
a ter que fazer qualquer intervenção, dado que não houve
nem feridos nem danos relevantes.
Este incidente foi partilhado
num grupo no Facebook onde
são relatados ataques de orcas, com o objetivo de alertar a
navegação.
A Marinha Portuguesa explica que a interação com estes
mamíferos ocorre sobretudo
devido ao comportamento de
orcas juvenis, as quais atraídas pelas estruturas móveis
e ruidosas das embarcações,
como o leme e a hélice, podem
aproximar-se excessivamente
das embarcações e embater
nas estruturas”. Por este motivo, é recomendado que seja
desligado o motor e imobilizada a porta do leme no caso de
avistamento destes animais.
Todas as testemunhas relatam que as orcas não tentam
atacar as pessoas e até agora
não há registo de feridos.

Francisco Gomes

Motociclista morre em
choque à saída da A8
Um homem de 30 anos,
residente no concelho do Cadaval, morreu na passada segunda-feira, na sequência de
uma colisão entre a mota em
que seguia e um veículo ligeiro
à saída da A8 e à entrada na
Estrada Nacional 361-1, na localidade de Outeiro da Cabeça,
em Torres Vedras.

O alerta foi dado pelas
12h40, tendo o óbito do motociclista sido declarado no local,
onde estiveram onze operacionais e cinco veículos dos Bombeiros de Torres Vedras, da
Viatura Médica de Emergência
e Reanimação e da GNR, que
investiga as causas do acidente.
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Dois militares da GNR condenados
por abuso de força em detenção
Dois militares da GNR foram condenados no
passado dia 21 pelo Tribunal de Alcobaça a um
ano e seis meses de prisão, pena suspensa durante esse período, por uso excessivo de força
na detenção de um empresário proprietário de
um empreendimento turístico de bungalows,
que agrediram após perseguição de carro, deixando-o sem dois dentes e com mazelas físicas
e psicológicas. A defesa vai recorrer por não
concordar com a sentença e entender que pode
condicionar a atuação das forças de segurança
em futuras ocorrências em que as pessoas não
respeitem ordens de paragem.
Francisco Gomes
Ricardo Gomes, de 38 anos,
e Carlos Ribeiro, de 51 anos,
condenados por um crime de
ofensa à integridade física qualificada, tiveram para o tribunal
“uma conduta que põe em causa
a confiança generalizada que a
população deve ter nos agentes
de segurança”, pelo que terão
de fazer prova do “controlo da
agressividade e impulsividade”.
O queixoso, Manuel Brites,
que deverá receber dos arguidos
uma indemnização de 11.408,06
euros por danos morais e patrimoniais, foi detido na sequência
do alerta de um colega dos militares que comunicou via rádio
que ele o tentara atropelar, o que
não ficou provado.
O caso remonta a 15 de agosto de 2018, quando uma patrulha
da GNR foi chamada ao Land´s
House Bungalows, na Burinhosa, na União das Freguesias de
Pataias e Martingança, em Alcobaça, na sequência de uma
comunicação de desacatos com
clientes.
Chegados ao local, os militares não vislumbraram qualquer
desavença, acabando por se
dirigir ao proprietário, que, alegadamente insatisfeito com o
tempo de resposta, lhes pediu a
identificação, ao que acederam,
mas que, de acordo com a GNR,
ele próprio terá recusado identificar-se quando instado nesse
sentido.
Ao invés, segundo a acusação, entrou na sua viatura, iniciou
a manobra de marcha-atrás e
“embateu com o veículo na zona

O julgamento decorreu no Tribunal de Alcobaça
abdominal do corpo” de um dos
militares, que em tribunal disse
ter “caído, desamparado, de costas”, sofrendo alguns ferimentos
no joelho.
O militar ainda terá tentado
fazer parar o condutor, que terá
gritado “vou ao posto [da GNR]”,
supostamente para ali relatar a
situação de que queixava, continuando a marcha, o que deu origem a uma perseguição que veio
a terminar na vila de Pataias,
após, segundo a acusação, ter
ignorado por três vezes a ordem
para parar e onde um segundo veículo da GNR intercetou o
condutor. Foi retirado à força do
automóvel e algemado e depois
detido.
Foi posteriormente constituído
arguido pelo Ministério Público
por resistência e coação e por
um crime de condução perigosa,
mas o processo sofreu uma reviravolta quando pediu abertura
de instrução e, em janeiro deste
ano, o juiz de instrução considerou que “os indícios recolhidos
não sustentam a acusação”.
No entender deste juiz, o proprietário da Land´s House “não
dirigiu o veículo” contra o militar,
“muito menos o atropelou e não
o fez para impedir a atuação legítima deste militar da GNR”.
Também “não violou grosseiramente regras de circulação
rodoviária ao recusar obedecer
a ordem de paragem não regulamentar e ilegítima, não tendo
colocado em perigo qualquer
pessoa com essa atuação”, refere a decisão instrutória, que

despronunciou o empresário e
pronunciou os dois militares da
GNR de Pataias envolvidos na
perseguição e que passaram a
ser arguidos, acusados da prática em autoria material e na forma consumada de um crime de
ofensa à integridade física qualificada.
Na reviravolta do processo, o
juiz de instrução considerou ter
havido um “desproporcionado recurso à arma de fogo”, quando o
militar que disse ter sido atropelado disparou um tiro para o ar,
e encetou uma perseguição ao
proprietário do parque de bungalows, apesar deste ter feito saber
que se dirigia para o posto da
GNR de Pataias.
Em resposta ao pedido de
reforço desta patrulha, uma outra viatura com militares da GNR
(os que foram julgados) acabou
por intercetar e deter o condutor,
numa operação em que, segundo o juiz de instrução, o mesmo
terá sido agredido pelos militares,
ficando com hematomas na face
e nos lábios, fratura dos dentes
e escoriações no abdómen e
membros superiores.
Na conclusão do julgamento,
o tribunal considerou provado
que os dois militares condenados
agrediram “um cidadão que estava dentro do carro, imobilizado e
com o cinto posto”, tendo evidenciado “uma conduta fortemente
censurável, reprovável e suscetível de gerar alarme social”,
condenando-os pela prática, em
autoria material e na forma consumada, de um crime de ofensa

à integridade física qualificada.
Manuel Brites ficou afetado
psicologicamente, “pela vergonha de ter sido detido e por ter
perdido os dentes, passando a
evitar locais públicos”, referiu a
juíza que leu a sentença.
A magistrada apontou que a
perseguição ao empresário teve
por base a comunicação de um
atropelamento que não se considerou provado, fazendo notar
que o militar que deu esse alerta
também “disparou inexplicavelmente para o ar”. Admitiu que
essa “falsa comunicação foi a
faísca, que gerou uma pressão”
nos dois militares, só que, independentemente disso, não houve dúvidas de que “cometeram o
crime de que vinham acusados”
e que “nenhum deles interiorizou
a culpa”.
Além do testemunho do queixoso, que o tribunal considerou
ter feito “uma declaração sincera, sentida e em que não houve intenção persecutória para
com os arguidos”, ao contrário
destes, que apresentaram “uma
versão com pouca credibilidade”,
foram admitidas como provas
fotografias “tiradas pela filha” do
empresário, retratando “manchas
de sangue e dois dentes que caíram da prótese”, encontrados
dentro do carro e que contrariam
a versão dos militares de que os
ferimentos teriam sido causados
durante a detenção, quando o
homem saiu da viatura e caiu no
chão.
O tribunal determinou ainda
que seja extraída certidão por

alegadas declarações falsas
prestadas por quatro testemunhas, duas da acusação e duas
da defesa.
A defesa, que nas alegações
finais tinha sustentado que o
queixoso inventara o cenário por
estar com o ego ferido, anunciou
que irá recorrer da decisão.
Ana Januário, advogada de
Carlos Ribeiro, disse que “ainda não se fez justiça nesta fase
e não concordamos com a sentença, porque não é a verdade
dos factos, mas vamos tentar
demonstrá-lo no Tribunal da Relação”
“É uma decisão muito dura e
tem o efeito de até poder condicionar os militares no exercício
das suas funções quando se depararem com cidadãos que não
respeitam as suas ordens de paragem, que foi o que se passou”.
No seu entender, se em sede
de recurso se provar que a versão dos arguidos é verdadeira e
que as testemunhas apresentadas pela acusação prestaram falsam declarações, a medida aplicada pelo tribunal terá de mudar.
Por sua vez, Francisco Espinhaço, advogado do queixoso,
considerou que foi feita justiça,
porque foi uma “decisão de censura de comportamentos”. “O
que foi censurado foi o excesso
que houve de intervenção e a injustiça para o meu constituinte”,
afirmou, fazendo notar que não
está em causa a corporação militar.
“Foi justo e equilibrado”, concluiu.

Detido por posse de arma proibida
Um homem de 74 anos foi detido pela GNR por posse de arma
proibida no concelho de Peniche,
no passado dia 26.
No âmbito de uma investigação por posse de arma proibida, os militares desenvolveram
diligências que culminaram no
cumprimento de um mandado de
busca domiciliária, que permitiu

apreender uma arma modificada
e 40 munições.
O detido foi constituído arguido e o processo foi remetido ao
Tribunal Judicial de Peniche.

1. Arma modificada e 40
munições foram apreendidas
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127 anos dos bombeiros
festejados em cerimónia emotiva
A cerimónia do 127º aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha, realizada no passado domingo,
foi bastante emotiva, pela passagem ao quadro
de honra de dois bombeiros, pelas promoções,
condecorações e louvores, pela transferência de
testemunho do porta-estandarte, pela atribuição
de patrono a duas viaturas, pelo elogio ao comandante de Pedrógão Grande, mas sobretudo
por ter sido lembrada a morte de um bombeiro
da corporação vizinha de Óbidos no maior incêndio ocorrido este ano nas Caldas da Rainha.
Francisco Gomes
Na cerimónia que teve lugar
no quartel dos bombeiros, o primeiro momento foi a atribuição
de patrono a uma ambulância
de socorro, que passa a ter uma
chapa com o nome da empresa Manuel Rodrigues Ferreira,
Materiais de Construção, como
agradecimento do apoio financeiro e material dado ao longo dos
anos. Carlos Monteiro representou a empresa nesta distinção.
Num veículo de operações
específicas foi colocada a placa
com o nome do quadro ativo do
corpo de bombeiros das Caldas
da Rainha, patrono deste veículo, como reconhecimento da ajuda dada no valor de 9.615 euros,
que os soldados da paz prescindiram de receber pelos serviços
prestados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2021, que permitiu assim a
compra desta viatura. Os chefes
da 1ª e 2ª companhia, Joaquim
Lucena e Ernesto Soares, respetivamente, descerraram a placa,
em representação de todos os
bombeiros do quadro ativo.
No salão nobre “Comandante
Henrique Sales” foram atribuídas
promoções a bombeiros de 2ª a
André Jacinto, João Lourenço,
Tânia Soares, Tânia Lourenço, Fábio Silva e Luís Almeida,
classificados por esta ordem. A
bombeiros de 1ª foram promovidos Ricardo Marques, Daniel
Ventura, Tiago Solteiro, Rita Sacramento e Ricardo Neves. Ao
posto de subchefe foram promovidos Emanuel Simões e António
Soares.
Foram agraciados com a medalha de assiduidade grau prata
(dez anos) Ruben Soares, Luís
Patrício, Fábio Silva, Marino Isidoro, Andreia Azevedo, Luís Vicente e Maria Henriques.
Com grau ouro uma estrela
(quinze anos) foi distinguido Ricardo Marques e com grau ouro
duas estrelas (vinte anos) Ricardo Soares, Telmo Pacheco, Marco Domingos, Tiago Solteiro e
Luís Almeida.
Com grau ouro dedicação três
estrelas (25 anos) foram agraciados João Fragoso e Rui Marques
e a medalha de altruísmo grau

Apresentação do estandarte ao comandante
ouro (30 anos) foi entregue a
Luís Ventura e a Martinho Vieira.
Passou ao quadro de honra
o chefe Joaquim Lucena, culminando 45 anos de uma carreira
coroada com a distinção de crachá de ouro. Foram recordadas
as suas funções de liderança, inclusive chegou a ser comandante
interino. No louvor atribuído pelo
comandante Nelson Cruz foi reconhecida a sua figura de “chefe
por todos respeitado e com um
registo disciplinar exemplar”. Foi
por isso agraciado com o galardão “Prestígio da Associação”.
Entrou igualmente no quadro
de honra o bombeiro de 2ª José
Monteiro, que foi distinguido pela
sua carreira de 25 anos de bombeiro. Foi promovido a título honorífico à categoria de bombeiro
de 1ª e recebeu um louvor do comandante.
Uma vez que Joaquim Lucena
entrou para o quadro de honra,
a função de porta-estandarte que
lhe cabia passou para o chefe
Ernesto Soares.
No seu discurso, o comandante sublinhou o exemplo da
dedicação de Joaquim Lucena à
causa dos bombeiros.

Críticas
e agradecimentos
Nelson Cruz recordou o incêndio na freguesia do Landal, onde
perdeu a vida, vítima de doença
súbita, o subchefe Carlos Antunes, dos bombeiros de Óbidos,
e aproveitou para falar das dificuldades operacionais causadas
por situações externas, começando pelo funcionamento dos
hospitais, que obrigam os bombeiros a percorrer “distâncias
consideráveis por outras unidades hospitalares”. Outra situação
prende-se com as exigências do
INEM aos veículos, que originam
“o impedimento da sua utilização
e o gasto de milhares de euros
desnecessários”.
A criação da segunda equipa de intervenção permanente
(EIP), assumida pela Câmara, foi
considerada “crucial”. “Estamos
muito gratos por podermos con-

tar com duas EIP e uma equipa
permanente de reforço operacional para sair ao minuto durante
todo o ano”, manifestou.
O comandante referiu-se ainda ao trabalho desenvolvido pelo
corpo ativo, pela direção e restantes elementos do comando,
aos bombeiros Daniel Ventura
e Tiago Soares, que sofreram
queimaduras de 1º e 2º grau em
incêndios, à participação na missão de ajuda à Ucrânia, aos bombeiros que ajudaram na compra
do veículo de operações específicas e à empresa Manuel Rodrigues Ferreira pela sua ajuda, deixando também uma palavra de
homenagem ao comandante dos
bombeiros de Pedrógão Grande,
Augusto Arnaut, presente na cerimónia, pela recente absolvição
no julgamento relacionado com
os incêndios naquele concelho
em 2017.
O presidente da Federação
dos Bombeiros do Distrito de Leiria, Rui Rocha, considerou que a
absolvição foi “uma grande vitória para os bombeiros de Portugal”, anunciando que a Liga dos
Bombeiros Portugueses decidiu
atribuir a Augusto Arnaut a fénix
de honra, a mais alta distinção
desta organização.
Dando os parabéns à corporação das Caldas da Rainha e a todos os distinguidos na cerimónia
do 127º aniversário, frisou que
“o voluntariado ainda não é devidamente reconhecido no nosso
país”.
Revelou também que as associações humanitárias continuam
à espera de receber verbas do
Estado para suportar as despesas operacionais.
O comandante distrital de
operações de socorro, Carlos
Guerra, sublinhou que apesar
dos constrangimentos, os bombeiros das Caldas têm assegurado o serviço sem falhas.
Recordou o incêndio de 17 de
agosto na freguesia do Landal,
que se propagou ao concelho de
Rio Maior, onde foram consumidos 700 hectares.
“Bombeiros de todos os quadrantes tudo fizeram ao seu alcance para não ser tão grave”,

O chefe Joaquim Lucena entrou para o quadro de honra
declarou, assegurando também
que foram feitos todos os esforços para salvar o bombeiro que
faleceu.
Falou ainda do futuro centro
coordenador de operações de
socorro (comando sub-regional
do Oeste), que a partir de 1 de
janeiro passará a funcionar nas
Caldas da Rainha. “O edifício já
foi feito e faltará ampliar e recrutar os recursos humanos”, revelou.
Um minuto de silêncio pela
morte do subchefe Carlos Antunes e também pelo desaparecimento em 2020 do anterior presidente da associação humanitária
caldense, Abílio Camacho, foi
cumprido, a pedido do secretário
executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Clemente Mitra, que exortou a uma salva de
palma para Augusto Arnaut, que
“esteve ‘preso’ cinco anos injustamente, mas a justiça agora funcionou”.
Este responsável defendeu
que os bombeiros de Portugal
devem ter um comando próprio
e não depender da Proteção Civil, a exemplo do que acontece
com outras entidades. “À Autoridade Nacional de Proteção Civil
e Emergência caberá sempre a
coordenação de todos os agentes de proteção civil, mas não o
comando dos bombeiros”, elucidou.
Congratulando a corporação

caldense, deixou um repto ao
presidente da Câmara para o incentivar a “nunca baixar a guarda
no orçamento municipal destinado aos bombeiros”.
Vitor Marques, presidente da
Câmara, garantiu que “o Município estará atento e disponível
para avaliar as necessidades”,
anunciando que vão ser mantidos os critérios de apoio a obras
de manutenção e aquisições, e
a manutenção das duas equipas
de intervenção e da equipa de
reforço operacional.
Quanto à criação da delegação regional de proteção civil no
concelho, sustentou que “releva
a centralidade das Caldas”, para
além de “consolidar a nossa opinião de que o Hospital do Oeste
deve ser nas Caldas”.
Lalanda Ribeiro, presidente
da Assembleia Municipal, deu
os parabéns ao comandante ao
Nelson Cruz pelo trabalho à frente da corporação caldense, fazendo notar que “fez o percurso
nos bombeiros e conhece todos
os cantos da casa”.
Luís Botelho, presidente da
associação humanitária, elogiou
“a entrega demonstrada pelo comando, bombeiros e restantes
funcionários” perante a pandemia da Covid-19 e os incêndios.
Agradeceu igualmente o apoio
dado pela população e instituições, com donativos e bens alimentares.
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AERP associou-se à Semana
Europeia da Mobilidade
O Agrupamento de Escolas Raul Proença (AERP),
associou-se à Semana Europeia da Mobilidade
com a atividade “AERP-Caminhamos Juntos!”,
que se realizou no passado dia 22. Os alunos do
pré-escolar ao secundário, acompanhados pelos professores, participaram na caminhada, que
terminou no Parque D. Carlos I com uma manhã
de jogos e um piquenique partilhado.
Marlene Sousa
“Esta iniciativa pretende ser
mais do que apenas uma caminhada e funcionar como um quebra-gelo que contribua para criar
relações de empatia entre alunos
e os professores”, disse o diretor
do AERP, João Silva.
“Assim, no Parque foram promovidos jogos e houve muita
conversa e convívio”, adiantou.
O percurso foi adaptado às
idades das crianças/alunos e à
localização das respetivas escolas.
Um grupo grande de alunos
partiu da Escola Raúl Proença, a
caminhada seguiu para o centro
da cidade, num percurso até ao
Parque D. Carlos I. Também da
Escola Básica de Santo Onofre

foram a pé para o Parque.
O objetivo foi também criar
nos jovens o hábito de andar
mais a pé.
João Silva referiu que já tem
quase todos os horários preenchidos, faltando três docentes.
“Com os professores de arranque conseguimos ocupar todas
as vagas, as dificuldades apareceram com as baixas médicas
por vários motivos e torna-se
difícil a substituição”, informou,
acrescentando que vão ser colocados no decorrer da semana.
“Há muitas escolas a disputarem
os professores, portanto, temos
que fazer a diferença para os cativar e fazer com que se sintam
bem acolhidos”, apontou.

Voluntariado
para cortar planta
invasora

Uma ação de voluntariado
ambiental na praia da Lagoa
de Óbidos, na Foz do Arelho,
realiza-se no dia 8, das 10h às
13h, para cortar as plumas das
ervas-das-pampas,
espécie
invasora, planta exótica invasora, originária da América do
Sul, que provoca sérios danos
nos ecossistemas uma vez que
cresce vigorosamente formando aglomerados densos que
dominam a vegetação herbácea e arbustiva, e cria barreiras
à circulação da fauna e utiliza
os recursos disponíveis para
outras espécies. Além disso,

Chegada à Praça 25 de Abril

Dia Europeu Sem Carros

provoca alergias e as folhas
são cortantes.
Produz muitas sementes,
que são facilmente dispersas
pelo vento, originando focos de
invasão em locais distantes.
Esta ação é organizada pela
Associação PATO e Intertidal
- Natureza e Aventura e conta
com o apoio da Câmara das
Caldas da Rainha e da Junta
de Freguesia da Foz do Arelho.
Inscrições através do endereço www.associacao-pato.
org.

Seniores fazem
caminhada ambiental

A Universidade Sénior Rainha D. Leonor, das Caldas da
Rainha, é uma das 52 universidades seniores de todo o país
participantes no Dia do Desporto Sénior (29 de setembro),
que irão realizar as III Caminhadas Europeias das Univer-

Momento de convívio no Parque D. Carlos I

sidades Seniores.
A caminhada está aberta
a todos, alunos, professores,
amigos ou familiares.
Os participantes são desafiados a recolher o lixo por
onde passam.

Ação na Rua Heróis da Grande Guerra
As uniões de freguesias de
Nossa Senhora do Pópulo, Coto
e São Gregório e Santo Onofre
e Serra do Bouro, juntaram-se
à Câmara Municipal das Caldas
da Rainha e a outras entidades
para, em conjunto, celebrar o Dia
Mundial Sem Carros, a 22 de setembro.
As turmas de 4º ano das escolas urbanas da União de Fre-

guesias de Nossa Senhora do
Pópulo, Coto e São Gregório
participaram nas atividades que
decorreram, durante a manhã,
na Rua Heróis da Grande Guerra, que esteve fechada ao trânsito durante o dia ,de forma, a
assinalar a data.
A Masilfrutas doou a fruta para
os lanches das crianças e a Dinâmicas Naturais desenvolveu

atividades com elas.
Na área de Santo Onofre e
Serra do Bouro, o Dia Sem Carros assinalado no Largo do Colégio Militar com iniciativas para as
crianças do primeiro ciclo, realizando-se também uma caminhada do Agrupamento de Escolas
Raúl Proença.
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Cruz diocesana troca
de vigararia
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Conselho Local
de Adaptação reúne

No dia 14 de outubro, entre
as 10h00 e as 12h30, reúne
no auditório da Expoeste, nas
Caldas da Rainha, o Conselho
Local de Adaptação, destinado
à validação da estratégia local
e à discussão de medidas e de
ações de adaptação do Plano
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas das Caldas da Rainha.
Esse plano está a ser realizado pela OesteCIM, em parceria com o Centro de Estudos

e Desenvolvimento Regional e
Urbano, Lda., a Vestlandsforsking, da Noruega, e a Câmara
das Caldas. Tem como objetivo
a identificação e a priorização
de opções e de medidas de
adaptação às alterações climáticas para o município das Caldas da Rainha e o envolvimento das principais entidades que
implementam estas medidas e
respetiva programação detalhada da sua implementação.

Um almoço-convívio comemorativo no parque das bicicletas do Parque D. Carlos I,
nas Caldas da Rainha, vai assinalar a 30 de setembro o Dia
Internacional do Idoso.
A iniciativa, promovida pela

Câmara e juntas de freguesia,
começará com uma missa campal às 11h30, seguindo-se o almoço, onde cada participante
levará o seu farnel. Haverá
uma tarde de convívio, que terminará por volta das 17h.

Devido a limitações de recursos para um atendimento
em segurança, a urgência de
ginecologia e obstetrícia da
unidade de Caldas da Rainha
do Centro Hospitalar do Oeste

esteve encerrada entre as 9h
de 23 de setembro e as 9h de
24 de setembro.
O mesmo se passou no dia
21 de setembro, entre as 9h e
as 21h.

O Áshrama Caldas da Rainha - Centro do Yoga tem aulas
de Yoga Sámkhya desde 2002,
tendo sido retomada a parceria com a Casa de Pessoal do
Hospital de Caldas da Rainha,
na Sala das Traves, no Depar-

tamento de Psicologia junto ao
Chafariz das Cinco bicas (Rua
Diário de Notícias, 12), às quartas e sextas-feiras pelas 18h.
Mais informações pelo telemóvel 919166510.

Idosos
em almoço-convívio

A cruz oficial do COD pretende divulgar a JMJ Lisboa 2023
O Comité Organizador Vicarial
da Vigararia de Caldas-Peniche,
responsável pela Organização
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 teve a
peregrinação da Cruz do COD
(Comité Organizador Diocesano)
de Lisboa na sua vigararia de 23
de agosto a 23 de setembro.
A cruz passou agora para a
vigararia de Alcobaça-Nazaré.
Para assinalar essa passagem,
o comité organizador de CaldasPeniche preparou uma cerimónia
que decorreu em Salir do Porto.
O objetivo da peregrinação
pelas 18 vigararias do patriarcado é “despertar as comunidades
para o caminho de preparação

da JMJ Lisboa 2023”.
A cada dia 23, a cruz do COD
de Lisboa muda de vigararia e,
durante um mês, visita as respetivas paróquias, proporcionando
momentos de oração e evangelização, dentro e fora da igreja.
A última paróquia a receber
a cruz do COD foi a de Salir do
Porto e Tornada, onde esteve
dois dias. A cerimónia de passagem da cruz iniciou-se na Igreja
de Salir do Porto onde foi rezada
a oração das jornadas e depois
seguiu-se para junto das dunas
para rezar a passagem bíblica de
uma oração do Angelus do Papa
Francisco.
“É uma cruz que foi feita pela

diocese de Lisboa para dinamizar um pouco mais as jornadas
nas várias paróquias porque estava um pouco adormecido. Há
muitas pessoas que ainda não
ouviram falar das jornadas e estamos a menos de um ano de se
realizarem”, disse ao JORNAL
DAS CALDAS Carolina Trindade, coordenadora do Comité de
Caldas-Peniche, adiantando que
têm trabalhado “muito em equipa
vicarial, naquilo que têm sido as
atividades da JMJ, quer na preparação, quer na divulgação”.

Marlene Sousa

Kidicaldas incentiva o uso
da bicicleta nas deslocações diárias

Urgência encerrada
um dia e meio

Aulas de Yoga
Sámkhya

A 2ª edição do Kidicaldas
aconteceu no passado sábado
e contou com uma forte participação de crianças e adultos, nos
mais variados tipos de bicicleta.
Os otogenários Virgínia e Mário
Tavares foram conduzidos num
trishaw, com direito ao vento nos
cabelos.
Foi um percurso de bicicleta com o objetivo de 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 percurso passou por várias
escolas da cidade, com uma pa-

ragem junto à Câmara Municipal
de Caldas da Rainha, terminando com um piquenique e outras
atividades no Parque D. Carlos I,
com oferta de fruta, gincanas e
jogos tradicionais.
A iniciativa foi organizada por
Luís Vieira e Susana Simplício,
em conjunto com as associações
de pais, mães e encarregados de
educação das Caldas da Rainha
(Raúl Proença, D. João II e Bordalo Pinheiro) e com a Ecosprint
– AECO Escola de Ciclismo do
Oeste.
Contou ainda com o apoio do
Município das Caldas da Rainha,
Bikezone, Bicisport, Cinema e
Tal, Bicicultura, Cruz Vermelha,

AERP - Agrupamento de Escolas
Raul Proença, Agrupamento de
Escolas Rafael Bordalo Pinheiro,
Pedalar Sem Idade, Transwhite,
Museu de Ciclismo, e de tantas
outras pessoas tais como António Vieira, Gonçalo Peres, Inês
Pires, João Ferrão, Luís Favas,
Helena Timóteo, Maria João Coelho, Miguel Moleiro e Sofia Cardoso.
O Kidicaldas faz parte de um
movimento internacional (Kidical
Mass, ou Massa Crítica de Crianças), com o mote “Espaço para a
próxima Geração”.
Este evento ocorreu em mais
de 200 cidades do globo de forma simultânea.

Pub.

Paragem junto à Câmara Municipal de Caldas da Rainha (foto Cinema e Tal)
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Concerto no CCC reverte
para a pediatria do Hospital
O Lions Clube das Caldas da Rainha vai realizar
um concerto solidário no CCC - Centro Cultural
e Congressos de Caldas da Rainha, no dia 8 de
outubro, pelas 21h30, de apoio ao serviço de pediatria do Hospital das Caldas.
Marlene Sousa
Este espetáculo, segundo
José Nascimento, do clube caldense do Lions, “tem uma grande causa solidária”, garantindo
um “evento único nas Caldas,
uma vez que será a primeira vez
que atua no CCC o trio de Pedro
Caldeira Cabral, e em conjunto
com o maestro António Victorino
d’Almeida darão um concerto
para ficar na memória de todos
os que queiram estar presentes”.
O espetáculo foi programado em 2019 para se realizar em
abril de 2020 com o maestro António Victorino d’ Almeida e Olga
Prats. A pandemia da Covid-19
obrigou ao cancelamento de todos os espetáculos. Entretanto,
a pianista Olga Prats faleceu.
Só no início deste ano a organização agendou uma data
no CCC e encontrou em Pedro
Caldeira Cabral a “disponibilidade para connosco colaborar com
o seu trio”.
“Graças à generosidade dos
músicos, a quem desde já agradecemos publicamente, este

espetáculo, cuja receita integral
da bilheteira e donativos (que
esperamos recolher), reverterão
para a aquisição de um ecógrafo
necessário à pediatria do Hospital”, revelou José Nascimento.
O clube caldense do Lions,
integrado na Associação Internacional de Lions Clubs, foi criado há 22 anos e tem desenvolvido múltiplas atividades como
a colheita de sangue, apoio
financeiro à Liga Portuguesa
Contra o Cancro, apoio à Cruz
Vermelha Portuguesa de Caldas da Rainha com entrega de
bens alimentares, rastreios de
saúde, de visão, da diabetes e
cancro da mama, fornecimento
de óculos a crianças carenciadas, apoio na reconstrução de
habitações atingidas por incêndio e outras ajudas destinadas a
quem precisa.
O elemento do Lions Clube
das Caldas apela a participação
do público para “encher o grande auditório do CCC, porque a
cidade e as nossas crianças merecem”.

1

1. Trio de Pedro Caldeira
Cabral
2. Maestro António Victorino
d’Almeida

2

Encontro de Velharias
e Antiguidades

João Amaral lança
“Changes“

Festa de lançamento do tema (foto Rui Vieira)
Evento no parque de estacionamento do City Park Jom
A Associação Nova Versão realizou a quinta edição do Encontro de Velharias e Antiguidades
no passado sábado, no parque
de estacionamento do City Park

Jom, nas Caldas da Rainha.
Para venda estiveram roupas,
cerâmicas, entre outros artigos,
num evento que contou com
duas dezenas e meia de vende-

dores.
O próximo encontro realiza-se
no dia 22 de outubro.

Rui Miguel

O jovem caldense João
Amaral (Johnny A.), que em
2020, aos 18 anos, se tornou
conhecido pela sua participação no The Voice Portugal, realizou na noite do passado dia
24, no Bowling Caldas da Rainha, a festa de lançamento do

seu novo tema.
Chama-se “Changes” e
pode ser ouvida nas plataformas de música e nas redes
sociais. O tema tem um vídeo
(no YouTube em https://youtu.
be/vYJhkQ-_NsI).
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Tiago da Neta atua
no Teatro da Rainha

Músico dará o concerto “Canções sem Palavras e Danças sem Passos”

Pub.

A Sala Estúdio do Teatro da
Rainha é palco no dia 30 de
setembro, pelas 21h30, de um
concerto com o músico Tiago da
Neta.
Tiago da Neta apresenta-se
em concerto de guitarra solo
interpretando as suas composições originais fortemente influenciadas pela música e cultura tradicional portuguesa.
O concerto, intitulado “Canções sem Palavras e Danças
sem Passos”, remete-nos para
uma forma de comunicação nãoverbal em que o instrumento
expressa todas as emoções e
sensações que o artista pretende transmitir.
Tiago da Neta nasceu em

Santarém, em 1982. A sua
aprendizagem musical começou
com Alexandre Bento em guitarra
jazz mas seguiu o seu rumo pelo
ensino clássico no Conservatório de Música de Santarém com
Acácio Resende e mais tarde na
Guildhall School of Music and
Drama (Londres), onde concluiu
os seus estudos com Robert Brightmore e David Miller.
Tem-se consolidado não só
como solista no seu instrumento
mas também como compositor e
um músico versátil que se move
por uma variedade de estilos
musicais assim como por diversos instrumentos de corda dedilhada.
Exerce a sua profissão de

professor de Viola Dedilhada e
Guitarra Portuguesa nos Conservatórios de Música de Santarém e Caldas da Rainha e tem
desenvolvido projetos com Né
Ladeiras, Pedro Caldeira Cabral,
Julian Philips, André Gago, Pavlo Beznosiuk e Janet Suzman,
Fernando Moura Ramos e Teatro
da Rainha, Tiago Baptista, Catarina Domingues, Marta Navarro e
Trulé, entre outros.
Foi bolseiro da Rotary Foundation e recebeu os prémios de
melhor aluno, Francisco Pereira
Viegas em Santarém e Adele
Krammer-Chappel em Londres.
A entrada custa dez euros. Reservas pelo telefone 262823302.
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Estela Baptista Costa
expõe no CCC

A exposição Originários reúne a obra gráfica de Estela
Baptista Costa
A exposição Originários,
inaugurada no passado dia 24
no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha,
reúne a obra gráfica de Estela Baptista Costa dos últimos
25 anos: entre 1997, quando
dava os primeiros passos no
seu curso de artes plásticas na
ESAD.CR, e 2022 no seu ateliê de gravura em Benavente,
onde atualmente desenvolve

uma residência artística de
gravura.
Estela Baptista Costa nasceu nas Caldas da Rainha em
1975. Fez o curso de ilustração
infantil na Fundação Calouste
Gulbenkian e desde então que
se dedica à gravura a par com
a ilustração de livros infantis e
o projeto “falar pelo boonek”.
A mostra está patente até 6
de novembro.

Conferência espírita
O Centro de Cultura Espírita
de Caldas da Rainha vai levar
a cabo uma conferência seguida de debate, subordinada ao

tema “Como lidar com a mediunidade?”, com José Lucas.
O evento tem lugar no dia 30
de setembro, às 21h00.
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Cultartis expõe
no Parque

“Festa Branca Rotary”
vai ajudar a atribuir
bolsas de estudo

Exposição na Casa dos Barcos

É objetivo do Rotary das Caldas realizar a Festa Branca todos os anos
Na passada noite de 24 para
25, no Parque D. Carlos I, decorreu a “Festa Branca Rotary “, do
Rotary Club das Caldas da Rainha.
A festa solidária marcou o fim
do verão ao som dos DJ’s Gabi,
Zé Manel e Joca Pimenta. Um
dos momentos altos da festa
começou com uma performance
teatral encenando a “Severa”, da
autoria dos atores José Ramalho
(Malhoa) e Inês Fouto (Severa),
que deram mote para o início da
festa e a atuação dos DJ´s.
Segundo Carlos Pinto Macha-

do, presidente do Rotary caldense, “tivemos mais de quinhentas
pessoas que foram ao rubro com
a música. O objetivo das bolsas
de estudo a que nos propusemos
atribuir foi atingido, bem como
dos prémios de mérito escolar.
Estamos muito satisfeitos”.
Acrescentou ainda que “é objetivo do Rotary das Caldas repetir este evento todos os anos.
Sabemos de antemão que a população caldense é solidária e
que gosta muito de se divertir ao
som de boa música”.
Este responsável fez notar

que “este evento foi possível
graças à parceria com a Câmara
Municipal das Caldas da Rainha
e a União de Freguesias Nossa
Senhora do Pópulo, Coto e S.
Gregório, e com os atores José
Ramalho e Inês Fouto. O clube caldense destacou ainda o
apoio dos patrocinadores Lumilabo, MD - Monteiro Decoração,
Transwhite, 4SDM Performance,
Luisa Tody Agencia de Viagens,
Hélia Arte Floral e Restaurante
Cabana do Pescador.

Marlene Sousa

Peddy paper mostra cidade
aos novos alunos da ESAD.CR

A iniciativa teve início no Parque D. Carlos I (foto Leonor Correia)
Na tarde da passada quartafeira decorreu um peddy paper
organizado pelo grupo académico das Caldas da Rainha, para
que os novos alunos da ESAD.
CR pudessem conhecer melhor
os pontos turísticos e importantes da cidade.

O peddy paper consistia em
passar cerca de dezena e meia
de locais importantes da cidade
e em cada um deles teriam de
realizar um jogo e ficar a conhecer a história relacionada com o
espaço.
Teve início no Parque D. Car-

los I e terminou com a entrega
dos papéis que atestava a participação na praça dos bares (Praça 5 de Outubro).
50 estudantes trajados ofereceram-se para ajudar na realização da mesma e 47 novos alunos
aderiram a esta iniciativa.

A Cultartis – Associação
para a Cultura das Artes tem
patente de 23 a 30 de setembro uma exposição coletiva na
Casa dos Barcos, no Parque
D. Carlos I, nas Caldas da Rai-

nha.
A mostra conta com cerca
de vinte trabalhos.

Rui Miguel

Tradições da Vila
na cidade
A organização do evento
Tradições da Vila leva a efeito no dia 8 de outubro, pelas
09h30, nas Caldas da Rainha,
a sua 6ª edição, a qual decorrerá ao longo da Rua Heróis da
Grande Guerra, com apontamentos no Chafariz das 5 Bicas, topo da Praça da Fruta e
terminando no Largo Frederico
Pinto Basto.
O cortejo começa com concentração frente à Câmara Municipal das Caldas da Rainha,
com um desfile etnográfico de
todos os participantes, onde
se poderão apreciar trajes de
trabalho e domingueiros e adereços que caraterizam cada
figurante e realizam-se posteriormente diversas recriações
etnográficas, entre as quais
pregões/vendedores de diversos setores, mezinhas e atividades domésticas, lavadeiras,
aguadeiras, brincadeiras infantis, robertos, pulhas, trabalhos
do campo (varejar da azeitona
e desfolhada/descamisada do
milho), círio montado a cavalo com declamação das loas,
danças e cantares, entre ou-

tras. As atividades terminam
pelas 13h00.
O evento é uma organização de alguns grupos de folclore do concelho das Caldas
da Rainha e a edição deste
ano conta com a participação
de representações do Rancho
Folclórico e Etnográfico Papoilas do Campo, da Cela Velha
(Alcobaça) e do Grupo Etnográfico Danças e Cantares da
Nazaré (Nazaré), bem como
com as presenças já habituais
do Rancho Folclórico do Arco
da Memória (Rio Maior) e Rancho Folclórico e Etnográfico
Estrelas do Arnóia da Sancheira Grande (Óbidos).
Os grupos concelhios que
integram a organização deste ano são o Rancho Folclórico Flores da Primavera do
Guisado, Rancho Folclórico
e Etnográfico As Ceifeiras da
Fanadia, Rancho Folclórico e
Etnográfico Os Azeitoneiros de
Alvorninha, Rancho Folclórico
e Etnográfico Os Oleiros de
Caldas da Rainha e Rancho
Folclórico Danças do Arnóia de
A-dos-Francos.

Música no Museu
de Cerâmica
O Grupo dos Amigos do
Museu de Cerâmica vai comemorar o Dia Mundial da Música, com a participação de um
dueto musical de guitarra clás-

sica, no dia 1 de outubro, pelas
16h30.
A atuação ocorrerá no jardim
do Museu de Cerâmica.
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Conferência “Conhecer (melhor)
para investir (bem) no Turismo do Oeste”
“Conhecer (melhor) para investir (bem) no Turismo do Oeste” é o tema de uma conferênciadebate a ter lugar no dia 4 de outubro, entre as
9h30 e as 13h, no auditório da Escola Superior
de Artes e Design das Caldas da Rainha.
Francisco Gomes
Trata-se do arranque de uma
série de sessões de sensibilização do Observatório do Turismo
Sustentável do Centro de Portugal (OTSCP), a realizar em outubro e novembro no Oeste, Beira
Baixa, Beiras e Serra da Estrela,
Região de Coimbra, Viseu Dão
Lafões, Região de Leiria, Médio
Tejo e Região de Aveiro.
A ação nas Caldas da Rainha
abordará o OTSCP como fator
de competitividade do turismo
na região Oeste, sendo uma organização do Turismo Centro de
Portugal, OTSCP, Politécnico de
Leiria (Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar), Citur –
Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, Comunidade Intermunicipal
do Oeste, AIRO - Associação
Empresarial da Região Oeste e
MediOeste Comunicação e Turismo (que engloba o Jornal das
Caldas e a Rádio Mais Oeste).
A sessão de abertura contará
com Vitor Marques, presidente
da Câmara Municipal das Caldas
da Rainha, e Jorge Barosa, presidente da AIRO.
Segue-se o painel “A monitori-

zação do turismo como fator estratégico para a competitividade
dos destinos: o caso do Oeste”,
moderado por Paulo Almeida,
professor coordenador do Politécnico de Leiria.
“O conhecimento holístico das
múltiplas realidades do turismo
como fator de inovação e competitividade dos destinos turísticos”,
será o tema focado por Jorge
Loureiro, membro da Comissão
Executiva do Turismo Centro de
Portugal.
“O OTSCP e o seu contributo
para a qualidade e a sustentabilidade do turismo do Oeste” será
desenvolvido por Francisco Dias,
coordenador do OTSCP.
“A monitorização como elemento de suporte do desenvolvimento regional e local” será
focado por José Coutinho, da
Leader Oeste – Associação de
Desenvolvimento Rural.
Pelas 11h30 arranca a mesa
redonda “A cooperação de âmbito municipal e o desenvolvimento
de sistemas de informação estratégica para o desenvolvimento
do turismo”, com moderação de
Francisco Gomes, jornalista do

O Município das Caldas da
Rainha e o Hospital Termal marcaram presença na primeira visita de operadores turísticos, organizada pela Associação Europeia
das Cidades Históricas Termais
(EHTTA), em conjugação com a
EUROPE (visiteurope.com), com
o apoio do VisitPortugal e VisitSpain, para divulgação de cidades
termais de Portugal e Espanha,
no mercado turístico norte-americano.
Nas Caldas da Rainha, o
grupo de operadores turísticos
foi recebido pela vereadora da
Cultura, Conceição Henriques,
Luís Patacho, representante do
Município no Conselho na EHTTA, e Sara Oliveira, adjunta do
presidente da Câmara, para uma
visita ao património termal, que
contemplou uma passagem pela

Igreja Nossa Senhora do Pópulo, onde acompanharam os trabalhos finais de requalificação,
seguida de uma experiência termal dedicada ao bem-estar, na
recém-aberta ala sul do Hospital
Termal.
Os operadores turísticos visitaram ainda a Foz do Arelho e
a Lagoa de Óbidos, terminando
com uma visita guiada pela cidade, que os levou pelos locais
mais emblemáticos, permitindo
um maior contacto com o património cultural, artístico e natural
que constitui a oferta turística, na
perspetiva de integrar as Caldas
da Rainha, em programas e roteiros turísticos, dedicados ao
termalismo e bem-estar.
Depois do périplo por diversas cidades termais, a viagem
do grupo de operadores termina

Nos dias 8 e 9 de outubro, no
Museu Militar de Lisboa, o ambiente vai estar de “cortar à faca”.
A cidade acolhe a 4ª edição da
Feira Internacional de Cutelaria e
reúne mais de 40 expositores de
cinco países (Portugal, Espanha,
França, Alemanha e Holanda),

numa organização do Lombo do
Ferreiro, ateliê de cutelaria artesanal das Caldas da Rainha.
Pretende-se que seja um
evento familiar, um ponto de encontro entre produtores nacionais e estrangeiros, fornecedores e clientes, na troca de expe-

Sessões de sensibilização do Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal
começam nas Caldas
do Dia Mundial do Turismo (27
de setembro). Com este mote,
pretende “colocar as pessoas e o
planeta em primeiro lugar e reunir todos, desde governos e empresas até comunidades locais,
em torno de uma visão partilhada
para um setor mais sustentável,
inclusivo e resiliente”.
Partindo desta premissa, Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, refere
que “repensar o turismo é pôr a
criatividade ao serviço das populações”. “É fundamental que
todos os agentes da atividade
turística, em conjunto, assumam
que o turismo de nada serve se
não contribuir para a melhoria
da qualidade de vida das populações e tornem assim esta
atividade ainda mais aliciante e
geradora de desenvolvimento”,
faz notar.

O “Manifesto para o Turismo
Sustentável do Centro de Portugal” resulta do projeto que pretende afirmar o Centro de Portugal
como um território sustentável,
valorizando a sua autenticidade
e a sua diversidade.
O Turismo Centro de Portugal
é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro
do país. “Esta é a maior e mais
diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios,
e tem registado um intenso crescimento da procura interna e externa. É a região a escolher para
quem pretende experiências diversificadas, pois concilia locais
Património da Humanidade com
a melhor costa de surf da Europa, termas e spas idílicos, locais
de culto de importância mundial
e as mais belas aldeias”, aponta
a instituição.

no Congresso Internacional de
Turismo Termal e na Feira Internacional de Turismo Termal,
Saúde e Bem-Estar (Termatalia),

que decorrem entre 27 e 30 de
setembro, em Ourense, contando também com a presença do
presidente da Câmara Municipal

das Caldas da Rainha, Vitor Marques, em representação da cidade e do seu projeto termal.

riências, mostra de peças únicas
e divulgação da arte da cutelaria
artesanal junto da população,
profissionais e colecionadores.
As entradas são gratuitas.
Haverá sessões de esclarecimento sobre armas brancas pela
PSP, sobre segurança com ins-

trumentos de corte pela Escola
do Mato, sobre preparação para
emergências, pela Revista Prontidão & Sobrevivência e Portugal
Preppers Network, e demonstrações de como afiar facas em
casa, forja ao vivo e o workshop
“Monta a Tua Navalha”.

Estará presente a marca
Cutelarias de Benedita de Santa
Catarina, que certifica a qualidade das peças produzidas nesta
região, reconhecida internacionalmente e que representa mais
de 40% das exportações nacionais do setor.

Grupo MediOeste.
São convidados Laura Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras,
Henrique Bertino, presidente da
Câmara Municipal de Peniche,
Hermínio Rodrigues, presidente
da Câmara Municipal de Alcobaça, Filipe Daniel, presidente da
Câmara Municipal de Óbidos, e
Walter Chicharro, presidente da
Câmara Municipal de Nazaré.
Na sessão de encerramento
estarão Pedro Folgado, presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste, e Carlos Rabadão, presidente do Politécnico de
Leiria.

“Repensar o Turismo”
A Organização Mundial do
Turismo escolheu “Repensar o
Turismo” como tema deste ano

Operadores turísticos norte-americanos visitam concelho

Visita ao Hospital Termal

Feira Internacional de Cutelaria Artesanal
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Vitor Marques anuncia recandidatura
do Vamos Mudar nas eleições de 2025
Vitor Marques anunciou a recandidatura do Movimento Independente Vamos Mudar (VM) à Câmara Municipal das Caldas da Rainha nas eleições
autárquicas de 2025.
O presidente da Câmara falava à margem do jantar que comemorou a eleição do VM, há um ano,
para a presidência da Câmara das Caldas e pôs
fim à governação social-democrata de 36 anos.
Marlene Sousa
“A nossa campanha vai ser o
trabalho e não vamos defraudar
as vossas expetativas”, afirmou
o autarca, perante 200 pessoas que esgotaram o restaurante
Paraíso no Coto, na passada
segunda-feira.
Antes de iniciar a sua comunicação destacou o trabalho de
equipa e chamou junto dele o
vice-presidente, Joaquim Beato,
a vereadora Conceição Henriques, e os elementos de apoio à
presidência, Sara Oliveira, José
Cardoso, António Vidigal e Fábio
Santos.
“Cada um nas nossas funções acreditamos que podemos
continuar a fazer diferente”, salientou.
Admitiu que há eleitores que
se sentem desmotivados e tristes
por não haver “mais resultados e
atividades”, referindo que sentiram necessidade de “primeiro reestruturar os serviços municipais
e desenhar a estratégia para que
ela possa ser implementada”.
Revelou que “quando alguém
deita abaixo” é nessa altura que
se sente “mais forte”. “Nunca
serei um ex-empresário, um exdirigente, um ex-presidente de
junta, porque fez parte da minha
vida, e hoje sou presidente de
Câmara com o vosso voto e com
a convicção de que podemos fazer diferente”, relatou.
Garantiu que ninguém vai
ouvi-lo dizer que “aquele no
passado fez mal” porque não foi
assim que ganharam e não vão
“enxovalhar aquilo que merece
mais o nosso respeito, que é o
Município”.
“Não tão rapidamente como
previa”, acredita que é possível
fazer aquilo que se propuseram
fazer na campanha eleitoral.
Promete contenção na despesa enaltecendo o trabalho de
todos os colaboradores da autarquia. “Somos 800 pessoas,
e seja o varredor de rua, seja o
quadro mais alto, todos dão o
seu contributo e é desta forma
que nos revemos”, referiu. Tem
como lema a “transparência” e
quer “consolidar o chão para saber onde vamos pisar”.
Salientou que também é preciso ter a coragem em alguns
momentos, dando o exemplo de

“suspender o World Press Cartoon, que estava desajustado daquilo que era o investimento do
município”, acrescentando que
vão ter outro evento na área.
Falou da educação, onde têm
mais pessoas a trabalhar porque
têm uma área educativa “significativa com as competências passadas para o município”. Revelou
que há muito “trabalho a fazer na
manutenção dos equipamentos”.
Quanto ao embelezamento
dos jardins públicos e as ervas
daninhas, garante que o trabalho
“está a ser feito”.
Referiu que a resposta aos
munícipes do serviço de urbanismo é “muito lenta” e que estão a
“criar condições com um conjunto de ferramentas à disposição
dos funcionários que possam ser
mais competentes e rápidos na
sua função”. Mas para isto funcionar é preciso o PDM-Plano
Diretor Municipal, que tem vinte
anos e há dez anos está para
ser revisto, e o Plano Pormenor
do Centro Histórico que também
estava a uma série de anos para
ser apresentado”.
O autarca informou que no dia
25 de outubro vão ter a primeira
reunião consultiva com as “entidades do PDM” e que o Plano do
Centro Histórico está à espera
de ser publicado. Estão também
a elaborar um conjunto de regulamentos na base do urbanismo.
Vitor Marques destacou ainda
a reabertura do termalismo, que
“vai desenvolver o turismo do
concelho”.
“Criámos condições novas no
desenvolvimento humano, um
espaço com outras condições e
estamos em concurso para mais
duas psicólogas para dotar esta
unidade”, adiantou.
O deputado municipal pelo
Vamos Mudar, António Curado,
admitiu que já estava com saudades da campanha eleitoral que
fizeram no passado ano. “Entre
março e setembro, fizemos arruadas, caminhadas, entregámos
panfletos”, recordando que ficou
“a conhecer melhor o concelho”.
Disse que o movimento independente foi “criado em seis meses e a partir da cidadania pela
força e de quem representa a verdadeira cidadania e proximidade

Comemoração de um ano que o movimento independente ganhou as eleições

Direção da Associação VM
às pessoas, Vitor Marques”.
António Curado considerou
que está a ser feito “um bom
trabalho” pelo VM, referindo que
é “impossível haver unanimidade em algumas áreas, como na
ocupação do Parque, da Praça
da Fruta, iluminação de natal,
entre outras”.
Apesar das dificuldades, acredita que a equipa de Vitor Marques “conseguirá levar a água ao
moinho e fazer soprar as velas do
desenvolvimento do concelho”.

“Associação VM
pretende manter vivo
o espírito conquistado
há um ano”
Maria de Jesus Fernandes,

primeira presidente da associação VM, que foi criada a 8 de
abril deste ano, disse que a mesma tem “como objetivo manter
vivo este espírito e aquilo que
conseguimos conquistar há um
ano”.
Apontou ainda que a associação pretende funcionar como um
“grupo de reflexão de cidadãos
que ouça a sociedade civil e que
seja um espaço de partilha e reflexão e que no fundo ajude e
crie a base e suporte às decisões
dos eleitos”.
Defendeu que muita coisa
mudou no dia 26 de setembro
de 2021 e “aquilo que me parece que mais mudou é que hoje
se respira melhor em Caldas da
Rainha, temos menos receio, o
ar ficou mais leve”.
Destacou a humildade demo-

crática de todos os eleitos do
VM, referindo que “aqui não há
mesa de presidência e o Vitor é o
melhor exemplo disso”.
Deixou saliente a coesão da
“equipa coordenada pelo presidente da Câmara, que tem sido
inequívoca”.
A responsável sublinhou o trabalho do VM na organização administrativa da Câmara Municipal
em que “durante este ano houve
valorização de recursos humanos e a distinção de técnicos
superiores”. Considerou “inadmissível que numa cidade como
as Caldas serviços inteiros não
tivessem um técnico superior”.
Referiu ainda que o executivo
tem estado a “arrumar a casa,
o que tem sido feito com muita
dedicação e muitas horas de trabalho”.
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Candidato Alberto Gonçalves
promete nova dinâmica no PS
No passado sábado decorreu a apresentação da
candidatura da equipa liderada por Alberto Gonçalves às eleições para a concelhia das Caldas
do Partido Socialista.
O projeto apresentado, subordinado ao lema
“Terceira Via”, promete “uma nova dinâmica partidária, que rompe com métodos e formas de dirigir o partido até agora seguidos, que permitam
ao PS liderar Caldas da Rainha”.
Marlene Sousa

“União de todos
os militantes”
“É por isso, nossa profunda
convicção que a verdadeira e
possível união de todos os militantes se concretizará à volta de
um projeto reorganizativo que alcance e abrace todos os militantes, sem exceção”, afirmou.
O projeto que apresentou tem
três eixos estruturantes. O primeiro prende-se com reorganizar
a dinâmica da Comissão Política Concelhia e do Secretariado
Concelhio e incentivar a criação
de secções de residência.
A equipa liderada por Alberto
Gonçalves pretende com esta
reorganização “alterar formas de
trabalho dos órgãos eleitos, caraterizados anteriormente por estarem quase que hermeticamente
fechados em si próprios”.
A comissão política concelhia,
órgão deliberativo conforme os
estatutos, “deve ser o principal
impulsionador das dinâmicas interna e externa”.
O líder da candidatura pretende envolver militantes e simpatizantes no trabalho partidário e

dar a conhecer aos munícipes as
propostas que tem para a evolução do concelho. “Esse dar a
conhecer deve ser constante ao
longo dos quatro anos que separam cada ciclo eleitoral municipal
e não apenas através dos programas aquando das eleições”,
relatou, acrescentando que “para
esse efeito promoveremos a
constituição de grupos de trabalho na concelhia que se debrucem sobre os grandes temas de
desenvolvimento do concelho”.
Segundo Alberto Gonçalves,
o Secretariado Concelhio – órgão executivo da concelhia, deve
ter a “representação de todas as
listas concorrentes e não como
tem acontecido nos anteriores
mandatos, em que a sua composição tem sido reservada à lista
vencedora”.
As secções de residência são,
de acordo com o cabeça de lista
da candidatura, “a forma estatuária mais eficaz de descentralização e desconcentração de toda a
estrutura organizativa do partido,
que não tem sido estimulada”.
O segundo eixo tem como
objetivo fomentar a ampla informação e discussão internas. “A
todos os militantes, que integram
ou não os órgãos eleitos, ou que
participem nos grupos temáticos
referidos, deve ser dada a possibilidade de conhecer e acompanhar toda a atividade política realizada pelo partido, incentivando-os para que se pronunciem”,
relatou.

Apresentação da candidatura da equipa liderada por Alberto Gonçalves
às eleições do PS das Caldas
eleições autárquicas, colóquios,
encontros, seminários ou outros
formatos de eventos.
“Esta é uma candidatura de
união e de afirmação, sem rutura

Abrir o PS
à sociedade caldense
“Para que o PS seja reconhecido como alternativa credível ao
poder autárquico caldense, tem
que se abrir ao exterior, mostrando que não somos apenas o
somatório de uma ou outra competente individualidade mas que
em conjunto formamos um fortíssimo grupo politico com capacidade de ser alternativa”, apontou
Alberto Gonçalves.
Pretende realizar nos próximo
quatro anos, em dois mandatos
concelhios e até às próximas

Pub.

Na sessão de apresentação
da candidatura, que decorreu na
sede do PS, o candidato disse
que é “um projeto de profunda
reorganização interna dado os
fraquíssimos resultados nas últimas eleições autárquicas e que
tem como objetivo primordial devolver aos militantes o papel ativo que sempre deveriam ter tido
em toda a vida partidária”.
As eleições para a comissão
política estão marcadas para 7
de outubro, assumindo-se esta
candidatura como a “mudança
imprescindível e o fator de união
que o PS das Caldas da Rainha
necessita”.
Alberto Gonçalves salientou
que é preciso “estimular e envolver os militantes constantemente
na discussão do PS, respeitando sempre a salutar diversidade
de opiniões, usando-a sempre
como mola impulsionadora para
uma efetiva união de todos os
militantes”.

com pessoas ou outros grupos
concorrentes”, esclareceu Alberto Gonçalves, justificando o mote
“Ganhando a Terceira Via Ninguém Perde!”.

O JORNAL DAS CALDAS
apurou que existe mais uma candidatura do PS, liderada por Pedro Seixas, que será apresentada publicamente a 1 de outubro.

16

ÓBIDOS

28 DE SETEMBRO DE 2022

JORNAL DAS CALDAS

Festival Literário Internacional
de 6 a 16 de outubro
Foi apresentada em conferência de imprensa,
no Centro de Design de Interiores, em Óbidos, a
edição de 2022 do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos. O evento terá um vasto programa a decorrer em 24 espaços da vila e com
a participação de cerca de 300 autores. O festival será palco de 16 exposições, 36 concertos,
14 mesas de autores, 62 apresentações e lançamentos de livros, 16 oficinas, ao que se juntam
tertúlias, workshops e masterclasses e sessões
de cinema, entre muitas outras iniciativas.
O Folio realiza-se entre os dias
6 e 16 de outubro, numa edição
que terá como tema o “Poder”.
O evento seguirá os moldes de
anos anteriores, estando dividido
por várias áreas temáticas: Folio
Autores, Folio Educa, Folio Ilustra, Folia, Folio Mais, Folio BD e
Folio Boémia.
“Tem sido conseguida, ano
após ano, uma dinâmica, uma
qualidade que é algo que distingue Óbidos naquilo que faz e
naquilo que representa em termos de projetos”, afirmou Filipe
Daniel, presidente da Câmara
Municipal de Óbidos. O autarca
garante que “o Folio é muito reconhecido”, sendo que o esforço
e dedicação, desde a primeira
edição, estão à vista. “É difícil
ter cá um prémio Nobel [da Literatura], ter dois [Olga Tokarczuk
(Polónia) e Wole Soyinka (Nigéria)] é, de facto, extraordinário”,
declarou, concluindo, numa alusão ao tema deste ano, que “o
poder da palavra é algo de muito
importante”.
O festival conta, em 2022, com
um orçamento de 385 mil euros,
assegurado pela autarquia e por

parceiros que têm a cargo a organização de alguns dos eventos que integram a programação,
explicou Filipe Daniel.
José Pinho, administrador
executivo da Ler Devagar, entidade coorganizadora do festival,
disse que “esta edição, tal como
as outras, parece ser sempre a
melhor de todas”. E é a melhor
de todas “tanto em termos de
quantidade de sessões que vamos ter, como na qualidade e na
variedade”, indicou.
Uma ideia partilhada por Francisco Madelino, presidente da
Fundação Inatel, também coorganizadora do festival. “O Folio
é uma grande festa da língua
portuguesa”, garante, acrescentando que esta instituição não
se pode alhear “da defesa da
língua”. “Com a Folia, juntamos a
língua portuguesa àqueles que a
cantam”, disse, avançando que,
entre os 30 concertos agendados para o festival, haverá espetáculos de Sara Correia, NBC,
Expresso Transatlântico, Seiva,
Marta Hugon, João Cabrita, SAL,
Cassete Pirata e José Barros.
Margarida Reis, vereadora

Conferência de imprensa de apresentação do evento
com o pelouro da Cultura, vincou
a ligação que o Folio tem com
as escolas, nomeadamente com
a programação do Folio Educa.
“Temos um programa [este ano]
muito diferente e queremos que
o Folio vá também às escolas,
com autores, escritores, com
workshops e com seminários”,
explicou. A autarca destacou
ainda o dia 13 de outubro, que
será dedicado à inclusão. “O
que queremos é que a literatura
acessível se cruze com a literatura do nosso dia, que passe a ser
normal na nossa sociedade, uma
literatura para todos”.
Entre as novidades deste ano
Margarida Reis realçou o arranque de dois subcapítulos integrados do Folio Educa: o Folio Tec
(que liga tecnologia à literatura)
e o Folio Inclusão, que contará
com um dia dedicado a esta temática, a inclusão de língua ges-

tual em seminários e a edição de
um livro multiformatos.
Em relação ao Folio Tec, surge com a curadoria do Óbidos
Parque - Parque Tecnológico
de Óbidos. “Sendo a tecnologia
digital parte integrante do nosso
mundo, assumimos a transitoriedade do nosso papel enquanto
organizadores de um capítulo
dedicado à tecnologia. Queremos que conheçam um outro
lado de Óbidos. Um lado binário,
de uns e zeros, de algoritmos e
capacidade de computação. Em
Óbidos há um parque tecnológico e uma nuvem de mentes e
soluções que se quer abrir à cultura, porque gostamos do lado
criativo e potencialmente libertador que a tecnologia possui”,
explicou Miguel Silvestre, diretor
executivo do Óbidos Parque.
“O Folio Tec vai começar por
partilhar pessoas e experiências

e aprofundar um debate sobre os
processos de criação contemporânea e sobre como as ferramentas digitais os transformam. Ao
mesmo tempo, irá debater como
a palavra e o texto são parte integrante dos novos media, que
complementam o papel histórico
e irrepetível do livro”, adiantou. O
Folio Tec terá lugar dias 11 e 12
de outubro.
Todas as atividades, incluindo
os concertos na Cerca do Castelo e um curso que será ministrado pelo escritor Gonçalo M.
Tavares, serão de entrada grátis,
com a exceção de uma oficina.
O programa encontra-se em obidos.pt.
O Folio teve a sua primeira
edição em 2015 e passou a ser
um evento estratégico, quer no
contexto nacional, quer no território de Óbidos, já com expressão a nível internacional.

Autarcas pedem levantamento de interdição
da “toneira” na Lagoa
Reuniram no passado dia 22,
com caráter de urgência, nos
Paços do Concelho, em Óbidos,
os presidentes da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, e
das Caldas da Rainha, Vítor Marques, e da Junta de Freguesia do
Vau, Frederico Lopes, com a secretária de Estado das Pescas,
Agricultura e Alimentação, Teresa Coelho, com o intuito de manifestar a preocupação referente
à Portaria número 238/2022, de
15 de setembro, que aprova as
normas reguladoras do exercício
da pesca comercial nas águas
interiores não marítimas na Lagoa de Óbidos.
Nesta reunião os presidentes
de Câmara solicitaram a revo-

gação do artigo desta norma,
que proíbe o uso da “toneira”
por pescadores lúdicos, à qual a
secretária de Estado se mostrou
sensível e disponível para colaborar.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, “esta é uma atitude a pensar nos pescadores lúdicos, mas
também nos profissionais, promovendo a utilização do ecossistema lagunar por todos, entendendo que ninguém deve ser
prejudicado com esta medida,
tendo os pescadores profissionais o direito a pescar com “toneira”, enquanto método seletivo
de pesca”.

Encontro de autarcas de Óbidos e Caldas com secretária de Estado das Pescas

JORNAL DAS CALDAS

ÓBIDOS

28 DE SETEMBRO DE 2022

Festival Eutopia no golfe
do Bom Sucesso Resort

Festival de Insufláveis
assinala regresso
às aulas
De forma a assinalar o início
de um novo ano letivo, o Município de Óbidos, com a colaboração da FADL – Federação
das Associações Juvenis do
Distrito de Leiria e da Associação Óbidos Dance, pretende
proporcionar às crianças um
dia diferente, cheio de atividade física e diversão.
Assim, o espaço exterior
do Complexo Desportivo Municipal, no dia 1 de outubro,
das 10h00 às 18h00, vai estar transformado num Festival

O ator Chico Diaz será uma das presenças neste evento

Pub.

O Bom Sucesso Resort, junto
à Lagoa de Óbidos, vai receber a
primeira edição do festival Eutopia, um evento que pretende unir
a arte, a arquitetura e o golfe.
A iniciativa dedicada à cultura
contemporânea vai decorrer nos
dias 1 e 2 de outubro e destacase, entre outros aspetos, pelo
local definido para a sua instalação: o campo de golfe do resort.
Embora seja inusitado, o espaço envolto pela natureza e por
paisagens únicas revelou ser o
local ideal para a realização do
festival. O campo de 60 hectares
abre-se à cultura, materializada
num evento que pretende instalar, nos nove buracos do campo,
diferentes expressões de arte
contemporânea.
Esta 1ª edição conta com uma
ampla programação composta

por dezenas de eventos para públicos de todas as idades: concertos intimistas, conferências,
workshops, conversas, dança,
teatro, fotografia, performance e circo contemporâneo. As
principais exibições terão lugar
nos nove buracos do campo, no
entanto, todo o recinto vai ser
preenchido por atividades que
desenrolar-se-ão em simultâneo.
Entre os concertos intimistas
dos Clã e ainda de Laurent Filipe & The Song, na Clubhouse,
o programa apresenta atuações
musicais desde ópera a estilos
como pop e jazz.
Os espetáculos de Novo Circo, a performance de Carincur
“Echos From A Liquid Memory”,
a conversa sobre o processo de
construção da peça “Orlando”,
com a participação de vários in-

terlocutores, entre eles Cláudia
Lucas Chéu, e a presença do
Mercado P’la Arte, do ator Chico
Diaz e d’A Arca dos Sonhos, num
registo mais infantil, com o ator
Tobias Monteiro, são alguns dos
momentos possíveis de destacar de um programa vastíssimo
e que decorrerá durante todo o
fim-de-semana.
O Eutopia tem como objetivo
mostrar que é possível levar a
cultura a espaços turísticos e fazê-lo de forma descentralizada.
“Queremos que o Eutopia faça
parte da paisagem como algo
que é natural, que ali pertence
e que existe porque as pessoas
precisam”, revelou Celeste Afonso, diretora executiva da Bridges
In Culture, empresa promotora
do evento.
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de Insufláveis, que podem ser
utilizados de forma gratuita pelos mais pequenos (com animadores para segurança dos
miúdos).
A música e a dança também
vão estar presentes durante
o Festival, com a animação a
cargo dos professores da Óbidos Dance.
O Município de Óbidos convida todas as crianças e respetivos familiares a participarem
no evento.

Dia da atividade
física e saúde
na associação do Vau
A Junta de Freguesia do
Vau, no concelho de Óbidos,
dinamiza a 1 de outubro um
dia dedicado à atividade física e saúde, com o objetivo de
“incentivar a um estilo de vida
saudável” e “a importância do
exercício pelos seus efeitos
positivos na nossa saúde mental e física”.
Esta ação consiste em aulas abertas de zumba, pilates
e pound, no período da manhã

e terão lugar no campo sintético da Associação Recreativa
e Desportiva Vauense, com início às 10h00.
Marisa Pereira (pilates e
pound) e João Santos (zumba)
são os instrutores responsáveis pelas aulas.
No período da tarde, a partir
das 14h00, haverá rastreios de
diabetes, hipertensão e obesidade, no edifício da Junta de
Freguesia do Vau.
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Unidades hoteleiras
nomeadas para os prémios
Publituris

JORNAL DAS CALDAS

Intercâmbio sénior
entre Óbidos e Serpa

Convívio entre seniores

The Literary Man Óbidos Hotel, Rio do Prado e Royal Óbidos Spa & Golf Resort
O The Literary Man Óbidos
Hotel (categoria melhor hotel de
4 estrelas), o Rio do Prado (categoria melhor hotel de 3 estrelas)
e o Royal Óbidos Spa & Golf Resort (categoria melhor campo de
golfe) estão nomeados para os
prémios Publituris Portugal Travel Awards - 2022, a maior distinção turística a nível nacional,
cujos vencedores serão divulgados no dia 18 de outubro.
Os Publituris Portugal Travel
Awards, já conhecidos como os
‘Óscares do Turismo’ em Portugal, têm, este ano, 104 nomeados
a concurso em 15 categorias. Os
nomeados foram escolhidos pela
equipa do Publituris e os vencedores serão eleitos por uma
média ponderada entre os votos
do júri (45%), dos assinantes do
Publituris (45%) e subscritores
da newsletter diária (10%).
O The Literary Man Óbidos
Hotel é um hotel literário único

e o maior do mundo nesta categoria. Este antigo convento está
localizado ao lado do Castelo de
Óbidos, manteve o seu encanto
original e foi convertido num hotel chamado Estalagem do Convento em 1965. O hotel apresenta interiores com a opção entre
decoração tradicional e um estilo
ecológico e moderno. Tem vários
livros internacionais distribuídos
por todas as áreas, bem como
um restaurante, um bar de gin
e um salão com uma lareira antiga.
Rio do Prado é uma experiência que nasce de um conceito.
Um modo de vida que questiona
a nossa existência contemporânea, tantas vezes desequilibrada e desajustada da nossa
essência e reais necessidades.
Procuramos experiências únicas
de bem-estar, que partam da sua
vivência e capacidade de descoberta do ‘apelo da terra’. Aqui, a

arquitetura, a sustentabilidade
ambiental ou a agricultura biológica são apenas formas que nos
convidam a espreitar um novo
modo de vida, onde lazer não
significa virar costas a conhecimento e onde viver a natureza
não implica abdicar de conforto.
O campo de golfe do Royal
Óbidos Spa & Golf Resort recebeu o seu próprio tratamento
“real” da lenda mundial do golfe,
Severiano Ballesteros. Aplicando
a sua arte no desenho de campos
de golfe, o célebre jogador criou
aqui um campo verdadeiramente
excepcional, honrando os elevados padrões de qualidade do Resort. Desenhado para se integrar
de forma subtil com a envolvente
natural, tomando partido da ondulação do terreno, este campo
de 6.400 metros atrai os golfistas
de todos os níveis.

Inscrições abertas para a Banda
Filarmónica de A-da-Gorda
A Banda da União Filarmónica
de A-da-Gorda (UFA), Óbidos,
tem abertas as inscrições para a
sua Escola de Música.
Serão ministradas aulas de
todos os instrumentos da banda
(flauta, oboé, clarinete, saxofone-alto, saxofone-tenor, trompete, trompa, trombone, eufónio,
tuba, percussão, entre outros). A
UFA disponibiliza os instrumentos para os alunos inscritos.
As aulas têm início em outubro com horários a definir.
Os interessados podem contactar o telemóvel 916034220.

Banda da União Filarmónica de A-da-Gorda

No passado dia 14 realizouse, em Óbidos, um intercâmbio
sénior entre os municípios de
Óbidos e Serpa, no âmbito do
programa municipal Óbidos +
Ativo.
Com a participação de técnicos das duas autarquias como
coautores do segundo livro
Municípios Amigos do Desporto (MAD), ‘Envelhecimento
Ativo e Saudável’, foram criadas sinergias que permitiram
a programação de dois encontros: o primeiro em Óbidos e o
segundo em Serpa, em data a
agendar.
“A cerca de 200 seniores
de Serpa e aos nossos seniores integrados no projeto ‘Polvinhos do Afeto’ procurou-se
proporcionar um dia diferente
que permitisse a quem nos visita um melhor conhecimento
de Óbidos e um momento de
convívio inesquecível”, referiu
Margarida Reis, vereadora responsável pelo pelouro da Saúde, Desporto e Bem-Estar.
O programa da manhã incluiu uma receção de boas
vindas no hall do pavilhão

municipal, com um pequeno
beberete, uma visita à vila de
Óbidos e à fábrica da ginja Vila
das Rainhas.
O almoço realizou-se no pavilhão municipal e foi seguido
por uma animação da Óbidos
Dance.
No final, foram trocadas lembranças entre os responsáveis
das duas autarquias e ficou
agendada uma visita a Serpa
com os seniores de Óbidos.
O programa Óbidos + Ativo
conta com a participação de
técnicos das áreas do desporto, nutrição, psicologia e responsável pela rede de trilhos
municipal.
Óbidos, enquanto Município
Amigo do Desporto, contribui
há dois anos consecutivos para
o livro MAD, através de valências e técnicos pertencentes
ao pelouro da Saúde, Desporto
e Bem-Estar. Como a construção do livro MAD é realizada a
nível nacional, os técnicos de
todos os municípios são divididos em grupos de trabalho por
capítulos do livro.

A Junta de Freguesia de
Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, em Óbidos, assinala, de 13 a 18 de outubro, o
Dia da Freguesia.
No primeiro dia, pelas 21
horas, no Auditório Municipal
Casa da Música, terá lugar o
lançamento do livro “Trovas e
Encantos - Poesia Popular da
Freguesia de Santa Maria, São
Pedro e Sobral da Lagoa”. Serão oradores convidados Paulo Santos, escritor obidense e
curador do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos,
e Ludgero Mendes (antropólogo). Existirá um apontamento musical com a participação
do fadista obidense Fernando
Sousa, acompanhado por viola
e guitarra portuguesa.
Entretanto, a Junta de Freguesia preparou, para o dia 14,
uma ida ao Teatro “Maria Vitória”, em Lisboa, para assistir
ao “Parabéns Parque Mayer”,
uma revista à portuguesa.
Um serão cultural, denominado “Aldeias com Cultura”,
acontece no dia 15, com início
às 21h30, no Centro Social

Cultural e Recreativo Arelhense, no Arelho, com a participação da Banda da Sociedade
Musical e Recreativa Obidense, Grupo Coral “Alma Nova”,
Grupo Coral “Alegria da Nossa Terra” (Arelho), Orquestra
Sinfonietta d’Óbidos e Rancho
Folclórico e Etnográfico da Capeleira.
No dia 16, pelas 15h00, será
inaugurado o Parque Infantil e
Espaço de Lazer de A-da-Gorda. Entre as 15h00 e as 16h00
há pinturas faciais e modelagem de balões para os mais
pequenos. Segue-se, nesta
localidade, no Aldeamento da
Encosta Real, um concerto
pela Banda da União Filarmónica de A-da-Gorda.
Em Sobral da Lagoa, no dia
17, às 19h00, na Igreja Paroquial de São Sebastião, terá
lugar uma celebração eucarística.
No dia 18, com início às
09h00, realiza-se a 2ª edição
de “À Descoberta da Freguesia”. Trata-se de uma visita a
vários pontos de interesse da
freguesia.

Celebração
do Dia da Freguesia
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Barca dos anos 40
em recuperação
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Jardim Principal
com renovação

Renovação no canteiros na frente do Jardim Principal

O Município de Peniche é o atual proprietário da embarcação

Pub.

A recuperação da antiga barca de armação “Nadir” está a ser
promovida pelo Município de Peniche, atual proprietário da embarcação, ao abrigo de candidatura a fundos comunitários GAL
Pesca Oeste / MAR2020.
Construída no estaleiro de Joaquim Pedro, situado no Alto da
Vela, em Peniche, entre julho de
1944 e março de 1945, a barca

“Nadir” pertencia à unidade de
conservas de peixe Júdice Fialho.
Foi utilizada essencialmente
em tarefas de transporte, como
a trasfega do sal (matéria-prima
indispensável à laboração desta
indústria conserveira) e o transporte para terra de pescado (em
particular sardinha) capturado
por traineiras ao serviço desta

empresa.
A sua recuperação está a ser
desenvolvida, desde junho deste
ano, pelo antigo calafate (carpinteiro naval) José António Rosado
Anacleto, penichense que trabalhou no antigo estaleiro naval de
Pompílio do Carmo, na praia de
Peniche de Cima, onde aprendeu a profissão.

O Município de Peniche
está a renovar os canteiros na
frente do Jardim Principal com
o objetivo de aumentar a diversidade vegetal e reforçar a
identidade do espaço.
Esta intervenção é executada dentro da “estratégia de valorização do património natural
e imaterial como fator de desenvolvimento social e económico do território, contribuindo
para a melhoria da qualidade
de vida dos munícipes e visitantes”.
Pretende o Município, assim
também, homenagear as rendilheiras de Peniche através da
implantação de uma composição vegetal alusiva à renda de
bilros. Na seleção do elenco flo-

rístico, geometria e compasso
de plantação, houve o cuidado
de representar o paninho, as
carreiras abertas e a filigrana,
pontos caraterísticos da Renda
de Bilros de Peniche, formando
uma composição inspirada na
renda exposta nos bancos.
Tendo em atenção a sustentabilidade ambiental foram
selecionadas espécies de flores adaptadas às condições
climáticas, essencialmente de
longa duração, por forma a assegurar o rápido e sustentado
desenvolvimento da vegetação, minimizando esforços de
manutenção e exigências em
água, mas enriquecendo o local com as suas formas, texturas e cores.

A festa em honra de Nossa
Senhora do Rosário vai ter lugar na Bufarda, no concelho de
Peniche, entre 30 de setembro
e 3 de outubro.
No primeiro dia, pelas
22h30, haverá a atuação da
banda Bico d’Obra e pela
01h30 abre o drinks bar com o
dj Aguillar.
No segundo dia, a banda Linha d’Água atua pelas 22h30,
seguindo-se animação com o
dj João Maria Bello.

No dia 2, haverá peditório da parte da manhã, com a
banda filarmónica União 1º de
Dezembro, da Atouguia da Baleia. Pelas 15h realiza-se missa pela padroeira, seguida de
procissão. Pelas 17h30 atua o
Rancho Folclórico Fazendeiros
de Gamelas. Pelas 22h é a vez
de Rodrigo & Filipa.
No dia 3, pelas 13h, haverá cozido à portuguesa e pelas
21h atua o Duo Dance.

Festa na Bufarda
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Universitários 50+
arranca ano letivo
com 111 alunos inscritos

Fotografias promovem
aspirante Geoparque
Oeste

O presidente da Câmara e a vereadora responsável pelo projeto no arranque do ano letivo
(foto José António)

Cerimónia de entrega de prémios no Bombarral

O Projeto Universitários 50+,
no Bombarral, iniciou o ano letivo
com 111 alunos inscritos, os mais
idosos já na casa dos 80 anos,
apresentando uma resposta social que versa na dinamização
regular de atividades culturais,
sociais, educacionais e de convívio.
Destinada à população maior
de 50 anos, esta iniciativa camarária procura “melhorar a
qualidade de vida da população
sénior, realizar atividades diversas de âmbito social, cultural, de
ensino, de convívio, de lazer, de
solidariedade social e de desenvolvimento social e pessoal, educar para a cidadania, para a saúde, para o voluntariado e para a
formação ao longo da vida”.

Tem disciplinas diversas, desde costura, dança, inglês, matemática e muitas outras, e uma
série de atividades sociais, como
visitas, colóquios, concursos e
festas. Este ano há uma nova
disciplina, que é danças de salão.
“O acompanhamento dos
nossos seniores é fundamental.
Temos uma população cada vez
mais envelhecida mas ativa e
participativa. Temos seniores capazes de se entusiasmarem com
as atividades que propomos”,
manifestou o presidente da Câmara do Bombarral, Ricardo Fernandes.
A vereadora Fátima Coelho,
responsável pelo projeto, comentou que são apresentadas “inicia-

tivas satisfatórias para todos os
gostos, que ajudam à estimulação cognitiva e à criatividade”.
Procura-se também “quebrar
situações de isolamento e que as
pessoas contactem umas com as
outras”.
“Este ano temos 111 alunos
inscritos no início, mas ao longo
do ano letivo vão aparecendo
outros interessados. É gratificante termos pessoas com 83 anos
que ainda fazem teatro”, referiu,
elogiando igualmente o trabalho
dos quinze formadores, que “dão
o seu tempo de voluntariado” ao
projeto.

No dia 1 de outubro tem início o Festival de Música Clássica
do Bombarral. Esta organização
da Câmara Municipal irá decor-

rer durante todos os sábados do
mês de outubro.
O espetáculo de abertura, dedicado ao público infantil e às fa-

mílias, intitula-se “Carnaval dos
Animais” e vai decorrer no auditório da Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, pelas 17h.

Pub.

Festival de Música Clássica

Francisco Gomes

O Salão Nobre dos Paços
do Município do Bombarral
recebeu a cerimónia de entrega de Prémios da I Edição do
Concurso de Fotografia do aspirante Geoparque Oeste em
parceria com a Revista National Geographic Portugal.
Houve 37 participantes, que
colocaram a concurso 80 fotografias, que contribuem para a
divulgação e promoção do território.
Na categoria “Homem e atividade humana” foram premiados Rui Sousa (Voar por aqui,
1º), Rafael Oliveira (Linhas de
Torres – Forte Ordasqueira, 2º),
Luís Sousa (Pesca – Lagoa de
Óbidos, 3º) e Maria Matos (Mulher na Pesca, 4º).
Na categoria “Património

Protagonizado pelo Duo Preto
no Branco, piano a quatro mãos
com Cristina Aleixo e Nuno Félix,
o concerto pretende promover

Natural” foram distinguidos Rui
Sousa (Ficarei para sempre,
1º), Luís Sousa (Pelos olhos de
uma gaivota, 2º), Luís Ferreira
(Baleal, 3º) e Rodrigo Lopes
(Desenhos da Ilha do Baleal,
4º).
Na categoria “Património
Cultural) destacaram-se Rui
Sousa (Defender o Castelo, 1º),
João Lucas (Cucos – Reflexos
do esquecimento, 2º), Francisco Fernandes (Forte de N. Sra.
dos Anos – Paimogo, 3º) e Verena Fuchs (The Comet, 4º)
O Grande Prémio foi atribuído a Rui Santos (Sinking Inside).
As treze fotografias premiadas podem ser vistas no edifício da Câmara Municipal do
Bombarral até 14 de outubro.

a introdução dos mais novos, e
não só, na música clássica e fomentar o gosto pela fruição musical.
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Recomendada
a regulamentação
da pesca do corrimão
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Novo presidente
do Politécnico
quer afirmação
como Universidade

Carlos Rabadão tomou posse como presidente
do Politécnico de Leiria

Esta pesca individual destina-se à economia familiar e tem larga tradição na Nazaré
Os deputados do Partido
Socialista eleitos pelo Círculo
Eleitoral de Leiria apresentaram
um projeto de resolução que
recomenda ao Governo a regulamentação da arte de pesca do
corrimão, tendo sido aprovada
no passado dia 22 por maioria no
Parlamento, com as abstenções
da CDU, BE e PAN.
Os parlamentares socialistas
Salvador Formiga, Eurico Brilhante Dias, Sara Velez, Jorge
Gabriel Martins e Cláudia Avelar
Santos assinalam este “é mais
um enorme passo no sentido da
regulamentação desta arte de
pesca artesanal”.
A “pesca do corrimão” é parte
integrante da cultura nazarena
sendo maioritariamente efetuada nas praias daquele concelho,
cuja regulamentação legislativa é
desde há muito reivindicada por
esta comunidade piscatória.
Para além da questão ambiental, a aprovação deste enquadramento legal “permite proteger as

artes de pesca tradicionais contribuindo para a manutenção de
tradições, hábitos e linguagens
de forte caráter identitário, bem
como para aumentar o enraizamento das nossas comunidades
piscatórias com o mar, pelo que
esta é também uma questão de
sustentabilidade sociocultural”,
referem os deputados do PS.
A pesca do corrimão é feita
na praia, sobretudo no inverno,
junto à rebentação, largando-se
uma linha com anzóis ao longo
do areal que, com a força da
rebentação é arrastada para o
largo. Presa numa ponta pelo
‘chambréu’ (pedra) e na outra
pela mão do pescador, a linha
é arrastada para dentro do mar,
formando um semicírculo.
Depois, o pescador percorre
o caminho no sentido inverso em
que lançou a linha, recolhendo-a
com o peixe numa gamela onde
foi colocada uma tira de cortiça
no rebordo para prender os anzóis. O peixe é guardado num

saco de lona.
Esta pesca individual destinase à economia familiar e tem
larga tradição na Nazaré. Já em
tempos antigos, para sobreviverem no inverno, os nazarenos
iam ao corrimão para apanharem
peixe para comer.
Apesar de ser praticada desde há muito pela comunidade
piscatória nazarena, a pesca do
corrimão não está prevista na
legislação em vigor, o que tem
implicado a autuação dos pescadores que a praticam.
O executivo da Câmara Municipal da Nazaré já tinha solicitada
a regulamentação, defendendo
que se trata de uma arte de pesca “tradicional e amiga do ambiente”, já que “em nada prejudica o equilíbrio das espécies, uma
vez que se trata de uma pesca
muito seletiva no que se refere
ao tamanho das espécies e o
peixe capturado já é graúdo”.

Francisco Gomes

interessados deverão reservar o
seu lugar com o levantamento
do bilhete, que estará disponível
nas bilheteiras do local dos concertos.
A primeira edição dos Concerto da Vila decorreu em janeiro
deste ano, tendo sido composta
por quatro concertos de bandas
locais, que se realizaram no cineteatro.

A Associação Recreativa
Desportiva Quiterense, em
Valado de Santa Quitéria, organiza no dia 5 de outubro, a
partir das 9h, a Caminhada

da República, com um almoço
convívio.
Inscrições pelo telefone
262999031.

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

Pub.

formação composta por Dora
Oliveira, Paulo Oliveira e Vitor
Copa, no Clube Recreativo e Beneficente de Valado dos Frades.
Seguir-se-á o concerto de Abilius no Clube Recreativo Estrela
do Norte, em Famalicão, no dia
28 de outubro.
Os espetáculos, que começam
sempre às 21h30, são de entrada gratuita, mas os espetadores

O novo presidente salientou
o projeto de construção de novas residências para estudantes e a reabilitação das já existentes. Outra das metas é o
investimento na manutenção e
na modernização dos espaços
de ensino, não esquecendo o
objetivo de tornar o Politécnico
de Leiria “mais verde”, com um
plano de arborização e regeneração dos espaços exteriores.
Como vice-presidentes tomaram posse Pedro Assunção,
Graça Poças Santos e José
Frade. Os pró-presidentes,
que também assumiram o
novo compromisso, são João
Pedro da Silva, para as Infraestruturas e a Sustentabilidade
Ambiental, Carolina Henriques,
para a Saúde, a Qualidade de
Vida e o Bem-Estar, e Nuno Almeida, para a Inovação, o Empreendedorismo e as Relações
Internacionais. Foi ainda nomeada a nova administradora
do Politécnico de Leiria e dos
Serviços de Ação Social, Marisa Gomes.

Caminhada
da República

Concertos da Vila em outubro
A iniciativa da Câmara Municipal da Nazaré, “Concertos da
vila”, regressa em outubro para
dois concertos a realizar nas freguesias mais afastadas do centro.
A segunda edição deste evento, destinado a promover os músicos locais e o seu trabalho, terá
início a 14 de outubro com o concerto da banda Chapéu de Soul,

“Após 40 anos de existência
do Instituto Politécnico de Leiria, defendo que reunimos hoje
as condições para nos afirmarmos como Universidade, que
para além do ensino politécnico, ministre também o ensino
universitário, podendo outorgar
todos os graus académicos
previstos na lei”, afirmou Carlos
Rabadão, após ser empossado
presidente do Politécnico de
Leiria no dia 22 de setembro.
Carlos Rabadão destacou
do seu plano de ação a criação
de uma aliança com a região
onde o instituto está inserido,
através de um “novo paradigma
da presença do Politécnico de
Leiria nas empresas, nas autarquias, nas escolas e na sociedade civil, apostando numa
efetiva ligação para auscultar o
pulsar das necessidades e dos
desafios da região e apresentar as respostas em consonância”. Aumentar o investimento
em Investigação & Desenvolvimento na região é outra das
apostas que o novo presidente
pretende concretizar.
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Campeonato Nacional de Juvenis
Série B – 1ª Fase Manutenção/Descida

Caldas 2 Rio Ave 1

Caldas Sport Clube

Rio Ave

Festa do golo

Retoques no Campo da Mata

Campo Municipal da Quinta
da Boneca
Árbitro: Pedro Contumelias
Árbitros assistentes: David
Soares e David Carreira
Caldas: Duarte Almeida, Bernardo Carvalho, Rodrigo Mondim, Etian Vieira, Diogo Rosa,
Francisco Almeida, Martim Martins, Duarte Pereira, Tomás Franco, Tiago Machado e Tomás Nicolau
Suplentes: António Sábio,

André Justino, Tomás Penas,
Martim Carriço, Rodrigo Silva,
Pedro Marques, Martim Minez,
António Pereira e Francisco Calado
Treinador: Bruno Matias; Adjunto: Carlos Jerónimo
Substituições: Diogo Rosa
(António Pereira), Tiago Machado (Martim Carriço) e Tomás Nicolau (Martim Minez), aos 22m2ªp, e Martim Martins (Rodrigo
Silva, aos 30m-2ªp)

Golos: Martim Martins (10m1ªp) e António Pereira (43m-2ªp)
Rio Ave: Afonso Inácio, Dina,
Pinho, Rica, Rui Soares, Gonçalo Dantas, André Cambao,
Francisco, Telmo Alves, Holivan
e Castro
Suplentes: Filipe, Francisco,
João Silva, Rodrigo Cunha, Gaspar, Rodrigo Matos, Leonardo e
Cordeiro
Treinador: Tiago Ramos; Adjunto: Diogo Benta

Substituições: Rica (Rodrigo Cunha, aos 17m-1ªp), Castro
(Rodrigo Matos, aos 42m-1ªp) e
André Cambao (Leonardo, aos
34m-2ªp)
Golo: Francisco (11m-2ªp)
Cartão amarelo: André Cambao (33m-2ªp)
Vitória justa da equipa caldense, frente à forte equipa do Rio
Ave, tendo o triunfo sido alcançado nos momentos finais.

Na próxima jornada a equipa
caldense desloca-se ao reduto
do Marinhense.

Adeptos ajudam clube
Numa altura em que o campeonato da Liga 3 esteve parado,
alguns adeptos aproveitaram
para dar alguns retoques no
Campo da Mata.

Rui Miguel

Escolas do Politécnico vão ter torneio anual
O Politécnico de Leiria formalizou um protocolo de cooperação
com a Associação de Futebol de
Leiria (AFLeiria), que, entre outras ações, prevê a criação de
um torneio anual de futebol e/ou
futsal entre equipas compostas

por estudantes das cinco escolas
da instituição de ensino superior.
Destaca-se o apoio da instituição de ensino superior na comunicação e publicitação de iniciativas conjuntas ou específicas
da AFLeiria junto da comunidade

académica, bem como das ofertas formativas desta associação,
nomeadamente o curso de árbitros.
No âmbito desta parceria, entrará em vigor uma isenção em
50% do valor da taxa de inscri-

ção na AFLeiria aos estudantes do Politécnico de Leiria que
pratiquem futebol ou futsal em
clubes que integram a AFLeiria,
revertendo este valor em oferta de material para a instituição
de ensino superior, prevendo-se

ainda a inclusão dos estudantes
do Politécnico de Leiria no regulamento que prevê a atribuição
de prémios de mérito escolar, por
ano letivo, a todos os jogadores
praticantes inscritos na AFLeiria.

outras duas são o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa
e Benfica.

Inicia-se pelas 09h00, vindo a
terminar cerca das 17h30.

Torneio de Escolinhas de Futebol
O VIII Torneio de Escolinhas
de Futebol do Núcleo do Sporting
Clube de Portugal das Caldas da

Rainha vai realizar-se no dia 5 de
outubro.
Vai ser disputado no Campo

Luís Duarte entre dez equipas de
crianças com nove e dez anos.
Oito são da região Oeste e as
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Semana Europeia
do Desporto

I Gala do Desporto
e da Atividade Física

Atividade de tiro com arco no Parque D. Carlos I
O Município de Caldas da Rainha está a participar na Semana
Europeia do Desporto, com uma
série de atividades dedicadas ao
desporto e atividade física.
Iniciativas na piscina escolar,
no lago do Parque D. Carlos I, na
Praça da Fruta, no Abraço Verde,
entre outros locais, preenchem
esta semana, onde há atividades como aqua cross training,

Campeonato Nacional
de Juvenis A
2ª Divisão Série B
Jornada 6:
Ac. Santarém 3-2 FC Porto B
Caldas SC 2-1 Rio Ave B
Lourosa 5-0 Viseu e Benfica
Taboeira 8-0 Guarda Unida
Ançã 2-3 Marinhense
Ac. Viseu 3-3 Bairro do Valongo
Classificação:
1º Lusit. de Lourosa -15P | 6J
2º Taboeira -13P | 5J
3º FC Porto B -13P | 6J
4º Ac. Santarém -12P | 6J
5º Marinhense -11P | 6J
6º Caldas SC -10P | 5J
7º Ançã -9P | 6J
8º Rio Ave B -5P | 6J
9º Viseu e Benfica -4P | 6J
10º Bairro do Valongo -3P | 6J
11º Acad. de Viseu -1P | 5J
12º Guarda Unida - 0P | 5J
Jornada 7:
Guarda Unida vs Lourosa
B. Valongo vs Viseu e Benfica
FC Porto B vs Taboeira
Rio Ave B vs Ac. Santarém
Marinhense vs Caldas SC
Acad. de Viseu vs Ançã
Campeonato Nacional
de Iniciados A Série D
Jornada 6:
Benfica 2-5 Sporting
GS Loures 2-1 Caldas SC
Sacavenense 0-2 FC Alverca
Ac. Santarém 0-3 Footkart
CADE vs Real SC (dia 11/12)

zumba, body combat, pilates, hidroginástica, tiro com arco e tiro
desportivo, gincana e circuito de
bicicletas, stand-up paddle e outras.
A Semana Europeia do Desporto também é comemorada
em Óbidos, nas escolas do Agrupamento, Complexo Desportivo,
Parque da Vila, Barragem do
Arnóia, vila de Óbidos e Piscina

Municipal.
A iniciativa fomenta a prática
de atividade física e desportiva,
com ténis, caminhadas, danças
de salão, ballet, zumba, kizomba,
hip hop, pilates, cross training,
hidrodeep, dance kids, dance teens, entre outras propostas.

Classificação:
1º Sporting - 18P | 6J
2º Real SC - 16P | 6J
3º Benfica - 15P | 6J
4º FC Alverca - 13P | 6J
5º Footkart - 10P | 6J
6º Sacavenense - 6P | 6J
7º GS Loures - 6P | 6J
8º Ac. Santarém - 4P | 6J
9º Caldas SC - 0P | 6J
10º CADE - 0P | 6J

CD Fátima vs UD Leiria
Sacavenense vs CD Mafra
Real SC vs Peniche

FUTEBOL

Jornada 7:
FC Alverca vs Sporting
Real SC vs Benfica
Footkart vs CADE
Caldas SC vs Ac. Santarém
Sacavenense vs GS Loures
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
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Rui Miguel

Campeonato Distrital
Divisão de Honra de Seniores
Jornada 1:
Marinhense 3-4 Leiria Marrazes
Beneditense 0-0 Portomosense
GD Alvaiázere 0-2 Peniche
Vieirense 3-0 Guiense
Caldas SC B 3-0 Avelarense
Alq. da Serra 1-1 Gin. Alcobaça
Sp. Pombal 1-1 Bombarralense
Mirense 1-1 Nazarenos
Classificação:
1º Caldas SC B -3P | 1J
2º Vieirense -3P | 1J
3º Peniche -3P | 1J
4º Leiria e Marrazes -3P | 1J
5º Sp. Pombal -1P | 1J
6º Nazarenos -1P | 1J
7º Bombarralense -1P | 1J
8º Mirense -1P | 1J
9º Alqueidão da Serra -1P | 1J
10º Gin. de Alcobaça -1P | 1J
11º Portomosense -1P | 1J
12º Beneditense -1P | 1J
13º Marinhense B -0P | 1J
14º GD Alvaiázere -0P | 1J
15º Guiense -0P | 1J
16º Avelarense -0P | 1J
Jornada 2:
Guiense vs Caldas SC B
Portomosense vs Vieirense
Peniche vs Beneditense
Avelarense vs Sp. Pombal
Bombarralense vs Alq. da Serra
Nazarenos vs Marinhense B
Gin. de Alcobaça vs Mirense
Leiria e Marrazes vs Alvaiázere

No dia 15 de outubro terá
lugar no Centro Cultural e de
Congressos das Caldas da Rainha a I Gala do Desporto e da
Atividade Física. Encontram-se
abertas as votações para as diferentes categorias.
Na categoria de Associação
Desportiva/Clube Desportivo os
nomeados são Acrotramp Clube das Caldas, Caldas Sport
Clube e Associação de Kempo
de Caldas da Rainha.
Para Equipa do Ano Feminina estão a votos a equipa de
atletismo sub18 feminina da
ACDR Arneirense, Sofia Vala,
Margarida Henriques e Andreia
Berto, do Acrotramp, e Maria
Cardoso, Maria Máximo e Luz
Rodrigues, da Associação de
Kempo de Caldas da Rainha.
Candidata a Equipa do Ano
Masculina estão a equipa de
seniores masculinos de voleibol do Sporting Clube das Caldas, a equipa sénior masculina
do Clube de Ténis Caldas da
Rainha e João Colaço Tomás,
Diogo Colaço Tomás e Afonso
Morais, da Associação de Kempo de Caldas da Rainha.
Para Dirigente do Ano Feminino estão nomeadas Susana
Chust, da SIR Pimpões, Beatriz
Clemente, da Associação de
Kempo de Caldas da Rainha, e
Ana Canas, da Federação Portuguesa de Natação.
Na categoria de Dirigente do
ano Masculino a escolha é entre David Santos (AD Alvorninha), Ramiro Martins (Clube de
Ténis das Caldas da Rainha) e
Bruno Rebelo (Associação de
Kempo de Caldas da Rainha).
Disputam a categoria de
Atleta do Ano Feminino Beatriz Santos (ex-AD Alvorninha,
atualmente no Sporting Clube
de Portugal), Madalena Fortunato (MVD) e Francisca Batista
(ex-Caldas Rugby Clube, atualmente no Sporting Clube de
Portugal) e Sofia Vala (Acrotramp).
A categoria de Atleta do
Ano Masculino é disputada por
António Morgado (ciclismo),
Frederico Silva (ténis), João Almeida (ciclismo) e João Pereira
(triatlo).
O título de Treinador do Ano
Feminino tem como nomeadas
Carla Ferreira, da SIR Pimpões
(triatlo), Margarida Lage (Acrotramp) e Teresa Fernandes
(Sporting Clube das Caldas).

O Treinador do Ano Masculino
será achado entre Miguel Sousa, da SIR Pimpões (basquetebol), Pedro Felner, do Clube de
Ténis das Caldas da Rainha, e
Tiago Cabral, da SIR Pimpões
(natação).
Concorrem a Treinador do
ano de Desporto Adaptado
(ambos os géneros) Tatiana
Clemente (Associação de Kempo de Caldas da Rainha), Jorge Cação (MVD) e Leonardo
Ribeiro (Associação de Kempo
de Caldas da Rainha).
Para Atleta do Ano de Desporto Adaptado Masculino está
nomeado Diogo Daniel (MVD).
Na categoria Árbitro/Juiz do
Ano Feminino estão Ana Canas
(Conselho Nacional de Arbitragem) e Beatriz Clemente (Associação de Kempo de Caldas
da Rainha).
Para Árbitro/Juiz do Ano
Masculino concorrem António
Nobre (Federação Portuguesa de Futebol), Duarte Sousa
(Clube de Ténis das Caldas da
Rainha) e Rogério Ribeiro (Núcleo do Sporting das Caldas da
Rainha - Judo).
Na categoria Figura Desportiva podem ser votados Filipe
Noronha, da Associação de
Kempo de Caldas da Rainha,
José Santos, do Arco Clube
das Caldas, e Patrício Lamboglia, do Caldas Rugby Clube.
Na categoria Homenagem
Carreira o vencedor será encontrado entre António Moura,
da SIR Pimpões (triatlo), Joaquim Damas, da SIR Pimpões
(basquetebol), e Ramiro Martins, do Clube de Ténis das
Caldas da Rainha.
Podem ser votados na categoria – Atividade Física o Clube
de Ginástica dos Bombeiros, o
Projeto karate para iniciados
acima de 60 anos, do Karate
Shotokan das Caldas da Rainha, e o Projeto Séniores +, da
SIR Pimpões (atividade física
sénior).
Na categoria de Ética no
Desporto estão Ana Rito, da
AD Alvorninha, Maria Pimenta,
da AD Alvorninha, e Rafael Raimundo, jornalista CNID.
Finalmente, na categoria
de Desporto Escolar estão o
Clube Desporto Escolar do AE
Raul Proença, Marta Carriço,
da ACDR Arneirense (atletismo), e Tomás Marques, da E.B
de Santo Onofre (boccia).

Excursão
Sporting-Marselha
O Núcleo Sporting Clube de
Portugal das Caldas da Rainha
tem abertas as inscrições para
a excursão ao jogo de futebol
entre o Sporting e o Marselha,
relativo à Liga dos Campeões,

no dia 12 de outubro, às 20h,
no Estádio de Alvalade.
A partida será às 17h, na
sede do núcleo. Inscrições pelo
telemóvel 969346328.
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João Almeida e António Morgado com início
de carreira na mesma equipa
A Federação Portuguesa de Ciclismo revelou
duas fotografias dos caldenses João Almeida
e António Morgado, que começaram a praticar
ciclismo na mesma equipa, a EcoSprint/Nutea.
Cresceram e têm assumido um grande protagonismo no mundo velocipédico.
Francisco Gomes
António Morgado, de 18 anos
(nasceu a 28 de janeiro de 2004),
natural de Salir do Porto, ainda
é júnior mas ambiciona ter tão
bons desempenhos como João
Almeida, de 24 anos (nasceu a
5 de agosto de 1998), natural de
A-dos-Francos.
É um dos nomes promissores do ciclismo nacional. É vicecampeão mundial de estrada e
foi 20º no contrarrelógio. É duplo
campeão nacional júnior de 2022
(contrarrelógio individual e prova

de estrada de fundo).
Este ano venceu o Giro Della
Lunigiana (Itália) e a Vuelta Junior a la Ribeira del Duero (Espanha) e foi segundo no Course
de La Paix Juniors e no Trophée
Centre Morbihan (França) e na
Gipuzkoa Klasika (Espanha).
No próximo ano António Morgado, atual corredor da equipa
da Bairrada, vai juntar-se à equipa norte-americana Hagens Berman Axeon Cycling Team, que
na última década tem ajudado o

Cinco anos e meio é a diferença de idades entre os dois ciclistas caldenses
desenvolvimento de alguns dos
melhores talentos do ciclismo de
Portugal nos escalões com menos de 23 anos, por onde também passou João Almeida.
O atual ciclista da UAE Emi-

rates tem como pontos altos da
sua carreira o 4.º e o 6.º lugar no
Giro d’Italia em 2020 e 2021, respetivamente, e o 5.º na Vuelta a
España este ano, duas das mais
importantes provas ciclísticas do

mundo. Em 2022 foi 2.º na Vuelta
a Burgos (Espanha) e 3º na Volta
Ciclista a Catalunya (Espanha).
É campeão nacional de fundo
da prova de elite, tendo ficado em
3.º no contrarrelógio nacional.

João Almeida em 60.º lugar na prova de fundo dos mundiais
Portugal enfrentou no passado domingo uma dura e intensa prova de fundo de 267 quilómetros no Campeonato do Mundo de Estrada, em Wollongong, na Austrália, onde Nelson Oliveira foi o português melhor classificado, tendo terminado na 44.ª posição, enquanto que o caldense João
Almeida ficou em 60º, Ivo Oliveira em 81.º e Rui Oliveira sofreu uma avaria
na bicicleta. Remco Evenepoel (Bélgica) conquistou o título mundial (repetindo a proeza de 2018 na categoria júnior), com o francês Christophe
Laporte e o australiano Michael Matthews a alcançarem, respetivamente,
as medalhas de prata e bronze.
Francisco Gomes
O selecionador nacional, José
Poeira, falou sobre a prestação
de João Almeida, acreditando
que “o problema de saúde que
teve e que o impediu de participar no contrarrelógio também
fez com que não estivesse tão
forte”. “Esta era uma prova muito longa e difícil e o facto de ter
estado algum tempo sem treinar
devido a esse problema poderá
ter influenciado a sua prestação”,
manifestou.
Recorde-se que João Almeida
não alinhou no contrarrelógio, no
passado dia 18, no Campeonato
do Mundo de Estrada, 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 pudesse apresentar-se
na melhor condição na prova de

fundo, mas as consequências fizeram sentir-se.
A prova de fundo de elite do
Campeonato do Mundo de Estrada arrancou de Helensburgh,
a partir de onde o pelotão internacional realizou 42 quilómetros
até chegar ao primeiro ponto alto
da corrida, o Mount Keira. Foi
precisamente aí que a seleção
francesa decidiu fazer a sua primeira movimentação do dia, acabando por conseguir fragmentar
o pelotão. Portugal conseguiu
colocar dois corredores no grupo
da frente: Ivo Oliveira e Nelson
Oliveira.
“Quando partimos nunca sabemos como é que a corrida se
vai desenrolar. Queríamos estar
o mais bem colocados possível,
mas também sabíamos que o
pelotão poderia partir várias vezes, o que dificultaria o nosso
trabalho”, disse o selecionador
nacional.
Este grupo numeroso, composto por vários nomes importantes como Wout Van Aert (Bélgica), Tadej Pogacar (Eslovénia)
e Stefan Küng (Suíça), chegou a

ter cerca de dois minutos para o
pelotão. A fuga acabaria por ser
alcançada, pois nunca chegou a
haver entendimento entre os corredores.
Entretanto formar-se-ia uma
nova fuga, esta sim com sucesso, composta por 16 corredores.
O grupo de fugitivos chegou a ter
cerca de oito minutos para o pelotão, de onde mais à frente na
corrida sairia o derradeiro ataque
que decidiu a corrida. Desta feita
seria, uma vez mais, a França a
movimentar as águas, proporcionando a saída de um grupo de
mais de 20 corredores de várias
seleções, que se estabeleceria
em posição intermédia. Portugal
não conseguiu colocar nenhum
corredor neste grupo, no qual estava inserido Remco Evenepoel
e ainda outros corredores que
poderiam lutar por um bom resultado, tais como Neilson Powless
(EUA), Nairo Quintana (Colômbia), Jai Hindley (Austrália), Romain Bardet (França) e Alexey
Lutsenko (Cazaquistão).
O selecionador nacional explica por que é que Portugal não

O caldense não recuperou a cem por cento do problema
de saúde que teve à chegada à Austrália
conseguiu integrar-se nesta fuga.
“Quando se deu esse ataque ainda era muito cedo e chegámos a
pensar que a fuga poderia não
ter êxito. Além disso, no momento em que se deu o ataque não
conseguimos estar no sítio certo
para responder”.
Nesta altura, a seleção nacional já tinha perdido um dos seus
quatro elementos. Rui Oliveira
teve uma avaria na bicicleta,
perdeu terreno quando teve de
mudar a roda e nunca mais conseguiu recolar.
Este grupo em que estava inserido Remco Evenepoel acabaria por conseguir chegar aos corredores que seguiam em cabeça
de corrida e belga só teve de esperar pelo momento certo para
lançar o ataque que o levaria à

vitória, com quase dois minutos
e meio de vantagem sobre o primeiro grupo de corredores.
Nelson Oliveira foi o primeiro representante da seleção
nacional a chegar, a 3m01s do
vencedor. João Almeida chegou
depois, em 60.º lugar, a 5m16s.
Ivo Oliveira fechou em 81.º, a
9m31s.
“Queremos sempre mais”, sublinhou o selecionador nacional.
“Sei que o percurso não nos favorecia muito e com o azar que
tivemos pelo meio acabámos por
não conseguir o resultado que
desejávamos. Queríamos e acreditávamos que conseguiríamos
fazer melhor, mas acho que tendo em conta as circunstâncias da
corrida foi o resultado possível”,
declarou.
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António Morgado é vice-campeão
mundial de estrada em ciclismo
O caldense António Morgado conquistou, na madrugada da passada sexta-feira, a medalha de
prata na prova de fundo para juniores do Campeonato do Mundo de Estrada em ciclismo, realizada em Wollongong, na Austrália.
Francisco Gomes
Portugal prometeu discutir a
corrida de 135,6 quilómetros e
cumpriu. A seleção nacional acelerou a corrida na primeira das
oito voltas ao circuito australiano,
promovendo a primeira triagem
de valores.
A partir da terceira volta começou o festival de António Morgado. O caldense desferiu inúmeros
ataques, eliminando adversários
atrás de adversários. As movimentações mais fortes foram-se
sucedendo a cada passagem no
ponto mais duro do traçado, a
subida do monte Pleasant (1100
metros com inclinação média de
7,7 por cento e troços acima dos
dez por cento).
Na penúltima passagem por
essa dificuldade, o chefe-de-fila
de Portugal desferiu um ataque
poderosíssimo que deixou o grupo da frente com cerca de dez
unidades. Não satisfeito, António
Morgado atacou novamente, a
18 quilómetros da meta, na entrada para a última volta.
Desta vez, o natural das Caldas da Rainha isolou-se e teve
legítimas esperanças de conquistar a camisola arco-íris, pois
chegou a dispor de mais de 20
segundos sobre os rivais mais diretos. Só que o alemão Emil Herzog também estava muito forte e
conseguiu juntar-se ao português

a três quilómetros da meta.
A discussão do título ficou
guardada para um sprint a dois.
Aí, ao fim de 3h11m07s de prova
(média de 42,6 km/h), o germânico foi mais forte. António Morgado foi o segundo classificado
e conseguiu o melhor resultado
de sempre para Portugal em provas de fundo para juniores dos
Mundiais de Estrada. O terceiro
classificado, a 55 segundos, foi o
belga Vlad van Mechelen.
Gonçalo Tavares, que fez
praticamente toda a corrida no
grupo dos favoritos, foi o 18.º,
a 2m48s. Daniel Lima foi 38.º, a
11m50s. Tiago Nunes foi 58.º, a
13m31s. José Bicho não terminou a prova.
“O António Morgado fez mais
uma grande corrida. Em todos os
anos que já levo como selecionador – e passaram pelas minhas
mãos todos os melhores corredores portugueses dos últimos
anos – nunca vi, em júnior, um
ciclista capaz de fazer o que o
António faz. São demonstrações
de força impressionantes”, manifestou o selecionador nacional,
José Poeira.
O responsável técnico admitiu
que António Morgado “no sprint
poderia ter arrancado um pouco
mais tarde, explorando mais a
roda do alemão”, mas conside-

No sprint final, o adversário alemão foi mais forte
rou que “o desempenho global é
excelente”.

“Se um dia chegar ao
nível do João Almeida
será um orgulho”
Numa conferência de imprensa realizada a partir da Austrália,
via Zoom, na qual o JORNAL
DAS CALDAS participou, sendo
um dos seis órgãos de comunicação social a fazer perguntas – a
par do jornal Record, da agência
Lusa, da Sport TV, do site Mais
Futebol e da revista Portuguese
Cycling Magazine - António Morgado explicou o seu desempenho.
“Estava a sentir-me bem. O
sprint final é que foi mais complicado, porque o meu adversário
era muito forte. Era um sprint a
descer, onde se tinha que sprintar com cadência e eu gosto mais
de sprints com ligeira inclinação”,

relatou, revelando que nessa altura também foi afetado com cãibras.
“É um orgulho e uma recompensa pelo trabalho feito em toda
a época, claro que estou um pouco frustrado porque estive perto
de ser campeão do mundo, mas
pronto, tenho tempo para conseguir isso”, declarou o atleta da
União de Freguesias de Tornada
e Salir do Porto.
António Morgado confessou
que “nos momentos a seguir ao
fim da corrida tive um impacto
um bocado negativo, mas já estou satisfeito com o que fiz”.
“O esforço que eu desenvolvo
nos treinos e a dedicação da minha vida a isto, é por aí que tenho
vindo a ter bons resultados”, indicou, quando questionado pelo
JORNAL DAS CALDAS sobre a
“fórmula do sucesso” perante tão
boas prestações sucessivas este
ano.
Interrogado pelo JORNAL

DAS CALDAS se o seu conterrâneo João Almeida tem que ter
cautela porque no futuro terá um
duro adversário quando António
Morgado chegar a sénior, o vicecampeão mundial de estrada
respondeu que “o João Almeida
está num nível completamente
acima. Só lendas é que chegam
ao nível do João Almeida e se eu
algum dia conseguir sequer chegar perto dele será um orgulho”.
O jovem revelou que tem ambição de um dia correr a Volta
a França (Tour de France) e a
Volta a Itália (Giro d’Italia), duas
das mais importantes provas de
ciclismo do mundo, mas “um
passo de cada vez e tudo a seu
tempo”.
Para já, para a entrada na categoria sénior, que está próxima,
espera “estar preparado”, mas
tranquilamente fez notar que
“para o ano saberei essas respostas”.

Equipa de Karting do Bombarral sagra-se campeã nacional

Na quinta e última jornada
dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, a Escola
de Karting do Oeste/Birel ART
Portugal confirmou os títulos de
campeã nacional na categoria
Cadete 4T e na categoria X30
Super Shifter Gentleman. A equipa do Bombarral ainda garantiu
o vice-campeonato na categoria
Iniciação, assim como na categoria X30 Mini.
Na categoria Iniciação, Lourenço Antunes, nas duas últimas
corridas foi nono e terceiro, resultado que se revelou suficiente
para ser vice-campeão nacional.
O ‘rookie’ Tiago Caetano subiu ao segundo lugar do pódio na
primeira corrida, mas na seguinte foi oitavo.
Na categoria Cadete 4T, Guilherme Morgado fez uma gestão
ao nível dos pneus a pensar na
Taça de Portugal, agendada para
o início de outubro, pois já tinha
praticamente os pontos suficien-

tes para festejar do título de campeão nacional. Conseguiu, contudo, o terceiro lugar na primeira
final, enquanto que na segunda
encerrou o top-5. A Escola de
Karting do Oeste/Birel ART Portugal tem ainda mais três jovens
pilotos na categoria Cadete 4T a
ter em conta no futuro próximo,
nomeadamente Francisco Iglésias, Martim Gomes e Mateus
Gomes.
Diogo Caetano foi outro dos
pilotos em evidência da Escola de Karting do Oeste/Birel
ART Portugal na edição 2022
do Campeonato de Portugal de
Karting, ao conseguir sagrarse vice-campeão nacional da
categoria X30 Mini. Na quinta
e última jornada dupla, o jovem
não teve muita sorte em termos
de resultados no primeiro dia de
competição, mas no segundo dia
conseguiu mostrar o seu talento,
acabando na quinta posição.
Filipe Rodrigues foi um dos

pilotos revelação do Campeonato de Portugal de Karting 2022.
Apesar de só ter começado a
competir em março e logo na exigente categoria Júnior, na quinta
e última jornada dupla mostrou
não só rapidez como dotes de
pilotagem. Foi o terceiro a ver a
bandeira xadrez na primeira prova mas uma penalização fez com
que fosse relegado para o quarto
lugar. Na segunda final foi sexto
classificado.
Na categoria X30 (Sénior),
com 28 participantes, Martim Romão ficou em sétimo na primeira
prova e na segunda acabou em
décimo primeiro.
João Rodrigues, que também
tem apenas meio ano de experiência no Karting, está a evoluir
bastante na categoria-rainha. Na
primeira prova finalizou em décimo quarto. Por sua vez, Mário
Borges deparou-se com alguns
incidentes que o impediram de
obter resultados condizentes com

Nuno Portela confirmou o título de campeão nacional na classe
Gentleman
o seu talento, tendo sido décimo
segundo e vigésimo segundo.
Bruno Frota garantiu o terceiro lugar do pódio na X30 Super
Shifter Master no primeiro dia e

foi quarto na última prova. Nuno
Portela confirmou o título de campeão nacional na classe Gentleman ao ser primeiro classificado
nas duas provas disputadas.
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Benfica e Olímpico
de Oeiras vencem
em São Martinho

Triatletas do Benfica
Triatletas do Benfica, Melanie Santos, Rafaela Silva e Madalena Almeida, venceram a 2.ª
etapa do Campeonato Nacional
de Clubes de Triatlo’2022, que
se realizou em São Martinho do
Porto, no passado dia 17.
Na vertente de estafetas, o
trio encarnado completou o percurso em 01h18m57s, à frente
do Clube de Natação de Torres

Novas, formação 2.ª classificada
a 13 segundos das vencedoras.
O Outsystems Olímpico de Oeiras completou o pódio, a 5 minutos e 31 segundos.
No setor masculino, a vitória
coube ao Outsystems Olímpico
de Oeiras, com António Pedro,
André Dias, Pedro Gaspar e
Miguel Silva, com 01h32m11s,
batendo o Clube de Natação de

Torres Novas, a 1 minuto e 20
segundos, e o Sporting Clube de
Portugal, a 2 minutos e 54 segundos.
As distâncias foram 300 metros em natação, 8000 metros
em ciclismo e 2000 metros em
corrida (competição feminina
com três atletas e a masculina
com quatro).

Dupla do MVD fica em 2.º lugar
em badminton

Pub.

Realizou-se nas Caldas da
Rainha, nos dias 24 e 25 de setembro, a 4.ª Jornada Nacional
de Não Seniores em badminton,
na qual participou o clube caldense MVD, onde se destacou a
dupla Francisco Daniel e Beatriz
Sacramento, com um 2.º lugar
em pares mistos em sub17.
Francisco Daniel atingiu a
meia-final em singulares homens, enquanto Lucas Rodrigues ficou pela fase de grupos,
tal como Beatriz Sacramento em
singulares senhoras.
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Aulas de fitness
gratuitas

As aulas de fitness e da
Piscina Municipal da Nazaré retomaram a regularidade,
apresentando algumas novidades em relação ao ano letivo
anterior.
As atividades do programa
Fit & Well irão decorrer, às
quartas-feiras e aos sábados,
ao ar livre sempre que o tempo
permitir, recolhendo à sala B do
Pavilhão Gimnodesportivo se
as condições meteorológicas
assim forçarem.
Os treinos são gratuitos (inscrição e seguro obrigatórios) e
têm o acompanhamento de um
instrutor qualificado, que estará
disponível para ajudar os utilizadores a alcançarem mais
rapidamente os resultados pretendidos.
Uma vez por mês decorrerão as caminhadas/corridas
das “Rotas da Nazaré” estando, para breve, a divulgação de
“duas novidades deste programa do Fit & Well, criado pelo
Município da Nazaré, e que
nascerão de uma parceria com

o Agrupamento de Escolas da
Nazaré”, refere o Setor da Atividade Física e do Desporto.
Para as crianças, o programa Fit Kids continuará a levar
as aulas até Famalicão e Fanhais. O CREN – Clube Recreativo Estrela do Norte, em
Famalicão, continuará a ser
o palco privilegiado das atividades físicas, às 3ªas feiras,
no horário 17h00-17h30 (dos
4 aos 7 anos) e das 17h30 às
18h15 (dos 8 aos 13 anos). Já
em Fanhais, as aulas, destinadas à faixa etária dos 4 aos 13
anos, decorrerão na sede da
Liga dos Amigos, às 5as feiras,
entre as 17h30 e as 18h15.
Por sua vez, a Piscina Municipal, recentemente alvo de
várias obras destinadas ao aumento eficiência energética e
bem-estar dos utentes, disponibiliza hidroginástica, adaptação ao meio aquático (adultos
e crianças), natação (adultos
e crianças) e natação para bebés.

Os benjamins da Escola de
Atletismo do Arneirense estão
de volta dia 4 de outubro, pelas 18h, na Expoeste, podendo praticar atletismo adaptado
para crianças e também a nova
novidade, o Laser-Run.
Os benjamins B (nascidos
entre 2012 e 2013) e benjamins
A (nascidos entre 2014 e 2016)
treinam à terça e quinta-feira,
das 18h às 19h.

No dia 3 de outubro começam os treinos para os escalões
de infantis e iniciados, nascidos
entre 2008 e 2011, do grupo de
formação e aprendizagem da
modalidade de atletismo.
O Complexo Desportivo das
Caldas da Rainha e a Pista de
Atletismo de Óbidos são os
locais dos treinos, à segunda,
quarta e sexta-feira, das 18h30
às 20h/20h30.

O Encontro Nacional Jovem
de Triatlo vai ter lugar nos dias
5 e 6 de novembro em Salir do
Porto.

Treino, convívio, diversão
e formação farão parte deste
evento.

Treinos na Escola de
Atletismo do Arneirense

Encontro Nacional
Jovem de Triatlo
em Salir

Beatriz Sacramento e Francisco Daniel
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SCC promove treino
conjunto com os vários
escalões de voleibol
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Arco Clube das Caldas
campeão nacional

Equipa caldense no primeiro lugar do pódio

Treino com todos os escalões
No passado sábado, o Sporting Clube das Caldas (SCC)
realizou um treino conjunto no
Pavilhão Raul Jardim Graça com
todos os escalões, ministrado
pelos vários treinadores e com
a coordenação do treinador Marcos Antunes “Marcão”, dos seniores masculinos.
No âmbito de uma política de
aproximação aos vários escalões, assistiu-se à interação entre os atletas de gira-volei, dos
escalões de formação e dos seniores femininos e masculinos.
Esta foi a primeira de um conjunto de iniciativas de interação
que o SCC irá promover ao longo
da época desportiva com os vários escalões.
Por outro lado é intenção do
clube divulgar a modalidade junto das escolas do Concelho, pelo
que já foi formado um acordo
com Agrupamento de Escolas

Raul Proença, seguindo-se as
escolas de outros agrupamentos, para que o treinador e atletas dos seniores masculinos e
dos femininos possam participar
em iniciativas de divulgação da
modalidade e captação de futuros “craques” de voleibol juntos
dos estabelecimentos de ensino.

Seniores vencem
jogos de preparação
A equipa de seniores masculinos do SCC realizou o primeiro jogo treino no passado dia
17, com o Centro de Voleibol
de Lisboa (CVL) tendo alinhado
com os seguintes atletas: Tiago
Windmoller, Renan Fernando,
Gonçalo Pacheco, Pedro Jardim,
Ricardo Oliveira, Matheus Figur,
Navreet Suhan, André Sousa,
Rubens Santos, Miguel Ribeiro e

Tomás Marques.
Jogaram-se quatro sets, com
vitória da equipa caldense: SCC
4 – CVL 0 (25-11, 25-18, 25-7 e
25-19).
O segundo jogo treino foi realizado no passado dia 21, na Parede, com o Clube Nacional de
Ginástica (CNG), tendo alinhado
com os seguintes atletas: Tiago
Windmoller, Renan Fernando,
Gonçalo Pacheco, Pedro Jardim,
Ricardo Oliveira, Matheus Figur,
André Sousa, Rubens Santos,
Miguel Ribeiro e Tomás Marques.
O resultado foi: CNG 1 – SCC 3
(16-25, 22-25, 25-22 e 20-25).
Os próximos jogos de preparação são: no dia 30 de setembro: SCC X Sporting Clube de
Portugal, 19h - Pavilhão Rainha
Dona Leonor; dia 1 de outubro –
SCC X Clube Nacional de Ginástica, 16 h – Pavilhão Raul Jardim
Graça.

A época de campo 2022/2023
da Federação Portuguesa de
Tiro com Arco terminou no passado domingo, no Estádio de
Honra no Jamor, com a realização da Final Round, prova por
eliminatórias onde competem
os quatro primeiros classificados das categorias de cadetes
a veteranos nas divisões de
arco Recurvo, Compound e
Barebow.
O Arco Clube das Caldas
esteve presente na competição individual na Divisão Compound Veteranos com António
Alves, que entrou na 2ª posição
e que devido a lesão muscular
atirou em grande esforço não
tendo conseguido subir ao pódio, ficando em 4º lugar, e José
Manuel Santos (o competidor
mais idoso em Portugal), que
entrou em 3º lugar e sagrou-se
vice-campeão.

Na competição de equipas
apresentou-se em Veteranos
Compound Homens, com José
Santos, António Alves e José
Ribeiro, batendo a equipa do
Real Sport Clube por 34 pontos
e sagrando-se campeã nacional.
A direção do Arco Clube das
Caldas sente-se “muito orgulhosa com os resultados alcançados” e mantém a esperança
da “passagem rápida dos projetos à concretização da obra
do Complexo de Tiro com Arco
das Caldas da Rainha, estrutura desportiva que virá proporcionar uma ainda maior e melhor representação da cidade
no panorama desportivo nacional no que ao tiro com arco diz
respeito”.
O tiro desportivo só termina
a sua época em dezembro.

Pimpões no
Waterproof Challenge

Voleibol na Associação Desportiva
de Óbidos
Atletas do clube caldense

Jorge Sousa abriu a secção de voleibol de veteranos masculinos e femininos
A Associação Desportiva de
Óbidos vai passar a ter uma
secção de voleibol de veteranos
masculinos e femininos.

Os treinos começaram na
passada sexta-feira.
Para mais esclarecimentos
adicionais sobre os treinos e ho-

rários, contactar com o responsável, Jorge Sousa, através do
e-mail jlsousa@live.com.pt ou do
telemóvel 966483498.

Realizou-se no passado dia
17 o I Waterproof Challenge de
São Martinho do Porto, prova
de natação de águas abertas,
a partir dos 10 anos, disputada
nas distâncias de 300m, 800m
e 1200m.
Os Pimpões Natação e Pimpões Triatlo competiram como
uma só, em representação da
família Pimpões, estando em
prova com atletas em vários
escalões e distâncias, alcançando 14 pódios.
Nos 300m participaram Clara Sobreiro – 7º, Cristina Gomez - 1º, Débora Inácio – 3º,
Inês Martins, Júlia Pinheiro
– 2º, Laura Varela – 1º, Ma-

falda Sousa – 2º, Maria João
Vala – 10º, David Amaral – 2º,
Gabriel Varela -10º, Guilherme
Rebelo – 7º, Guilherme Cabral
- 8º, Hugo Santos – 4º, Mikhael
Onutskyy – 2º, Rodrigo Coutinho – 4º, Santiago Parreira – 5º
e Tomás Anfilóquio – 9º.
Nos 800m estiveram Camila
Chamusco – 3º, Lucas Neves
– 5º, Jorge Varela – 1º, Pedro
Pinheiro – 3º e Marcos Gomez
– 1º.
Competiram nos 1200m
Inês Gomez – 1º, Inês Piño –
4º, Elisabete Rosa – 3º, José
Marques – 4º, Luca Tona – 5º,
Rui Isabel – 4º e Tiago Ribeiro
– 4º.
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Para si

Atividades

Mantenha-se ativo!

No dia 22 de setembro realizou-se, no auditório do Centro de
Recursos Comunitário da Santa
Casa da Misericórdia das Caldas
da Rainha, o Seminário intitulado Aprendizagem intergeracional
e preservação do património cultural: dos saberes ancestrais às
práticas inovadoras, que contou
com a presença da sr.ª Provedora da Santa Casa da Misericórdia
das Caldas da Rainha, Maria da
Conceição Pereira, bem como
da vice-presidente da Aproximar,
CRL, Joana Portugal.
Organizado no âmbito da parceria entre a Associação Aproximar CRL e o CLDS 4G da Santa
Casa da Misericórdia das Caldas
da Rainha, teve como objetivo dar a conhecer o modelo que
está a ser desenvolvido no âmbito do projeto EaRLY - Enhacing
rural elders to boost their creativity in agriculture. Este modelo
pretende valorizar os saberes
tradicionais e contribuir para a
transmissão de conhecimento à
geração mais jovem, através do
incremento desses saberes com
práticas inovadoras e contemporâneas.
A dinamização da sessão ﬁcou a cargo de Joana Portugal

e Ana Faria da Aproximar CRL,
bem como de Lia Araújo, do Instituto Politécnico de Viseu, que
trabalharam estas questões com
cidadãos mais velhos e com jovens, promovendo o diálogo intergeracional.
No dia 28 de setembro, irá realizar-se o 15º Café Tertúlia, sob
o tema “Auto-massagem para
alívio da dor”, com o osteopata
Pedro Anastácio, do Humba.Studio. O ponto de encontro será o
Centro de Recursos Comunitário, às 10h00, com início de uma
pequena caminhada. Normalmente o Café Tertúlia realiza-se
na primeira quarta-feira do mês
mas, excepcionalmente, em setembro e outubro irá realizar-se
na 4ª quarta feira do mês.
Também no dia 30 de Setembro, está prevista a realização
de mais uma sessão de Leituras
Partilhadas, na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha.
Como sempre a entrada em
ambas as atividades é livre para
todos os seniores residentes no
concelho das Caldas da Rainha.
Venha conviver, partilhar e
conversar! Para mais informações contacte-nos pelos meios
disponíveis abaixo.

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

Perspetiva Sénior

Aos nossos leitores,

Fotograﬁa tirada pela aluna Solange Morgado

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

“Ondulante”

Arte musical
do Ocidente

Pub.

Reﬂetindo um pouco acerca
da música que enlevou algumas
regiões do nosso planeta em
tempos idos, vêm-me à memória
diversos e inauditos temas, entre
eles os do período medieval e
renascentista, aquando do surgimento da monodia, no século
VII.
Embora sejam conhecidos,
pelos investigadores mais abalizados, determinados cantos
eclesiásticos, com melodias simples, criadas nos séculos III e
IV e alicerçados nos recitativos
da liturgia das primas gerações
de cristãos (uma cantilação dos
Salmos), que medraram através
de distintas liturgias galicianas,
moçarábicas, aquilenenses, beneventanas, ambrosianas e romanas, foi devido ao entrelaçamento do epinício romano antigo
com a ária galiciana que surge o
canto gregoriano, ﬁxado por São
Gregório Magno (540-604) numa
coletânea de peças publicadas
em dois livros, o Antifonário (somatório de melodias concernentes às Horas Canónicas) e o Gradual Romano (retendo os cantos
da Santa Missa). Foi, também,
esse antigo Papa que deu início
à Schola Cantorum, responsável
pela enorme expansão do canto
gregoriano naquele período.
Com o passar dos séculos, e
já no correr do XII, surge a Escola de Notre Dame, em Paris,
local onde despontam as formas
polifónicas, que nada mais são
do que as urdiduras de diversas
melodias. É de notar que o grande nome desse género foi o compositor e mestre de capela Pé-

rotin (1160-1236), um exímio no
estilo Órganon. Genuinamente,
com o melhoramento técnico dos
instrumentos musicais, um semnúmero de instâncias litúrgicas e
o irromper de uma melhor condição de oferta e procura orientada
pela nobreza feudal e pela burguesia mercante das metrópoles,
nortearam a propagação da polifonia, com relevantes tributos de
Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-1594), Guillaume Du Fay
(1397-1474) e Guillaume de Machaut (1300-1377).
No seguimento do tempo que
passa, vamos desaguar no Barroco, um estilo fulgente em estreita relação com as artes plásticas.
Para o comprovar, basta conferir a devoção ao ornamento, ao
arabesco, cujas notas musicais
adornam as melodias. Efetuando uma viagem desde Cláudio
Giovanni António Monteverdi
(1567-1643) a Johann Sebastian
Bach (1685-1750) entontecemos
os nossos sentidos, decifrando
a exuberância dos sons em sincronismo, como via para atingir o
sublime, tendo como sustentáculo instrumentos que se alternam
em explanação melódica, sendo
o cravo (baixo contínuo) um dos
principais apoios. O que se nos
apresenta, sustendo a polifonia,
é o estilo tonal, onde sobressaem
sonatas para teclado, cantatas e
oratórios.
Devo evidenciar aqui, devido
à sua importância histórica, a
excelente publicação Le Nuove
Musiche (1601), uma coletânea
de monodias e canções para voz
solo e baixo contínuo, de autoria
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de Giulio Caccini (1551-1618),
que reúne alguma dessa produção de qualidade.
Dirigindo-me para terras menos férteis no quesito musical
medieval e renascentista, mas
não menos importantes: D. Dinis
I, o Lavrador (1261-1325) ﬁcou
na história não apenas como Rei
de Portugal e do Algarve (1279 a
1325), mas também por ser um
afamado trovador e cultor das
cantigas d’amigo (em galegoportuguês) e da sátira, sendo um
grande impulsionador do desenvolvimento da poesia trovadoresca na Península Ibérica. A sua
vocação cultural foi herdada de
seu avô, Afonso X (1221-1284),
Rei de Castela e Leão (1252 a
1284) e de seu pai, Afonso III
(1210-1279), Rei de Portugal e
do Algarve (1248 a 1279).
É muito natural que o Canto
do Cavaleiro, ou trovadorismo,
que era a música popular da
Idade Média, tenha, sob “patrocínio” de D. Dinis de Portugal, sido
usual, em forma de Cantiga (ou
através da passagem de bardos,
acompanhados por alaúdes, liras, crwth’s (lira curvada), harpas, etc., e que jornadeavam pela
Europa, convertendo em música
tudo aquilo que presenciavam)
nas vielas e casebres de Óbidos,
no século XII, porém, somente
os velhos pergaminhos, códices,
miscelâneas, etc., existentes nos
arquivos da Torre do Tombo, em
diversos fundos documentais, o
poderão comprovar.
Rui Calisto

Sol que abranges minha pele brilhante,
Enquanto o som bravio de onda estonteante.
Me deleito, entre dunas douradas,
Observando, o som do vento, levantando areais molhados.
Mente fora de órbita, rodopiando, ao sabor do ar.
Corpo imperturbado, com um regalo delicioso.
Frente a frente ao imperioso mar.
Remoinhando, sob resplendor maravilhoso!
População em redor, buscando por algo...,
Enquanto observo, movimentos tresloucados.
Em minha toalha, um afago...,
Buscando, fenómenos deslocados.
Paz interior, ao sentir tal abundância.
Imensidão de águas turbulentas, impossíveis de penetrar.
Deliciosa, tua imune, transparência,
Que dá vontade, de em ti, me inﬁltrar.
Chegou a hora, de outro brilho, reinar!
O astro do dia descansa, sob águas mornas, já domadas.
Sinto na pele leve brisa, pairar,
Aguardando, por novas, emboscadas.

Gisela Morgado

Caldas e a Cultura
A atual gestão camarária tem vindo a prestar contas aos caldenses
sobre os investimentos culturais nas
Caldas.
Assim, foi justiﬁcado, e bem, o
abandono do projeto World Press
Cartoon, que envolvia verbas na ordem de mais de um milhão de euros/
evento/ano.
A análise custo/benefício, a importância para a divulgação das Caldas, foi entendida, e bem, como um
investimento pouco conseguido.
A própria exposição dos cartoons
no CCC, que visitei, me pareceu pouco criativa. A ligação às caricaturas
de Rafael Bordalo Pinheiro também
nunca foi, a meu ver, bem explorada.
Para quem se preocupa com a
Cultura nas Caldas, diria que outros
investimentos deveriam merecer por
parte da Câmara igual análise da sua

exploração operacional.
Reﬁro-me concretamente à Molda, que desenvolveu ao longo dos
anos várias ações de promoção da
Cerâmica das Caldas, que os ceramistas locais sempre contestaram
publicamente, gastando alegremente
avultadas verbas do erário público.
A Molda não sofreu o mesmo tratamento dos cartoons do caricaturista do Expresso - António.
Não foram divulgados, como no
presente caso, os valores gastos pela
Câmara em sucessivos quadriénios.
Agora que se discute a construção/remodelação do Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha, tais aspetos estão na ordem do dia e para
eles chamo a devida atenção das
autoridades responsáveis.
Jorge Ferreira
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JORNAL das CALDAS
Pagamento de assinaturas

Festas
de aniversário
Casamentos
Batizados

Exmo(a) assinante,

Pinturas Faciais
Moldagem de Balões
Máquina de Pipocas
Máq. de Algodão Doce
Telf. 961 581 340
@eventos.sonhosmagicos
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

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
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Caldas ajuda Bombeiros

Inaugurado novo campo
de basquetebol 3×3

Campo inaugurado no Parque Sol Nascente

O presidente do clube, com o comandante e o presidente da direção dos bombeiros
(foto Caldas Sport Clube 1916)
O Caldas Sport Clube entregou aos Bombeiros das Caldas
da Rainha um cheque no valor
de 2.334 euros, referente à receita total de bilhética do jogo entre
a equipa caldense e o Oliveira de
Hospital.
Para esta angariação, a cole-

tividade contou com a ajuda de
Pedro Custódio Seguros e com o
apoio de todos os sócios, adeptos e simpatizantes que marcaram presença no Campo da
Mata.
No dia 2 de outubro, pelas
17h, o Caldas recebe o Spor-

ting da Covilhã, em jogo a contar
para a segunda eliminatória da
Taça de Portugal.
Os bilhetes custam três euros
para os sócios e seis euros para
o público em geral.
O encontro terá transmissão
em direto no Canal 11.

O projeto 3×3 BasketArt continua a chegar a todos os pontos do país e Caldas da Rainha
recebeu mais um campo focado na vertente mais urbana da
modalidade, instalado no Parque Sol Nascente, na Travessa
Pinto Miranda, na União das
Freguesias de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório.
Num evento que contou com
a colaboração da Federação
Portuguesa de Basquetebol,
Câmara Municipal das Caldas
da Rainha, União das Freguesias de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, Coto e
São Gregório, Associação de
Basquetebol de Leiria e “Os
Pimpões”, a inauguração aconteceu na tarde do passado
dia 27, onde após o momento
protocolar foi realizada uma
demonstração de basquetebol
3×3 com “Os Pimpões”.
O primeiro campo do género no país localiza-se precisamente nas Caldas da Rainha,
em frente ao pavilhão gimno-

desportivo Rainha D. Leonor,
inaugurado em 2019.
O 3x3 Basketart é uma medida desenvolvida pela Federação Portuguesa de Basquetebol no quadro do seu Programa
Nacional de Promoção da modalidade, que procura desafiar
todos os municípios do país a
constituir-se como parceiros
na promoção de estilos de vida
saudáveis dos seus habitantes
através da prática informal do
basquetebol 3x3, que começa
a afirmar-se como uma categoria de excelência no quadro da
federação internacional e já é
modalidade olímpica.
Pretende-se construir, reconverter, remodelar ou adaptar os espaços físicos adequados à instalação de um campo
de basquetebol no segmento
3x3 e integrar esse equipamento num cenário de arte urbana,
ou seja, através de uma parede, muro ou edifício decorado
por uma obra de arte, suscetível de aumentar a atratividade
do projeto desportivo.

Colisão mortal
na estrada da Foz

Pub.

Mota e carro ficaram destruídos (foto Ana Soares)
Um homem de 58 anos morreu na Foz do Arelho, na tarde
do passado domingo, após a
colisão da mota em que seguia
e um carro, na nova variante,
antes da rotunda junto à antiga
Green Hill.
A vítima, que foi levada com
ferimentos graves para o hospital das Caldas da Rainha,
acabou por não resistir. O condutor do carro, de 56 anos, foi
assistido no local mas recusou
transporte ao hospital.
Nas operações estiveram
envolvidos os bombeiros e a

equipa da viatura médica de
emergência e reanimação das
Caldas da Rainha. A GNR tomou conta da ocorrência e vai
apurar as causas do acidente.
O trânsito esteve cortado nos
dois sentidos para o socorro e
diligências de investigação.
O motociclista, Manuel Santos, conhecido por “Charneca”,
residia nos Casais da Serra,
nas Caldas da Rainha, onde tinha uma empresa de comércio
de madeiras.
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