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A substituição foi bem sucedida, 
com o público a gostar da energia 
em palco e da interação com a as-
sistência, tendo também brilhado a 
cantora Vanessa Dias, incluída na 
banda de suporte de David Antu-
nes.

As luzes da árvore de natal de 
trinta metros, com um laço gigante 
e trinta mil lâmpadas led, tiveram o 
mesmo brilho das atuações, tendo 
o complemento da restante ilumina-
ção espalhada pela cidade, num in-
vestimento igual ao do ano passado 
- 110.700 euros. Na animação está 
previsto um orçamento de 59.300 
euros, mais 27 mil euros do que 
no ano passado. Os valores são 
provenientes das transferências da 
autarquia.

Este ano as luzes de natal são li-
gadas sete dias depois do que cos-
tuma acontecer, indo ao encontro 
de alguma poupança energética.

Estando acesas até 6 de janeiro, 
pelas 24h00 (de 19 de novembro a 6 
de dezembro, das 18h às 23h, e de 
6 de dezembro a 6 de janeiro, das 
18h às 24h), prevê-se uma redução 
de cerca de 30% do consumo ener-

gético (diminuição das habituais 
385 horas de iluminação para 290 
horas, o que representa redução de 
23% no número de horas de ilumi-
nação e passagem do consumo de 
18 para 13 megawatts, e utilização 
de 2,9 milhões de lâmpadas ao in-
vés dos 4 milhões de lâmpadas no 
ano passado).

Verifica-se também a diminuição 
do número de rotundas iluminadas, 
passando de 12 para 3, a redução 
da área decorada com luzes, de 
15 mil metros quadrados de ruas 
e edifícios para 13 mil metros qua-
drados, não havendo projetores de 
halogéneo.

Com alguns estabelecimen-
tos comerciais nas imediações da 
Praça 25 de Abril abertos durante 
a inauguração, a aposta da Asso-
ciação Empresarial das Caldas da 
Rainha e Oeste (ACCCRO) e da 
Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha estende-se a outras zonas 
da cidade.

Em termos de animação, a no-
vidade deste ano será a realização 
de um “Mercadinho de Natal”, de 
1 a 24 de dezembro até às 16h00, 

Arranque da iluminação natalícia com David A ntunes & The Midnight Band e Miguel Gameiro

Um imprevisto de saúde impediu Aurea de arrancar nas 
Caldas da Rainha com o espetáculo “Soul Sessions - 
Christmas Show”, no passado sábado, mas o evento de 

inauguração da iluminação natalícia acabou na mesma 
por ter sucesso com a atuação de David Antunes & The 
Midnight Band e Miguel Gameiro.

Francisco Gomes
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Arranque da iluminação natalícia com David A ntunes & The Midnight Band e Miguel Gameiro

Um imprevisto de saúde impediu Aurea de arrancar nas 
Caldas da Rainha com o espetáculo “Soul Sessions - 
Christmas Show”, no passado sábado, mas o evento de 

inauguração da iluminação natalícia acabou na mesma 
por ter sucesso com a atuação de David Antunes & The 
Midnight Band e Miguel Gameiro.

com seis “casinhas” na Praça 5 de 
Outubro, que irá concentrar a maior 
parte da animação musical e dos 
espetáculos de teatro que integram 
a programação, com malabarismo 
de fogo, exposição de árvores das 
escolas entre 10 de dezembro e 6 
de janeiro, o Pai Natal (que chega 
dia 1 de dezembro, às 10h30) e o 
trenó com bancas de venda de pro-
dutos regionais.

Vários laços estão espalhados 
pela cidade, não só para embele-
zar mas para reforçar a mensagem 
dos laços afetivos com a família e 
amigos.

Uma das iniciativas é o Comboio 
de Natal, entre 8 e 31 de dezembro, 
num percurso entre a Praça do Mu-
nicípio e a Expoeste e vice-versa, 
proporcionando momentos de ale-
gria a muitas crianças.

A câmara assume este ano a or-
ganização do Caldas Food Festival, 
que vai ter lugar de 2 a 4 de dezem-
bro na Avenida 1º de Maio. No dia 4, 
se a meteorologia permitir, haverá o 
passeio do “Balão de Ar Quente”.

Haverá o Concurso de Montras 
de Natal do Comércio Local. A ins-
crição decorre até 28 de novembro. 
A votação do público terá lugar 
entre os dias 8 a 31 de dezembro, 
na página oficial do Natal calden-
se (https://www.facebook.com/cal-
dasrainhadonatal), onde irão estar 
fotografias dos estabelecimentos 
participantes. Um júri irá igualmente 
avaliar as montras entre os dias 26 
e 30 de dezembro. Os vencedores 

serão conhecidos a 20 de janeiro 
de 2023.

As montras a concurso deverão 
ser devidamente decoradas sob o 
tema “Caldas, Rainha do Natal - Na-
tal dos Laços”, iluminadas e visíveis 
na totalidade ao público do lado ex-
terior. Após validação da inscrição, 
a ACCCRO atribuirá um dístico nu-
merado, que terá de ser colocado 
em local visível na montra, de for-
ma a identificar que a mesma está 
a concurso.

Para além dos troféus, vão ser 
atribuídos prémios aos três primei-
ros classificados. 1º lugar (troféu, 
100 euros em vouchers “Caldas, 
Rainha do Natal”, uma página de 
publirreportagem no Jornal das Cal-
das, uma entrevista na Rádio Mais 
Oeste e isenção do pagamento de 
quotas de associado da ACCCRO 
no período de um ano; 2º lugar 
(troféu, 50 euros em vouchers “Cal-
das, Rainha do Natal”, uma página 
de publirreportagem no Jornal das 
Caldas e isenção do pagamento de 
quotas de associado da ACCCRO 
no período de seis meses); 3º lugar 
(troféu, 30 euros em Vouchers “Cal-
das, Rainha do Natal”, uma entre-
vista na Rádio Mais Oeste e isen-
ção do pagamento de quotas de 
associado da ACCCRO no período 
de três meses).

Vai ainda decorrer o “Bazar à 
Noite“, de 1 a 3 de dezembro, na 
Garagem do Montepio Rainha D. 
Leonor, uma organização da Asso-
ciação Destino Caldas.

1. Árvore e balão na Praça 25 de Abril

2, 3 e 4. Espetáculo inaugural 

5, 6 e 7. Algumas das iluminações na cidade

Fotos de Leonor Correia, Rui Miguel e Francisco Gomes
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A administração lamentou 
“profundamente esta morte” mas 
vincou que foi “uma ocorrência 
externa ao Hospital das Caldas 
da Rainha”, esclarecendo a si-
tuação ocorrida, que nada tem 
a ver com outro tipo de casos a 
nível nacional e como também 
já aconteceu neste estabeleci-
mento de saúde, nomeadamen-
te este ano, em junho, quando 
se verifi cou a morte de um bebé 
após uma cesariana de urgência 
no seguimento de uma admis-
são demorada de uma grávida, 
igualmente de 35 anos, quando 
a urgência obstétrica estava en-
cerrada a novos utentes, devido 
a constrangimentos no preenchi-
mento da escala médica.

Esse foi um caso que colo-
cou a descoberto as debilidades 
do Serviço Nacional de Saúde 
e que foi alvo de uma ação da 

Inspeção-Geral das Atividades 
em Saúde, tendo sido uma das 
situações associadas à demis-
são de Marta Temido do cargo de 
ministra da saúde e que colocou 
Caldas da Rainha no centro das 
atenções, dado ter sido nesta ci-
dade que se verifi cou o primeiro 
de um conjunto de ocorrências 
que tornaram insustentável a 
manutenção da governante nas 
funções que exercia desde ou-
tubro de 2018. Não foi, aliás, a 
única demissão. Também a dire-
tora clínica do Centro Hospitalar 
do Oeste, Filomena Rodrigues, 
renunciou ao seu mandato, lugar 
que ainda está por preencher.

Agora o que aconteceu é di-
ferente, pois deve-se ao agra-
vamento do estado de saúde da 
grávida antes de ela dar entrada 
no hospital, sem que tenha sido 
possível reverter a situação, 

Grávida e bebé em gestação morrem 
à chegada ao hospital das Caldas

A mulher transportada para o hospital chegou em paragem cardiorrespiratória

Uma grávida de 35 anos e o seu bebé de seis 
meses em gestação morreram na passada quar-
ta-feira no hospital das Caldas da Rainha, para 
onde a mulher foi transportada em paragem car-
diorrespiratória. Segundo informação do con-
selho de administração do Centro Hospitalar do 
Oeste, “a utente deu entrada na unidade das Cal-
das da Rainha em transporte de emergência em 
manobras de suporte avançado de vida, tendo o 
óbito sido declarado à chegada”.
Francisco Gomes

mesmo que a dado momento 
possa ter havido recuperação 
dos sinais vitais, dada a gravida-
de.

A mulher foi acometida de 
doença súbita, queixando-se de 
dores agudas nas costas, pelo 
que telefonou para o 112. Foram 
acionados os bombeiros voluntá-
rios de Torres Vedras, concelho 
da sua área de residência, para 
transportá-la para o hospital. 
Contudo, o que parecia ser uma 
emergência pré-hospitalar veio a 
constatar-se ser muito mais gra-
ve.

A grávida registava a tensão 
muito baixa e foi feito o pedido 
para haver acompanhamento 
pela equipa da viatura médica 
de emergência e reanimação 
(VMER). Compareceu a viatura 

das Caldas da Rainha, isto por-
que a VMER de Torres Vedras 
estava ocupada noutra ocorrên-
cia.

Foi transportada desde Ou-
teiro da Cabeça para Caldas 
da Rainha, uma vez que Torres 
Vedras não tem urgência obsté-
trica. Entretanto, entrou em para-
gem cardiorrespiratória e foram 
feitas manobras de reanimação 
constantes ao longo do percur-
so, inclusive com utilização do 
desfi brilhador automático exter-
no, equipamento que tem como 
função aplicar uma carga elétrica 
no tórax.

Para a Comissão de Utentes 
do Centro Hospitalar do Oeste, 
que se inteirou do assunto, não 
existe matéria para questionar a 
atuação do estabelecimento de 

saúde.
“Não houve aqui negligên-

cia dos envolvidos, mas sim um 
problema grave cardiovascular 
irreversível”, manifestou Vitor Di-
niz, presidente da comissão, que 
salientou “todos os esforços em 
salvar a utente”.

De qualquer forma, para dis-
sipar eventuais dúvidas e “por 
uma questão de transparência”, 
a comissão entende que o es-
clarecimento formal da situação, 
para além da autópsia, pode 
passar por “um mini-inquérito”, 
que resulte num relatório “para 
arquivar”, com todos os procedi-
mentos desenvolvidos “para que 
não se levantem questões sobre 
a atuação da unidade de saúde e 
dos restantes envolvidos”.

Pu
b.

O Núcleo de Investiga-
ção Criminal de Caldas da 
Rainha da GNR deteve 
dois homens e uma mu-
lher, com idades entre os 
25 e os 35 anos, por trá-
fi co de estupefacientes e 
posse de arma proibida, 
nas localidades de Ferrel 
e Atouguia da Baleia, no 
concelho de Peniche, en-
tre os dias 21 e 23 de no-
vembro, 

No âmbito de uma in-
vestigação por tráfi co de 
estupefacientes que de-
corria há cerca de um ano 
e que permitiu desmante-
lar uma célula responsável 
pelo abastecimento de co-
caína e haxixe, na região, 
em especial a turistas es-
trangeiros, os militares de-
ram cumprimento a nove 
mandatos de buscas, das 
quais cinco domiciliárias e 
quatro a veículos e estabe-
lecimentos.

No decorrer das diligên-
cias foi possível apreender 
1.044 doses de cocaína, 
591 doses de haxixe, duas 

Rede de tráfico desmantelada 
em Peniche

Material apreendido

balanças de precisão, 430 
euros, uma catana e diver-
sos sacos para embala-
mento de produto estupe-
faciente.

Os detidos, com an-
tecedentes criminais por 
tráfi co de estupefacientes, 
roubo, ameaças e ofensas 
à integridade física, vão 
ser presentes no Tribunal 
Judicial de Peniche nesta 
quarta-feira, 23 de novem-

bro, para aplicação das 
medidas de coação.

Esta ação contou com 
o reforço de militares do 
Destacamento Territorial 
de Caldas da Rainha, do 
Destacamento de Interven-
ção de Leiria, do Grupo de 
Intervenção Cinotécnico e 
do Grupo de Intervenção 
de Operações Especiais 
da Unidade de Interven-
ção.
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O Clube Soroptimist Inter-
national de Caldas da Rainha, 
rede de voluntários mulheres 
profissionais, organiza um al-
moço solidário com mercadinho 
de natal e música ao vivo, para 
apoiar uma família da Ucrânia 
com familiares nas Caldas da 

Rainha.
O evento tem lugar no dia 

26 de novembro, às 13 horas, 
na Quinta das Carrascas, em 
Alcobaça.

Marcações pelo telemóvel 
926598206.

Almoço solidário 
com mercadinho

Um almoço vínico, no âmbito 
da disciplina Enogastronomia, a 
cargo dos alunos de Gestão e 
Produção de Cozinha (3º semes-
tre), foi realizado na passada 
sexta-feira na Escola de Hotela-
ria e Turismo do Oeste (EHTO), 
nas Caldas da Rainha. 

Da ementa do evento, que 
decorreu no restaurante pedagó-
gico Ferreira da Silva, constaram 
o Quinta da Lapa Branco Re-
serva 2019, para acompanhar o 
amuse-bouche e o tártaro de ca-
marão, o Quinta da Lapa Syrah 
Reserva 2018, servido com o 
wellingtorn de seitan, o Quinta da 

Lapa Malbec Reserva 2019, com 
o carré de borrego com molho 
chimichurri, e o Quinta da Lapa 
Rosé Brut Reserva 2019, a par 
do macarron de espumante, para 
combinar com a tartelette de 
mascarpone e frutos vermelhos.

“O exercício de hoje foi es-
pecial, os alunos apresentaram 
o resultado de um trabalho que 
iniciaram há um mês com a pro-
va e seleção de vinhos da Quinta 
da Lapa. Após as notas de pro-
va, desenvolveram um menu de 
acordo com as caraterísticas de 
cada vinho, cada momento cor-
respondeu a um equilíbrio de sa-

bores, e contámos com o apoio 
da Brasmar [empresa na área 
dos produtos do mar ultraconge-
lados] que trouxe um sabor es-
pecial ao menu”, declarou Marisa 
Rosa, coordenadora de restaura-
ção e bebidas da EHTO.

Com o preço de vinte euros 
por pessoa, a receita reverteu 
para o evento “Ferro e Fogo”, 
primeiro projeto gastronómico na 
EHTO com experiências no fogo, 
que teve o jantar de arranque em 
fevereiro deste ano. 

Francisco Gomes

Almoço vínico 
no restaurante pedagógico

Um dos pratos, com o vinho a acompanharAlunos que confecionaram o almoço

O livro foi editado pela Asso-
ciação Paleo XXI, “que existe há 
oito anos e que tem contribuído 
para impulsionar a difusão do 
estilo de vida e alimentação pa-
leo, enquanto alternativa sau-
dável e lógica, apostando assim 
no consumo de proteína em vez 
de hidratos de carbono”, subli-
nhou Francisco Silva, fundador 
do grupo que segue um modelo 
adaptado da original dieta do pa-
leolítico e que conta com 450 mil 
seguidores nas redes sociais. 

Ao longo dos oito anos, a 
equipa da Paleo XXI tem vindo 
apostar na edição de livros sobre 
a “Cozinha Paleo XXI”, a “Doce 
tradição” e o “Com sal e sabor”, 
apostando agora “na missão de 
descomplicar o pão”. Nesse sen-
tido, a associação decidiu convi-

dar a antiga aluna da EHTO, Ana 
Henriques, formada em Padaria 
Avançada, para ajudar na cria-
ção do livro, com mais de 65 re-
ceitas de diversos tipos de pães 
para todos os gostos, desde bro-
as, pães grandes, de forma, boli-
nhas, doces ou salgados.

De acordo com Francisco Sil-
va, “não estamos a lutar contra 
quem faz pão tradicional, mas 
sim a informar que é possível 
fazer as mesmas receitas com 
outros ingredientes”. 

Todas as receitas, que foram 
preparadas e provadas pelos au-
tores, e que também contaram 
com ajuda dos alunos do curso 
de Padaria Avançada, procuram 
“abranger todo o tipo de pesso-
as”. “Temos receitas com duas 
massas mãe, uma feita com a 

Livro “Pão Descomplicado” com receitas 
sem glúten apresentado na EHTO

Apresentação do livro no auditório da EHTO

Foi apresentado na passada sexta-feira, no au-
ditório da Escola de Hotelaria e de Turismo do 
Oeste (EHTO), o livro “Pão Descomplicado”, 
composto por mais de 65 receitas, sem glúten, 
em que uma das autoras foi aluna de uma das 
edições do curso de Padaria Avançada da esco-
la. 

Mariana Martinho

fermentação da maçã e outra 
com açúcar e trigo sarraceno 
para ensinar a massa em casa, 
mas também receitas sem mas-
sa mãe, outras que se fazem na 
hora, e com ou sem laticínios”, 
explicou o fundador do grupo. 

Paula Ruivo, da Paleo XXI, 
afirmou que “este é um livro só de 
pão, mas que mostra que é pos-
sível confecionar o mesmo com 
uma verdadeira massa mãe e ter 
verdadeiras surpresas, como pão 
doce, brioches, pães salgados e 

recheados, entre outros”.
Acompanhar a equipa da Pa-

leo XXI esteve antiga aluna da 
EHTO, Ana Henriques, que ex-
plicou que “é muito importante o 
mundo da cozinha e da pastelaria 
tradicional perceber que é possí-
vel adaptar-se a novos horizon-
tes e a outros tipos de alimenta-
ções, dietas e restrições alimen-
tares”. “Foi isso que fizemos no 
livro “Pão Descomplicado”, onde 
recriamos um conjunto de pães, 
em que substituímos a farinha 

de trigo por farinha de outros ce-
reais igualmente importantes na 
nossa produção nacional, como 
farinha de arroz ou de milho, e 
que não tem, naturalmente, glú-
ten”, apontou, adiantando que 
“através destas receitas é pos-
sível criar pães fantásticos, com 
sabores na mesma”. 

Além de apresentar o livro, a 
equipa da Paleo XXI convidou os 
alunos a recriar duas das recei-
tas da obra nas instalações da 
escola. 

O jantar de natal do Grupo 
Sentidos Dinâmicos vai reali-
zar-se no dia 7 de dezembro, 
na Associação Recreativa e 
Cultural do Coto (ARECO), nas 
Caldas da Rainha).

Este ano o evento vai apoiar 
a Ordem do Trevo (com bens 
alimentares não perecíveis) e 
Pedro Querido (com tampas 
de plástico ou caricas).

Jantar de natal

Realiza-se no dia 27 de no-
vembro, pelas 15h, o cortejo 
de oferendas da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários das Caldas da Rai-
nha.

Terá lugar o habitual desfile 

com os cheques dos donativos 
das populações de cada fre-
guesia do concelho, da Câma-
ra e dos soldados da paz, que 
culmina com a entrega à dire-
ção e ao comando, no quartel 
dos bombeiros.

Cortejo de oferendas 
dos bombeiros
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Viveram-se momentos de 
grande alegria, cumplicidade, 
amizade num encontro com cer-
ca de quatro mil jovens.

No workshop “partir para en-
contrar luz”, de José Luís Nunes 
Martins, em que o grupo das Cal-
das participou, “foi lembrado o 
quão importante é estar presente 
para o outro, escutá-lo, ouvi-lo, 
ajudá-lo, e que só se pode ser 
feliz se se souber amar”, aponta-
ram os animadores Say Yes nas 
Caldas da Rainha

“Todos os jovens tiveram ain-
da a oportunidade de ouvir o con-
certo dos HMB, que os relembra-
ram que ser de Cristo é amar o 
próximo, que se deve mostrar ao 
mundo que acreditamos e que o 
amor é o mais importante”, rela-

taram.
Um dos pontos mais espeta-

culares do fim de semana foi um 
abraço simbólico ao mundo na 
Praia de Santo Amaro de Oeiras. 
Nela havia mais de 190 bandei-
ras  e em volta delas, em círculos, 
os cerca de quatro mil presentes 
abraçaram o mundo, simbolizan-
do que os jovens portugueses 
aguardam com muita alegria os 
jovens de todas as partes do 
globo que virão a Portugal para 
a Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023. O cardeal-patriarca 
D. Manuel Clemente encorajou 
todos a viver em Cristo.

A Jornada Diocesana da Ju-
ventude foi mais um marco na 
preparação para a Jornada Mun-
dial da Juventude, que decorrerá 

Jovens da Paróquia na Jornada 
Diocesana da Juventude

Os jovens com o cardeal-patriarca

No fim de semana de 19 e 20 de novembro a vi-
gararia Caldas-Peniche deslocou-se até Oeiras 
para celebrar a Jornada Diocesana da Juventu-
de. Da paróquia das Caldas da Rainha foram 46 
jovens.

no início de agosto do próximo 
ano em Lisboa e onde são espe-
rados milhões de jovens de todo 

o mundo. Qualquer jovem entre 
os 15 e os 30 anos poderá par-
ticipar na mesma. Os interessa-

dos podem contactar o Say Yes 
das Caldas da Rainha nas redes 
sociais. 

A Atractiva Moda XL reali-
zou no passado sábado, entre 
as 15h00 e as 18h00, no Cen-
tro Comercial Sotto Mayor, nas 
Caldas da Rainha, a primeira 
tarde temática após a pande-
mia.

A loja de vestuário na Rua 

Leonel Sotto Mayor contou com 
a consultora de beleza Eduarda 
Timóteo e Ana Morim, da mar-
ca Avon, de Caldas da Rainha, 
para além de Filipa Pereira, na 
realização do workshop de ma-
quilhagem.

Workshop 
de maquilhagem 
na loja Atractiva 
Moda XL

Iniciativa da Atractiva Moda XL
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O dirigente aproveitou para 
reagir às declarações proferidas 
no sábado por António Costa de 
que os adversários políticos do 
PS não perdoam a maioria ab-
soluta conquistada nas últimas 
legislativas e "tudo farão para 
comprometer essa estabilidade".

Respondendo ao que con-
siderou serem "queixinhas" do 
primeiro-ministro, Luís Montene-
gro afirmou que “quem não está 
a perdoar a confiança que deu 
ao Partido Socialista são os elei-
tores”, perante “casos que man-
cham a ação política”.

Sublinhando que o PSD vai 
continuar “a denunciar os erros e 
as omissões” do governo de An-
tónio Costa, acusou-o de “tratar 
mal as autarquias”, dando como 
exemplos “o simulacro de des-
centralização” de competências 
para os Municípios, “porque não 
quer partilhar as competências 
com os municípios nem com as 
comunidades intermunicipais", e 
“em coisas que são essenciais 
como [o pagamento] das des-
pesas com as respostas à pan-
demia”. “Tanto dinheiro que o 
Estado tem hoje de financiamen-
to da União Europeia para recu-
perar dessa situação e não tem 

dinheiro para pagar a uma junta 
de freguesia ou a uma câmara. É 
imoral”, acusou.

Recordando que ele próprio 
foi autarca 16 anos na oposição 
e quatro anos no poder, depois 
de recuperar uma Câmara que 
era do PS, Luís Montenegro vin-
cou que do período em que exer-
ceu essas funções, entre 1993 e 
2013, guarda “uma grande esco-
la de vida e de aprendizagem”.

A missão desempenhada pelo 
autarca permite-lhe “colocar-se 
na pele do cidadão que tem pela 
frente”, vincou o presidente do 
PSD, elogiando quem cumpre 
essas funções.

Recuperar em 2025 a dire-
ção da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e da 
Associação Nacional de Fregue-
sias, é o objetivo do líder social-
democrata, que lembrou também 
que “hoje sou presidente do PSD 
mas amanhã quero ser Primeiro-
Ministro”. 

A Academia do Poder Local, 
que foi interrompida durante três 
anos devido às restrições impos-
tas pela pandemia, reuniu cerca 
de uma centena de autarcas, 
numa jornada de formação polí-
tica e autárquica.

Presidente do PSD 
encerrou Academia no Inatel Foz
A VI Academia do Poder Local do PSD decorreu 
entre 18 e 20 de novembro no Inatel da Foz do 
Arelho, tendo a sessão de encerramento desta 
iniciativa dos Autarcas Social Democratas (ASD) 
contado com o presidente do partido, Luís Mon-
tenegro.

O embaixador da Indonésia 
em Portugal, Rudy Alfonso, des-
locou-se às Caldas da Rainha 
no passado dia 16, em “visita de 
cortesia”, acompanhado da pri-
meira secretária da embaixada, 
Ajeng Widianty, tendo sido rece-
bido pelo presidente da Câmara 
Municipal, Vitor Marques, pela 
vereadora Conceição Henriques 
e pela adjunta Sara Oliveira.

A receção teve lugar na sala 
de sessões, nos Paços do Con-
celho, onde depois dos cumpri-
mentos se trocaram impressões 
sobre Portugal e Indonésia, bem 
como oportunidades de diálogo e 
cooperação, seguindo-se uma vi-
sita pela cidade e seus principais 

pontos de interesse, terminando 
com uma deslocação ao Hospital 
Termal. 

Rudy Alfonso, que desempe-
nha igualmente funções na Fe-
deração Indonésia de Badmin-
ton, havia já visitado em setem-
bro passado as instalações do 
Centro de Alto Rendimento das 
Caldas da Rainha, a convite da 
Federação Portuguesa de Bad-
minton, reforçando novamente a 
possibilidade de colaborações fu-
turas no domínio desportivo, em 
particular, no badminton, despor-
to de referência na Indonésia.

Embaixador da Indonésia recebido na Câmara

1. Rudy Alfonso 
com Vitor Marques

Luís Montenegro na sessão final

Francisco Gomes

O líder com alguns dos participantes

Saiba mais em assinaturas@jornaldascaldas.pt
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Decorreu na sede do CDS-PP 
em Caldas da Rainha a apre-
sentação da lista, composta por 
“pessoas novas e algumas de 
continuidade, mas todas com um 
elo comum de melhorar a quali-
dade de vida dos munícipes de 
Caldas da Rainha, com propos-
tas assertivas e construtivas”, 
explicou o candidato Francisco 
Ferreira, que encabeça a lista 
candidata à direção nos próxi-
mos dois anos. 

A acompanhar o candidato 
vão estar cinco vice-presidentes, 
Carlos Elias, Ana Maria Buiça, 
Ester dos Santos, Henrique Fi-
gueiredo e Rui Vieira, dez vo-
gais, Ana Duarte, João Querido, 
Luís Cândido, Manuel Querido, 
Maria Helena Gonçalves, Pedro 
de Almeida, Pedro Martinho, Ra-
fael Soares, Ricardo Teles e Smi-

tá Coissoró, um secretário, Luís 
Gaspar, e uma mesa de plenário 
com três pessoas, Manuel Isaac, 
João Gonçalves e Maria do Ro-
sário Ladeira. 

Para Francisco Ferreira “é 
uma honra e um sentido de dever 
grande encabeçar esta lista, que 
é um sinal de força do CDS-PP, 
pois seremos sempre uma opo-
sição exigente, mas construtiva”. 
Além disso pretende aumentar o 
número de militantes e reforçar 
a presença do CDS-PP, garantir 
presença em todas as freguesias 
do concelho, “trabalhar para ga-
rantir a representatividade em 
todos os órgãos de gestão local”, 
bem como contribuir para “ser-
mos ainda mais uma concelhia 
de referência para o partido”.  

Também pretende promover 
eventos do partido e de caráter 

Francisco Ferreira encabeça lista 
candidata ao CDS-PP
Foi apresentada no passado dia 16 a única lis-
ta candidata à direção da Comissão Política da 
Concelhia das Caldas da Rainha do CDS-PP, en-
cabeçada por Francisco Ferreira, que tem como 
objetivo ser “sempre uma oposição exigente, 
mas construtiva”. 

Mariana Martinho

Elementos da lista candidata

social na cidade e ainda criar 
“um grupo de notáveis, com vá-
rias forças políticas, para dar 
contributos e discutir assuntos 
em profundidade, relacionados 
com o urbanismo, cultura, saú-
de e lazer”, explicou Francisco 
Ferreira, adiantando que “isso irá 
permitir construir soluções e op-
ções credíveis”.  

No fundo, “queremos ser e dar 
provas de que podemos constituir 
uma alternativa credível e capaz 
ao executivo local, com capaci-
dade de pensar, planear, decidir 
e executar, bem como melhorar 
do ponto de vista geral a saúde, 
o bem-estar social e a economia 

dos munícipes”, sublinhou o can-
didato do CDS-PP.

Carlos Elias, um dos elemen-
tos da lista, referiu que “daremos 
maior visibilidade às nossas pre-
ocupações, através de reuniões 
com entidades locais, e faremos 
a nossa oposição de forma cons-
trutiva, porque temos um legado 
muito importante que não pode-
mos descurar”. 

Rui Vieira afi rmou que “o 
modo operante desta concelhia 
será fazer uma oposição positiva 
e construtiva”. “Não podemos ir 
de arrasto de Óbidos. Caldas da 
Rainha tem de ter o seu papel e 
importância na região”, apontou. 

A lista candidata às eleições, 
que vão decorrer no próximo 
sábado, será dividida em “seis 
grandes grupos”, um de gestão 
e planeamento de ações, um de 
comunicação e formação autár-
quica ligado à sede nacional, um 
de assuntos mais transversais 
como educação, juventude, cul-
tura, e desporto, um ligado ao 
urbanismo, ordenamento do ter-
ritório, PDM e sustentabilidade 
do concelho, saúde e políticas 
sociais, e por último, economia, 
comércio, turismo e “forças vivas 
do comércio local”. 
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A Reumatologia nas Caldas da Rainha
A história de Caldas da Rai-

nha está intimamente ligada à 
Reumatologia desde a sua fun-
dação.

Em 1484 a rainha D. Leonor 
ia de viagem entre Óbidos e a 
Batalha quando passou por uma 
povoação onde as pessoas to-
mavam banho em águas de odor 
intenso. Ao ouvir que as águas 

tinham capacidades curativas, a 
rainha provou as águas e reza a 
história que terá ficado curada. 
Deste modo, por decreto real 
fundou no local um hospital ter-
mal, o que levaria à fixação de 
uma pequena povoação. Com o 
crescimento do termalismo, em 
particular aqueles que iam tratar 
o seu “reumatismo” (termo obso-

leto para definir a patologia mús-
culo-esquelética), ao longo dos 
séculos a povoação cresceria 
até dar origem à cidade das Cal-
das da Rainha. A Rainha Dona 
Leonor é a “padroeira” da So-
ciedade Portuguesa de Reuma-
tologia, e dá o nome a uma das 
principais instituições de saúde 
da cidade, a Clínica Montepio 

Rainha Dona Leonor.
Paradoxalmente a região do 

Oeste, e em particular Caldas da 
Rainha, um dos berços da Reu-
matologia em Portugal, sofre 
uma forte carência no acesso à 
especialidade de Reumatologia.

(FOTO Parque D Carlos I)

O que é a Reumatologia?

Photo by Tima Miroshnichenko

Médico Reumatologista no 
Montepio RDL - Dr. Santiago 
Rodrigues Manica – Médico 
Reumatologista (formado no 
CHLO, Lisboa) e Investigador na 
NOVA Medical School. Experi-
ência profissional na Alemanha. 
Pós-graduação em Investigação 
Clínica pela Harvard Medical 
School.  
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A Reumatologia é a especialidade médica que diagnostica e trata as doenças (não traumáticas) 
que envolvem, tendencialmente, o sistema músculo-esquelético (ossos, articulações, músculos 
e tendões).

Mais de metade dos portu-
gueses sofre de pelo menos 
uma doença reumática, e es-
tas são a primeira causa de 
incapacidade laboral.

O sintoma mais importante na 
reumatologia é a dor. Esta é fre-
quentemente, acompanhada de 
rigidez, calor, tumefação e perda 
de função. Outros órgãos tam-
bém podem ser atingidos, como 
o coração, o rim, o pulmão, o 
sistema nervoso, o aparelho di-
gestivo, o olho e a pele.

Existem mais de 200 doenças 
reumáticas. Não existe um exa-
me universal nem nenhum paco-
te de análises específicas para 
o diagnóstico em reumatologia, 
pelo que, em caso de dúvida, é 

essencial consultar o Reumato-
logista que irá realizar um estu-
do clínico completo dirigido para 
cada situação. 

A reumatologia abrange 
doenças tais como:
- Doenças inflamatórias sistémi-
cas (onde há desregulação da 
imunidade); artrite reumatóide, 
lúpus eritematoso sistémico, 
síndrome de Sjögren, esclerose 
sistémica, espondiloartrite (es-
pondilite anquilosante), doen-
ça de Behçet, artrite psoriática, 
sarcoidose e vasculites, entre 
outras;
- Doenças degenerativas das 
articulações, incluindo da coluna 
vertebral (osteoartrose);

- Doenças ósseas metabólicas, 
como a osteoporose, a doença 
óssea de Paget, a osteomalacia 
e o raquitismo;
- Doenças articulares microcris-
talinas; como gota e outras do-
enças mediadas pela deposição 
de cristais;
- Patologia periarticular (das 
estruturas à volta das articula-
ções), como entesites, tendini-
tes, tendinoses, tenossinovites 
e bursites;
- Fibromialgia, caracterizada por 
dor generalizada, fadiga cons-
tante e dificuldade na concen-
tração e memória. Bem como 
outros síndromes de dor gene-
ralizada.

A Reumatologia no Montepio Rainha Dona Leonor

O Montepio RDL, mais uma 
vez, marcará a diferença na ci-
dade com a instalação de uma 
unidade de Reumatologia de 
forma a dar resposta à região do 
Oeste.

A unidade de excelência tem 
como foco a abordagem das 
doenças reumáticas e da dor 
músculo-esquelética. Esta con-
ta com diversas especialidades, 
nomeadamente Reumatologia 
bem como o apoio próximo da 
Medicina Interna, Medicina Físi-
ca e de Reabilitação, Ortopedia, 
Dermatologia e Oftalmologia. 

As principais valências desta 

unidade são:
- Consulta de Reumatologia: 
onde é feita a avaliação, diag-
nóstico e terapêutica das diver-
sas doenças reumáticas já refe-
ridas;
- Consulta de Osteoporose: a 
osteoporose é uma doença si-
lenciosa com   consequências 
graves. A mortalidade da fratura 
do colo do fémur ronda os 25% 
após 2 anos. O Montepio RDL 
criou uma consulta multidiscipli-
nar de osteoporose (semelhante 
ao modelo internacional de frac-
ture liaison) destinado à abor-
dagem precoce desta doença 

silenciosa;
- Consulta de técnicas e diag-
nóstico ecográfico: nesta con-
sulta o utente poderá realizar 
exames com finalidade de diag-
nóstico e terapêutica (para alívio 
da dor). Destaca-se a Ecografia 
músculo-esquelética, uma fer-
ramenta essencial para o diag-
nóstico, esclarecimento e segui-
mento de casos desafiantes.
- Internamento: onde com o 
apoio multidisciplinar é possível 
gerir casos mais complexos e 
desafiantes;
- Hospital de Dia: onde é pos-
sível a administração e monitori-

zação de fármacos parentéricos 
(administrados sob a forma de 
injeção na veia, por via muscular 
ou subcutânea), sem necessi-
dade de internamento (o utente 
entra e sai no mesmo dia);
- Acesso à prescrição de tera-
pêuticas inovadoras; Como os 
fármacos biológicos (bDMARD) 
e sintéticos (tsDMARD) que vie-
ram revolucionar radicalmente o 
prognóstico das doenças reumá-
ticas nos últimos anos.
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A iniciativa, que esteve inse-
rida no programa “Saramago na 
Escola”, de comemoração do 
centenário do escritor português, 
e que contou com uma parceria 
da Fundação José Saramago, da 
Rede de Bibliotecas Escolares e 
do Plano Nacional de Leitura, 
teve como objetivo “ser uma pe-
quena homenagem ao escritor, 
que hoje faria 100 anos e por 
tudo aquilo que representa na 
nossa cultura”, sublinhou Jorge 
Pina, diretor do Agrupamento de 
Escolas Bordalo Pinheiro

A atividade começou com as 
“Leituras saramaguianas”, na 
biblioteca da escola, onde os 
participantes ouviram a leitura 
expressiva realizada por repre-
sentantes dos mais variados 
elementos, que compõem a co-
munidade educativa. Foram li-
dos excertos de diversas obras 
do autor, como “Memorial do 
Convento” “Os poemas impossí-
veis” e “Cadernos de Lanzarote 
e Viagem a Portugal”, acompa-
nhados musicalmente por alunos 
do Conservatório das Caldas da 
Rainha, que “homenagearam da 
melhor forma o escritor, reativan-
do as suas palavras e o seu pen-
samento e deixando ecos perdu-
ráveis nos presentes”, explicou 
Cecília Correia, coordenadora do 
Projeto Cultural de Escola-Plano 
Nacional das Artes. 

Além das leituras, o progra-
ma comemorativo contou com 
uma instalação artística “100 
SaramaguiANOS, 100 cadeiras, 
100 alunos, 100 livros de José 
Saramago”, que decorreu num 
dos corredores da escola, onde 
os alunos sentados estiveram 
a ler textos das obras do autor. 

Também três das salas de aulas 
foram desarrumadas e deram lu-
gar à apresentação de quadros 
vivos, realizados pelo pintor José 
Santa-Bárbara. 

“O pintor fez uma leitura de 
Memorial do Convento e reali-
zou 35 telas, compreendendo 
11 estudos, com uso de diferen-
tes técnicas e predominância do 
óleo e da têmpera vinílica sobre 
papel colado, apresentadas em 
2001 numa exposição que teve 
lugar na Biblioteca Nacional em 
Lisboa”, indicou a coordenadora 
do projeto cultural, adiantando 
que “os nossos alunos deram 
vida a três quadros do pintor “A 
ara de Cheleiros”, “A leva da In-
fanta” e “O espírito santo”, sendo 
acompanhado por uma gravação 
áudio do excerto da obra, com 
um fundo musical de Domenico 
Scarlatti, enquanto os alunos 
contavam a história do quadro 
com pequenos jogos teatrais.

Na atividade esteve presente 
o pintor José Santa-Bárbara, que 
além de assistir à apresentação 
dos quadros vivos, também teve 
a oportunidade de conversar com 
os alunos.  

Do programa também constou 
uma palestra “Adaptação teatral 
de As intermitências da morte, de 
José Saramago”, apresentada 
pelo João Maria André, professor 
e investigador na Universidade 
de Coimbra. 

A atividade também contou 
com a colaboração de outras ins-
tituições como a Rede de Biblio-
tecas Escolares, a Biblioteca Mu-
nicipal das Caldas da Rainha, o 
Centro de Formação de Associa-
ções de Escolas Centro-Oeste, a 
Escola Superior de Arte e Design 

Agrupamento Rafael Bordalo Pinheiro 
comemorou os 100 anos de Saramago
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pi-
nheiro (AERBP), nas Caldas da Rainha, assinalou 
no passado dia 16 o centenário do nascimento 
do prémio Nobel da Literatura, José Saramago, 
com diversas atividades, sessões de cinema, 
exposições, instalações artísticas e ainda com 
a apresentação de quadros vivos inspirados na 
pintura de José Santa-Bárbara. 

Mariana Martinho

das Caldas da Rainha, a Escola 
de Hotelaria e Turismo do Oes-

te, o Agrupamento de Escolas 
Raul Proença, a Escola Básica 

D. João II, bem como o Projeto 
Cultural de Escola. 

“Leituras saramaguianas”, na biblioteca da escola

Apresentação dos quadros vivos do pintor José Santa-Bárbara

Instalação artística “100 SaramaguiANOS”

No âmbito da iniciativa “Cal-
das Rainha do Natal”, realiza-se 
entre 1 e 3 de dezembro, das 17h 
às 23h30, na Garagem Montepio 
Rainha Dona Leonor (na Rua do 
Montepio), o Bazar à Noite, um 
mercado criativo.

Edição independente, moda 
retro e vintage, food design, ar-
tes performativas, design, artes 
plásticas, ilustração, produto 
biológico e música fazem parte 

deste evento.
O natal está a chegar e este 

ano a comunidade de criativos 
que animou os serões de verão 
da cidade marcou um último en-
contro em 2022 nas Caldas da 
Rainha, mesmo a tempo das 
compras da época.

A iniciativa desenvolve-se com 
o apoio da associação mutualis-
ta do Montepio Rainha Dona Le-
onor, Município das Caldas da 

Rainha e Associação Empresa-
rial das Caldas da Rainha e Oes-
te (ACCCRO). 

A organização é do Bazar à 
Noite e da Associação Destino 
Caldas. Contam-se 50 espaços 
de criação de autor.

“Ao nível da sustentabilidade, 
este é um mercado que se faz in-
clusivo, com as pessoas e para 
as pessoas, com uma preocupa-
ção rigorosa de desperdício zero, 

mas também empreendedor, que 
propõe opções de presentes de 
natal para todas as idades e to-
dos eles peças únicas, criativas 
e diferenciadas”, refere a organi-
zação, que apostou em reduzir o 
consumo energético ao mínimo 
indispensável, reutilizando a ilu-
minação das edições anteriores, 
e apostando numa decoração 
deste espaço com a arte e criati-
vidade dos jovens criadores.

“Ao nível da autenticidade, a 
grande missão deste evento é 
propor opções de prendas nata-
lícias com recurso a projetos de 
eco design de elevado valor am-
biental, na diferenciação artística 
e criativa da produção das peças, 
sendo que cada uma é única e ir-
repetível”, indica a organização. 

Bazar à Noite na Garagem Montepio Rainha Dona Leonor 
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O cavaleiro tauromáquico cal-
dense Marco José encontra-se 
por terras mexicanas, onde fará 
campanha este inverno, estando 
prevista a sua primeira corrida no 
dia 2 de dezembro.

É em Yucatân (Mérida), na 
Finca “Marbella”, propriedade 
do rejoneador local Cuauhtémoc 
Ayala, que Marco José prepara a 
quadra que estará ao seu dispor 
para este seu regresso ao Méxi-
co, doze anos depois de ali ter 
participado na homenagem ao 
histórico forcado João Patinhas.

Aos 48 anos, o cavaleiro cal-
dense, que tirou a alternativa a 6 
de julho de 1995, no Campo Pe-
queno, em Lisboa, na 31ª Corrida 
TV, tendo como padrinho o cava-
leiro Paulo Caetano e o testemu-
nho de Joaquim Bastinhas, Antó-
nio Ribeiro Telles, Rui Salvador e 
José Manuel Duarte e dos forca-
dos do Aposento da Moita, com 
toiros da ganadaria de José Luis 
Sommer D’Andrade, vai agora 
partilhar a arena com Cuauhté-
moc Ayala, que tem tido um bom 
desempenho pela Europa.

Marco José é um cavaleiro 
que cuida ao pormenor o arranjo 
e a apresentação das suas mon-
tadas, regendo-se por elevados 
padrões de exigência. Afirma 
que tem um percurso feito a pul-
so, com muito sacrifício seu e da 
sua família, que não tem antece-
dentes taurinos.

A residir em Évora, onde ca-
sou e constituiu família, tem com-
plementado a atividade profissio-
nal de tauromaquia com o ensino 

Cavaleiro Marco José 
atua em terras mexicanas

O cavaleiro tauromáquico caldense prepara a quadra para o seu 
regresso ao México

de equitação e com o curso de 
veterinária.

Nos últimos tempos foi des-
tacada a sua participação num 
projeto turístico para levar a tau-

romaquia à Ásia, nomeadamente 
à China.

 
Francisco Gomes

O Centro de Cultura Espírita 
de Caldas da Rainha vai levar 
a cabo uma conferência, segui-
da de debate, subordinada ao 
tema “O que te move?”, com a 
convidada Helena Correia, no 

dia 25 de novembro, às 21h00.
Depois da conferência have-

rá bioenergia (passe espírita) e 
atendimento em privado. 

As entradas são livres.

Conferência 
“O que te move?”

O Círculo de Cultura Mu-
sical Bombarralense (CCMB) 
organiza no dia 27 de novem-
bro, pelas 17h00, no Grande 
Auditório do Centro Cultural e 
de Congressos (CCC) das Cal-
das da Rainha, o concerto de 
apresentação do CD 40 Anos 
de Cultura em Círculo, come-
morativo do 40º aniversário da 
instituição do Bombarral.

A pandemia obrigou a que a 
data de apresentação deste CD 
fosse constantemente adiada, 
chegando agora o momento de 

partilha este trabalho que le-
vará ao CCC todos os agrupa-
mentos que nele participaram: 
Banda de Música, Orquestra 
Clássica, grupo de dixieland 
Cottas Club Jazz Band, Grupo 
Coral Adulto,  Coro Feminino, 
Coro Infantil e o grupo de músi-
ca tradicional MalVestidos.

Os bilhetes (6,5 euros para 
o público em geral e 4,5 euros 
para crianças dos 3 aos 12) 
estão à venda no CCC e no 
CCMB.

CD é apresentado 
com concerto no CCC

A primeira edição da Expo-
sição de Arte Contemporânea 
KABO vai decorrer na Galeria 
Salas da Farinha, nos Silos 
Contentor Criativo, em co-pro-
dução com A Bunch Of Kids, 
produtora do Cine Clube das 
Caldas da Rainha.

Pretende-se que seja um 
evento anual com o intuito de 
interligar artistas visuais, sono-
ros e performativos, promoven-
do a discussão e a partilha de 
conhecimento. Nasce da von-
tade de interligar e colaborar 
com artistas emergentes. 

Para a primeira edição, Car-
los Tavares Pedro (nascido 
em 2000, em Sintra), produtor, 
realizador, fotógrafo e aluno 
da Escola Superior de Artes e 
Design das Caldas da Rainha, 
traz a temática “Corpo Visível e 

Invisível”.
Através da sua investigação 

sobre o corpo e movimento, 
convida artistas plásticos e 
sonoros com conceito idêntico 
para o dia 25 de novembro, 
com inauguração às 19h30.

No dia 26, às 17h30, abre-
se espaço para a Open Call + 
Atlas do Cine Clube das Cal-
das da Rainha, programação 
de Guilherme Rocha e Lara 
Tomás.

Serão dois dias com a pre-
sença de Ale D'Afrique, Freta 
Ngo, garlin.g, Mariana Fralda, 
TeresaComCerteza, umgran-
defilhodamãe e Vicente Faria, 
vitalizando a grande galeria do 
edifício industrial norte Silos 
Contentor Criativo. 

O evento é aberto ao públi-
co e a entrada é gratuita.

Exposição de Arte 
Contemporânea KABO

A Associação Desportiva e 
Recreativa do Reguengo da 
Parada organiza o “Mercadi-
nho de Natal” no dia 4 de de-
zembro, das 10h às 19h.

Haverá venda de produtos 
locais e artesanais e revenda 

de produtos em segunda mão.
Pelas 15h atuará o Orfeão 

Caldense e pelas 17h o Ran-
cho Folclórico e Etnográfico do 
Reguengo da Parada “Canta 
as Janeiras”.

“Mercadinho de Natal” 
no Reguengo da ParadaA União dos Franceses no 

Exterior (UFE) Portugal Cen-
tro Oeste celebrou na passada 
sexta-feira o Beaujolais Nouveau 
2022. 

Mais de 50 convidados estive-
ram reunidos para degustar este 
vinho (Beaujolais), que é tradicio-
nalmente apresentado em Fran-

ça, todos os anos, na terceira 
quinta-feira do mês de novem-
bro. 

Foi no restaurante Paraíso do 
Coto que todos se reuniram em 
torno de um buffet preparado 
para a ocasião. 

Vitor Marques, presidente da 
Câmara Municipal das Caldas da 

Rainha, esteve presente conhe-
ceu melhor franceses e belgas 
mas também anglófonos resi-
dentes na região. 

A UFE contou também com a 
presença de um dos quatro con-
selheiros consulares de França 
em Portugal, Hervé Cardon.

Beaujolais Nouveau 
celebrado no Coto

O presidente da Câmara e o conselheiro consular com elementos da UFE
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Esta ação faz parte das ati-
vidades da 1.ª fase do Projeto 
GERA - “Quantos bichos o Borda-
lo tem?”, desenvolvido em parce-
ria entre a EHTO e Agrupamento 
de Escolas Raul Proença, que 
tem como objetivos reconhecer 
a importância das obras de Bor-

dalo Pinheiro na economia local 
e no património cultural nacional, 
valorizar o património cultural 
como um motor para o desenvol-
vimento do turismo sustentável, 
e o desenvolvimento de um novo 
produto gastronómico inspirado 
num dos animais selecionados 

da obra de Bordalo Pinheiro.
Depois dos alunos da ESRP 

terem pesquisado sobre Bordalo 
Pinheiro e as suas obras, e de te-
rem identificado os animais que 
fazem parte das obras do artista, 
foram conhecer a EHTO e escu-
tar o chefe Luís Tarenta sobre o 

processo criativo de recriações 
gastronómicas. 

O Projeto GERA tem como 
propósito olhar o turismo como 
suporte do desenvolvimento in-
tegral dos cidadãos e dos terri-
tórios e como objetivo despertar 
nas gerações mais jovens o po-

tencial do turismo a nível local, 
nacional e internacional através 
de uma abordagem dinâmica e 
interativa.

Parceria entre escolas projeta turismo 
em torno de Bordalo
O chefe Luis Tarenta dinamizou no dia 16 de 
novembro, na Escola de Hotelaria e Turismo do 
Oeste (EHTO), nas Caldas da Rainha, uma pales-
tra para os alunos do 8º ano da Escola Secundá-
ria Raul Proença (ESRP) e com a presença dos 
alunos do Curso Gestão e Produção de Pastela-
ria (1.º semestre) da EHTO, baseada no seu mes-
trado, “Rafael Bordalo Pinheiro – a obra cerâmi-
ca do artista aplicada à formação profissional em 
gastronomia dos jovens do Nível V”. 

Alunos da Raul Proença visitaram a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste

Exposição de Filipe Faleiro no CCC
A galeria do Centro Cultural 

e de Congressos de Caldas da 
Rainha acolhe a exposição “Par-
tes de Mim”, de Filipe Faleiro, 
entre 26 de novembro e 29 de 
janeiro.

A mostra, com entrada livre, é 
inaugurada no dia 26, às 16h30.

Nascido a 1 de fevereiro de 
1992, em Lisboa, Filipe Faleiro 
despertou cedo para as artes, 
fruto da curiosidade e criativida-
de estimuladas pela família. Po-
rém, o seu primeiro contacto com 
a cerâmica só ocorreu em 2016, 
no CENCAL (centro de formação 

profissional nas Caldas da Rai-
nha), através do curso de Técni-
co de Cerâmica Criativa.

“Desde então tenho desen-
volvido um intenso e estimulante 
percurso autodidata, baseado na 
experimentação de barros e de 
técnicas de conformação. Tenho 

construído o meu saber a partir 
das constantes pesquisas que 
faço, bem como do que observo 
e experimento”, relata.

A paixão pelo barro, nascida 
de numa brincadeira com a cria-
ção livre a partir da figura huma-
na, foi-se consubstanciando e em 

2018 montou o ateliê nas Caldas 
da Rainha, onde começou a de-
senvolver, de forma sistemática, 
as suas peças em cerâmica.

A recriação do seu imaginário 
tem por elementos base a figura 
humana, animal e a esfera. 
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era um dos tratamentos mais fre-
quentes.

A par das reconhecidas valên-
cias clínicas associadas às águas 
termais das Caldas da Rainha, 
com o objetivo de dinamizar a 
vertente de bem-estar, após 
uma intervenção profunda das 
infraestruturas e equipamentos, 
contemplando banheiras de hi-
dromassagem, duches vichy, de 
jato e circular e também equipa-
mentos de vapor, para realização 
de tratamentos terapêuticos de 
bem-estar e massagens, que as-
sim complementam a oferta das 
termas caldenses, foram criados 
os vouchers-oferta “Este Natal, 
ofereça Saúde e Bem-Estar”, 
que tem o prazo de um ano para 
serem usufruídos em experiên-

cias de bem-estar no Hospital 
Termal, tais como o programa 
Real Descoberta, Refi rmante ao 
Corpo, Purifi cante, Hidratante, 
entre outros disponíveis a partir 
do próximo ano. 

Para o presidente da Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha, 
“esta foi mais uma oportunidade 
para juntar novos produtos ter-
mais aos sabonetes, que tinham 
sido lançados no ano passado, 
e ainda de criar uma expetativa 
para uma experiência termal”. 

Nesse sentido, “tudo faremos 
para que possa haver o lança-
mento de outros produtos ligados 
às termas caldenses, bem como 
vamos continuar a desenvolver 
o nosso trabalho e aquilo que o 
Município se propôs de relan-

çar o termalismo nas Caldas da 
Rainha”, referiu Vitor Marques.

Tantos os cremes como o copo 
cerâmico e os voucher-ofertas de 
tratamentos terapêuticos e mas-
sagem já podem ser adquiridos 
na secretaria do Hospital Termal, 
e custam entre os 6 e os 16,50 
euros. 

De 1 a 31 de dezembro, os 
parques de estacionamento si-
tuados na Praça 5 de Outubro, 
Praça 25 de Abril e Centro Cul-
tural e de Congressos terão o 
seu período de estacionamento 
gratuito aumentado para os pri-
meiros 120 minutos de utiliza-
ção. Atualmente não se paga o 
período de 60 minutos.

A medida da Câmara Muni-
cipal das Caldas da Rainha tem 
como principal objetivo “promo-
ver o comércio tradicional, com 
grande procura e afl uência nesta 
época festiva, bem como facilitar 
o acesso às iniciativas previstas 
no programa de animação de na-
tal, que trazem muitos visitantes 
à cidade”.

Duas horas gratuitas 
nos estacionamentos municipais

Período gratuito no mês de dezembro

A nova gama de produtos 
cosméticos, que foi lançada na 
passada sexta-feira no Hospital 
Termal, consiste em três produ-
tos feitos com as águas que ali-
mentam a estância termal. 

Criados por Sandra Martins, 
responsável pela empresa calde-
nse Poção Mágica, o Creme Real 
Corporal e Creme Real de Rosto 
juntam-se à gama de cosméticos 
termais, que conta também com 
cinco sabonetes termais, Bor-
dalo, Aromas da Praça, Orvalho 
do Mar, D. Carlos e Rainha D. 
Leonor, relacionados com a iden-
tidade caldense e com “ingredi-
entes de peso nacionais”, como 
o azeite produzido num lagar 
próximo das salinas de Rio Maior 
e o óleo da grainha de uva da 
Destilaria Levira, na Anadia. 

“Se criar os sabonetes já tinha 
sido um enorme privilégio em 
desenvolver um produto de ex-
celência através da água termal, 
então com os cremes o desafi o 
foi muito maior”, manifestou San-
dra Martins, adiantando que os 
cremes são “produtos comple-
tamente diferentes, instáveis e 
com um desenvolvimento muito 
maior”, demorando assim mais 
de um ano para estarem pron-
tos. 

Os cremes direcionados para 
o corpo e para o rosto (pele mista 
ou seca) e que contam com em-
balagens de vidro reutilizáveis 
pretendem ser “mais um bom 

produto para elevar as Caldas da 
Rainha até mais longe”, sublin-
hou Sandra Martins. 

Os produtos, tal como já os 
sabonetes, dispõem de uma 
embalagem com ilustrações de 
Mariana Sampaio, artista plás-
tica e ceramista, também inspira-
das na identidade termal que 
carateriza a cidade. “No fundo, 
as ilustrações foram pensadas 
com a base na ligação que a 
cidade tem à água, tendo todas 
elas apontamentos diferentes 
uns dos outros”, explicou a artis-
ta caldense, adiantando que as 
ilustrações retratam o Parque D. 
Carlos I, o Chafariz das Cinco Bi-
cas, e por último, uma referência 
mais recente ao Jardim da Água 
do ceramista Ferreira da Silva”. 

Além dos produtos cosmé-
ticos, também foi lançado no 
mesmo dia um copo em cerâmi-
ca, que “nasce de um desafi o de 
criar um objeto exclusivo para 
uso e tratamento no Hospital 
Termal”, referiu o autor da peça, 
Carlos Enxuto.

O copo cerâmico, que contém 
uma rã no fundo, também conta 
na embalagem “uma pequena 
história de como a água chega 
até ao Hospital Termal”, explicou 
o ceramista. 

A presença de uma pequena 
rã e de uma escla no interior do 
copo são uma homenagem ao 
início das aplicações termais, em 
que a ingestão de água termal 

Termas caldenses lançam 
novos cremes, copo de cerâmica 
e voucher de oferta
Depois dos cinco sabonetes de aromas distintos 
lançados no ano passado, as Termas das Cal-
das da Rainha decidiram apostar no desenvolvi-
mento de novos cremes da gama de cosmética 
termal, o Creme Real Corporal e Creme Real de 
Rosto, acompanhados de copo de cerâmica de-
dicado ao Hospital Termal e voucher-ofertas de 
tratamentos terapêuticos e massagem. 

1- Apresentação 
dos novos produtos termais 

2- Novos cremes 
da gama de cosmética termal

Mariana Martinho
1

2
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Admitindo que possa existir 
“uma oferta excessiva perante o 
território que temos”, sublinhou 
que comerciantes “têm de tirar 
partido disto, para que a vinda 
das pessoas à Mercadona não 
seja única, para um mono pro-
duto, mas vão também aos res-
taurantes, cafés, ourivesarias e a 
outros estabelecimentos do con-
celho, ou seja, que esta oferta 
potencie a procura”.

O edil afirmou que “uma cida-
de que cresce precisa de inves-
timentos e soluções. Ao instalar-
se em Caldas da Rainha o grupo 
Mercadona vem proporcionar 
aos caldenses mais empregos e 
mais escolhas, enriquecendo a 
oferta comercial da nossa cida-
de”.

“A escolha de Caldas da Rai-
nha é reveladora da importância 
que o município tem a nível re-
gional, mantendo a tradição co-
mercial que lhe é reconhecida 
há décadas”, apontou o autarca, 
que esteve acompanhado por 
Pedro Brás, presidente da União 
de Freguesias de Nossa Senhora 
do Pópulo, Coto e S. Gregório.

Vitor Marques desejou “todo o 
sucesso ao Grupo Mercadona e 
que contribua para o desenvolvi-
mento do nosso concelho e afir-
mação do nome Caldas da Rai-
nha na nossa região e no país”.

Ana Carreto, diretora de Re-
lações Externas Centro-Sul de 
Portugal do Grupo Mercadona, 
manifestou que “é com enorme 
satisfação que abrimos o nos-
so supermercado na cidade de 
Caldas da Rainha, assinalando 
assim a chegada da Mercadona 
a um novo distrito, Leiria”. A es-
colha foi feita após um estudo de 
mercado e para a responsável 
“Caldas da Rainha apresenta-
se como tendo grande potencial 
para nós, dada a dinâmica da 
cidade”.

“Com esta loja contribuimos 
para o aumento da empregabili-
dade local”, indicou, adiantando 
que os clientes “poderão encon-
trar um sortido diferenciador e de 
máxima qualidade”.

Criados 65 novos 
postos de trabalho
Com a abertura da Mercado-

na nas Caldas da Rainha foram 
criados 65 novos postos de tra-
balho, com contrato sem termo, 
tendo o grupo anunciado que vai 
aumentar em 11% o salário de 
entrada dos seus colaboradores 
em Portugal. A partir de janeiro 
de 2023, o vencimento mínimo 
auferido por um colaborador da 
Mercadona será de 1.034 euros 
brutos mensais, o que represen-
ta uma diferença de 147 euros 
em relação ao salário mínimo 
nacional (com duodécimos inclu-
ídos).

Além deste aumento, os cola-
boradores beneficiam da política 
de progressão salarial da empre-
sa: um aumento de 11% anual 
que permite atingir um salário 
no valor de 1.414 euros brutos 
mensais (com duodécimos) num 
máximo de quatro anos de anti-
guidade. Adicionalmente rece-
bem também um prémio anual 
por objetivos que corresponde a 
um salário extra, nos primeiros 
quatro anos, e dois salários extra 
nos anos seguintes.

Localizada na Avenida Gene-
ral Pedro Cardoso, na União de 
Freguesias de Nossa Senhora 
do Pópulo, Coto e São Gregório, 
a loja tem registado uma grande 
afluência, a começar pelo primei-
ro dia, em que mesmo antes da 
abertura havia filas no exterior, à 
chuva. A curiosidade em conhe-
cer o primeiro supermercado da 
cadeia no distrito de Leiria e o 
37º no país, motivou a enchente.

Com uma área de vendas de 
1.900 metros quadrados, dividi-
dos entre as secções de talho, 
peixaria, charcutaria, pastelaria e 
padaria, perfumaria, cuidado do 
lar e animais de estimação, frutas 
e legumes, garrafeira e pronto a 
comer com self-service e várias 
opções de pratos preparados 
para levar para casa ou aque-
cer e comer na zona de mesas 
existente no supermercado, tem 
amplos corredores, 170 lugares 
de estacionamento e conta com 
mais dois destinados ao carrega-
mento de veículos elétricos. 

Tem quinze linhas de caixas 
de pagamento, não adota promo-
ções nem cartões ou cupões de 
desconto, garantindo uma esta-
bilização de preços. Os carrinhos 
de compras não têm moedas.

Abertura da Mercadona “pode ser 
aproveitada pelo comércio tradicional”
O presidente da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, Vitor Marques, que marcou presença 
na abertura do novo supermercado Mercadona 
nas Caldas da Rainha, na passada quarta-feira, 
afirmou que não vê a instalação como “inimiga” 
do comércio tradicional, exortando os restantes 
comerciantes a procurarem aproveitar a vinda de 
visitantes à cidade, atraídos por esta cadeia de 
origem espanhola.

Francisco Gomes

A Mercadona aposta nas 
energias renováveis, designada-
mente através da instalação de 
painéis solares nos supermer-
cados. É o caso desta loja, nas 
Caldas da Rainha, onde existem 
446 painéis solares com capa-
cidade para produzir 200kW. Ao 
gerar energia renovável de ori-
gem fotovoltaica nas coberturas 
das lojas, para autoconsumo, 
a empresa poupa aproximada-
mente 20% de energia elétrica 
anualmente.      

No âmbito da política de res-
ponsabilidade social da empre-
sa, este supermercado doará 
diariamente e desde o primeiro 
dia, bens de primeira necessi-
dade ao Centro Social Paroquial 
de Caldas da Rainha instituição 
local de solidariedade social com 
a qual a Mercadona assinou um 
protocolo de colaboração. 

Trabalhando com mais de 
900 fornecedores, inclui algumas 

empresas da região, como Vá-
rios Sabores (pão de ló húmido), 
Parras Wines (vinhos), Lusopê-
ra (pêra) e Calimenta (piri-piri e 
marmelada).

Disponibiliza quatro marcas 
próprias: Hacendado (alimenta-
ção), Bosque Verde (produtos 
de cuidado da roupa e do lar), 
Deliplus (perfumaria, cosmética 
e higiene pessoal) e Compy (ani-
mais de estimação).

Mural de sushi, charcutaria 
com presunto cortado à faca e 
embalado no momento e uma 
máquina de sumo de laranja es-
premido na hora, são algumas 
das particularidades encontra-
das neste estabelecimento, que 
funciona todos os dias das 9h às 
21h30.

Expansão nacional
A empresa abriu o seu primei-

ro supermercado a 2 de julho de 

2019, em Canidelo, Vila Nova de 
Gaia e conta com 37 lojas nos 
distritos do Porto, Braga, Aveiro, 
Viana do Castelo, Setúbal, San-
tarém, Viseu e agora, também 
em Leiria. O valor do investimen-
to realizado nas Caldas da Rai-
nha não foi divulgado.

Em 2021 a empresa atingiu 
um volume de vendas de 415 
milhões de euros e pagou 62 
milhões de euros em impostos 
através da empresa portuguesa 
Irmãdona Supermercados, sedia-
da em Vila Nova de Gaia. Além 
disso, finalizou o ano com uma 
equipa de 2.500 colaboradores e 
um investimento em Portugal de 
110 milhões de euros. 

Além das Caldas da Rainha, 
a empresa pretende abrir ainda 
este ano mais dois supermerca-
dos, em Santa Maria da Feira e 
Oeiras, terminando 2022 com 39 
lojas em território nacional.

Elementos da Câmara, da União de Freguesias e da equipa da Mercadona

Charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento

Perfumaria, cosmética e higiene pessoal conta com produtos de marca própria
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Ricardo Duque, administrador 
executivo da empresa municipal 
Óbidos Criativa, descreve que 
“com o ingresso, os visitantes, 
na Cerca do Castelo, poderão 
usufruir de todos os divertimen-
tos, uma vez que estão incluídos 
no preço do bilhete, como a ram-
pa de gelo, o comboio de Natal, 
trampolins, entre muitas outras 
atividades”

O bilhete geral custa dez eu-
ros e o bilhete geral de criança (3 
aos 11 anos) oito euros. O bilhete 
de grupo (mais de vinte pessoas) 
é nove euros, concedendo um bi-
lhete de oferta. Estudantes (dos 
12 aos 25 anos) pagam nove 
euros, tal como os seniores. O 
bilhete de adulto com incapaci-
dade/deficiência é oito euros e 
o bilhete de criança com inca-

pacidade/deficiência seis euros. 
É gratuito para os munícipes do 
concelho de Óbidos todos os 
dias, mediante apresentação de 
Cartão de Cidadão válido.

Estão incluídos no bilhete ge-
ral a frequência do chalé do Pai 
Natal, pinturas faciais (menores 
de doze anos, inclusive), espetá-
culos no Palco do Circo, trampo-
lins (entre 3 e 12 anos, inclusive), 
Apeadeiro das Guloseimas - Ofi-
cina de Doces e Horta das Gulo-
seimas, Reciclómetro, Rampa de 
Gelo, Quinta Mágica, Arvorismo, 
Aldeia do Presépio Português, 
animação, comboio, Estação dos 
Correios, Praça de Alimentação 
e jogos de natal.

Não estão incluídos no bilhete 
geral a pista de gelo (para maio-
res de seis anos, inclusive, a seis 

Diversões na Cerca do Castelo pagas 
com bilhete de entrada no Óbidos Vila Natal
O Óbidos Vila Natal vai decorrer de 30 de novem-
bro a 31 de dezembro e uma das novidades da 
edição de 2022 é a disposição dos divertimentos 
ao longo da vila e na Cerca do Castelo. Quem 
tiver bilhete para o evento não terá de pagar à 
parte qualquer diversão que esteja na Cerca do 
Castelo. O carrossel, que estará na Porta da Vila, 
e a pista de gelo, que estará na Praça de San-
ta Maria, funcionarão de forma independente do 
Óbidos Vila Natal. 

Francisco Gomes

O Óbidos Vila Natal vai decorrer de 30 de novembro a 31 de dezembro

euros, durante quinze minutos) e 
o carrossel (três euros).

Em relação às luzes de Na-
tal, Óbidos desde há alguns 
anos que adquiriu a sua própria 
iluminação, em leds de baixa 
intensidade, feita com módulos 
adaptáveis, permitindo diversos 
desenhos de luz consoante as 
necessidades. 

“Óbidos será, sem dúvida, o 
local mais mágico do país”. É 

desta forma que o presidente da 
Câmara Municipal de Óbidos fala 
do Óbidos Vila Natal.

Filipe Daniel afirma que “este 
será um natal em que todos va-
mos ter de ser mais responsá-
veis”, garantindo que Óbidos irá 
“continuar fazer tudo o que esti-
ver ao nosso alcance, apesar de 
orientações para cortes vindas 
do Governo Central, para conti-
nuar com os bons momentos que 

se vivem no natal”. 
O evento funcionará de 30 

de novembro a 31 de dezembro 
(encerrado dia 25 de dezembro). 
Das 11h às 18h no dia 30 de no-
vembro, de 5 a 7 de dezembro, e 
de 12 a 16 de dezembro, das 11h 
às 20h de 1 a 4 de dezembro, de 
8 a 11 de dezembro, de 17 a 23 
de dezembro e de 26 a 30 de de-
zembro, e das 11h às 17h dias 24 
e 31 de dezembro.

Este projeto de educação e 
leitura ofereceu dois momentos 
durante os onze dias do evento. 
O primeiro, através de uma ins-
talação permanente de uma co-
leção de onze contos, no espaço 
“Jogo da Bola”, no Miradouro do 
Castelo com vista para a Vár-
zea da Rainha e, num segundo 
momento, uma apresentação 
presencial, que ocorreu a 10 de 
Outubro, no The Literary Man 
Óbidos Hotel, onde estiveram 
presentes alunos, agentes edu-
cativos e famílias.

Esta apresentação performa-
tiva é dinamizada por uma equi-
pa de contadoras de histórias: 
Elisabeth Rocha, Carina Freitas, 
Sílvia Santos e Marlene Neto, 
do Gabinete de Educação do 

Município de Óbidos. Tem como 
propósito a promoção da leitura 
literária e o desenvolvimento da 
compreensão leitora, de forma 
autónoma e em grupo, através 
da instrumentalização da leitura 
literária, com recurso ao livro de 
“Contos Tradicionais” da CPLP e 
criação de hábitos de leitura num 
contexto não formal de aprendi-
zagem.

O “Bosque Literário” rege-se 
pelos três princípios metodoló-
gicos que orientam as ações de 
animação da leitura, dando gran-
de importância à leitura, onde 
as crianças e jovens estão em 
contacto direto com a leitura lite-
rária.

Através do FOLIO surgiram 
convites das educadoras de in-

Município lança projeto “Bosque Literário”
No âmbito do Festival Literário Internacional de 
Óbidos - FOLIO, que decorreu de 6 a 16 de outu-
bro, cujo tema foi “Poder”, surge no Folio Edu-
ca o projeto “Bosque Literário” do Município de 
Óbidos, uma proposta que contempla e valoriza 
os contos tradicionais da CPLP - Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa.

Alguns dos participantes no projeto

fância e professoras de diferen-
tes concelhos, iniciando uma 
itinerância do projeto “Bosque 
Literário”, nomeadamente de 
Helena Cardoso, do jardim de in-
fância de Óbidos, Fátima Santos, 
do jardim de infância do Arelho, 
e da professora Ângela Oliveira, 
do Complexo Escolar do Alvito, 
do concelho de Óbidos. Também 
foram recebidas solicitações da 
educadora Helena Conceição, do 

jardim de infância de Mira D´Aire, 
do concelho de Porto de Mós, de 
Rita Geraldes, do jardim de in-
fância Dr. Leonel Sotto Mayor, da 
Santa Casa da Misericórdia, e da 
professora Inês Fouto da ETEO - 
Escola Técnica e Empresarial do 
Oeste, do concelho de Caldas da 
Rainha.

O “Bosque Literário” teve, de 
10 de outubro a 10 de novembro, 
uma plateia de 386 alunos, crian-

ças e jovens, acompanhados pe-
los seus educadores de infância, 
professores e técnicos de educa-
ção. Contou com o apoio da ve-
readora da Educação e Cultura, 
Margarida Reis, do curador do 
Folio Educa, Paulo Santos, de 
Joana Duarte, Sabina Silva, Ana 
Sofia Godinho, Svetlana Moro-
zan, Márcio Marques e de toda 
a equipa do serviço Educativo do 
Município de Óbidos.



JORNAL DAS CALDAS     23 DE NOVEMBRO DE 202216 ÓBIDOS

A Junta de Freguesia da 
Usseira organiza no dia 8 de 
dezembro a edição de 2022 da 
Feira de Artesanato.

O mercado decorre na sede 
da Associação Recreativa e 
Cultural de Usseira. A organi-
zação pretende com esta ini-
ciativa “dar uma oportunidade 

às pessoas da freguesia para 
divulgar os seus talentos arte-
sanais”.

O horário da feira é das 
10h00 às 18h00.

As inscrições para expor 
no evento decorrem até 30 
de novembro pelo telefone 
262950588.

Feira de artesanato 

Estão abertas as inscrições 
para o programa Crescer Melhor 
- Férias de Natal 2022, que vai 
decorrer em Óbidos entre os dias 
19 e 30 de dezembro (encerra-
do no dia 26), para os alunos do 
pré-escolar, 1º e 2º ciclos do en-
sino básico.

Os locais onde se irão reali-
zar as férias são os Complexos 
Escolares do Alvito, Arcos e Fu-

radouro (com limite de 50 inscri-
ções cada), das 07h30 às 18h30, 
Jardim de Infância de Gaeiras 
(com limite de 40 inscrições) e 
Jardins de Infância de Óbidos e 
Amoreira (com limite de 30 ins-
crições cada), 08h00 às 18h30.

Os alunos inscritos podem 
contar com as seguintes ativida-
des: visita ao Óbidos Vila Natal 
e à exposição de Presépios das 

Gaeiras, atividades nas Galerias 
e Museus Municipais de Óbidos 
e na Casa José Saramago - Bi-
blioteca Municipal de Óbidos. 
Realizam-se oficinas no Espaço 
My Machine e, ainda, dinâmicas 
de grupo, jogos, passeios peda-
gógicos e oficinas criativas.

Inscrições até 9 de dezem-
bro.

Programa para as férias de natal

Os alunos inscritos podem contar com várias atividades

Estão abertas as candida-
turas para atribuição de bolsas 
de estudo a estudantes do en-
sino superior de Óbidos, ano 
letivo 2022/2023. O prazo vai 
até 16 de dezembro.

Os interessados poderão 
formalizar o pedido mediante 
a submissão do formulário de 
candidatura online, disponível 
no Portal do Município, em 
www.cm-obidos.pt, no menu 

“serviços online”, acompanha-
do de todos os documentos 
necessários para a candidatu-
ra. Os documentos devem ser 
digitalizados e anexados obri-
gatoriamente à candidatura.

O regulamento municipal 
para atribuição de bolsas de 
estudo a estudantes do ensino 
superior poderá ser consultado 
no Portal do Município.

Bolsas para estudantes 
do ensino superior

Os estudantes podem consultar o regulamento no Portal do 
Município de Óbidos

O Sport Clube do Bairro, as-
sociação da localidade do Bairro 
Senhora da Luz, no concelho 
de Óbidos, está a organizar um 
evento de natal com caráter so-
lidário. A iniciativa decorrerá no 
dia 4 de dezembro, a partir das 
11 horas, e pretende recolher 
bens alimentares, brinquedos e 
roupas, para as crianças mais 
carenciadas do concelho. 

Ao mesmo tempo, a organiza-
ção convida os mais pequenos 
a passar um domingo divertido 
e ajudar na preparação e mon-
tagem do presépio e árvore de 
natal.

Este evento tem como prin-
cipal propósito “a sensibilização 
das crianças, e os seus fami-
liares, de que o natal é família, 
união, amizade e amor, mas que 

muitas crianças não têm a possi-
bilidade de experienciar tudo isto 
durante o natal, uma vez que não 
têm acesso a alimentos, brinque-
dos e roupas como muitos de 
nós estamos habituados”, dizem 
os responsáveis.

A organização adianta que 
“gostaríamos que todos os que 
participem neste evento tragam 
alguma coisa que possa ser do-
ada a famílias desfavorecidas, 
sejam do Bairro Senhora da Luz 
ou do concelho de Óbidos em 
geral”. O Sport Clube do Bairro, 
juntamente com o Serviço de 
Coesão Social do Município de 
Óbidos, “irão identificar crianças 
e famílias que poderão beneficiar 
da solidariedade de todos os que 
se juntarem a esta causa e dar 
o melhor destino aos bens que 

forem recolhidos”.
Neste dia, pelas 13 horas, 

realiza-se um almoço partilhado 
na sede da associação. Depois 
da refeição, o grupo de cateque-
se do Bairro Senhora da Luz irá 
encarregar-se da animação, no-
meadamente com jogos tradicio-
nais para os mais pequenos. Ha-
verá uma participação especial 
do ator/animador José Ramalho, 
reconhecido pelos diversos pro-
jetos que tem desenvolvido na 
área do teatro e marionetas,  em 
especial pela sua interpretação 
da figura de Rafael Bordalo Pi-
nheiro.

A confirmação de presença no 
almoço deve ser feita até ao dia 
2 de dezembro, pelo telemóvel 
918836206. 

Natal solidário no Bairro 
Senhora da Luz

A iniciativa tem diversas atividades com espírito natalício

Pu
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O Município de Peniche pro-
move a interpretação do patrimó-
nio geológico do concelho, colo-
cando em curso diversas ações 
com vista à sua valorização e à 
requalificação da oferta turística. 
Neste sentido, estão a decorrer 
os trabalhos para implementação 
do Projeto "De Costa (En)Cos-
ta – Peniche", cofinanciado no 
âmbito do programa GAL Pesca 
Oeste / MAR2020.

Com o objetivo de potenciar 

os diferentes elementos patrimo-
niais junto ao litoral, estão a ser 
criados recursos interpretativos, 
num total de onze painéis, com 
instrumentos digitais associados, 
que permitirão conhecer melhor 
as caraterísticas e valores des-
ses locais.

Este investimento correspon-
de a uma componente de um 
projeto mais vasto de identifica-
ção, conservação e divulgação 
do património, particularmente o 

geológico, do Aspiring Geopar-
que Oeste, do qual o Município 
de Peniche faz parte em conjunto 
com os Municípios do Bombarral, 
Cadaval, Caldas da Rainha, Lou-
rinhã e Torres Vedras. 

O investimento previsto na 
candidatura é de €30.750,00 dos 
quais €26.137,50 de compartici-
pação comunitária e €4.612,50 
de comparticipação nacional.

O objetivo é potenciar os diferentes elementos patrimoniais junto ao litoral

Pu
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O Município de Peniche 
está a requalificar a exposição 
permanente do Centro Inter-
pretativo de Atouguia da Baleia 
(CIAB) numa colaboração com 
o Centro de Investigação da 
Universidade Nova de Lisboa 
e Universidade dos Açores.

Pretende-se que esta nova 
exposição, intitulada "A Baleia 
em Atouguia", seja “dinâmica 
e imersiva”, estando ainda em 
estudo a produção de conteú-
dos multimédia. Esta interven-
ção contribuiu não só para o 
estudo, preservação e valori-
zação deste recurso histórico e 
identitário, mas também para a 
requalificação e promoção do 
CIAB e do concelho de Peni-
che.

No dia 26 de novembro te-
rão lugar duas visitas guiadas 
à "A Baleia em Atouguia". A 
primeira será às 10h30, em 
inglês e direcionada para in-
vestigadores e, a segunda às 
15h00, em português, para o 
público em geral, com o tema 
“(Re)Descobrindo a Baleia em 
Atouguia| Itinerário Cultural”. 
Estas visitas guiadas estão 
integradas no programa “Peni-
che - Novembro, Mês do Mar” 

e realizam-se no âmbito do III 
Encontro Internacional “Histó-
rias da Natureza e Ambientes 
- Mais do que só Biodiversida-
de” e da Semana da Ciência e 
da Tecnologia / Ciência Viva 
2022.

Nesta nova exposição abor-
da-se a ligação da vila medie-
val de Atouguia com a captura 
da baleia, explicando a impor-
tância desta atividade na afir-
mação do território, no desen-
volvimento económico e até 
na definição do tecido social 
do concelho. Esta intervenção 
contribui para o estudo, pre-
servação e valorização deste 
recurso histórico e identitário, 
mas também para a requalifi-
cação e promoção do CIAB e 
do concelho de Peniche.

É uma operação que está 
a decorrer ao abrigo da candi-
datura “A Baleia em Atouguia: 
a pesca como base da identi-
dade marítima concelhia” ao 
programa GAL Pesca Oeste / 
MAR2020, com o investimento 
previsto de €41.820,00, dos 
quais €35.547,00 de com-
participação comunitária e 
€6.273,00 de comparticipação 
nacional.

Nova exposição 
no Centro 
Interpretativo 
de Atouguia da Baleia

Promoção 
do património geológico 
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A concentração, promovida 
pela Comissão de Utentes do 
Centro de Saúde do Bombarral, 
foi aproveitada para lançar uma 
petição pública pela melhoria dos 
cuidados de saúde no concelho 
e que se espera reúna as 2500 
assinaturas suficientes para o 
assunto ser debatido na Assem-
bleia da República.

“Estamos a exigir mais médi-
cos e enfermeiros porque a popu-
lação não tem acesso às consul-
tas nem à prestação de cuidados 
básicos”, declarou Rute Azeve-

do, da comissão, apontando que 
“existem dois médicos afetos ao 
centro de saúde que não podem 
dar resposta aos mais de doze 
mil utentes do concelho”, o que 
faz com que haja milhares de 
pessoas sem médico de família, 
como é o caso de António Soa-
res, que está “há três anos nesta 
situação”.

A saída de médicos, por pe-
didos de mobilidade, teve como 
consequência imediata o aumen-
to do número de utentes sem 
médico de família e o preenchi-

Utentes fazem manifestação para 
reclamar contra falta de médicos
Inaugurada em julho de 2019 pelo Primeiro-Mi-
nistro António Costa, celebrando os 40 anos do 
Serviço Nacional de Saúde, a Unidade de Saúde 
Familiar do Bombarral constituída por sete médi-
cos e sete enfermeiros está agora quase reduzi-
da ao mínimo e ao verem a cada dia que passa as 
condições a piorarem algumas dezenas de uten-
tes reuniram-se no passado sábado à entrada do 
estabelecimento de saúde para protestarem.

Francisco Gomes

Protesto junto ao centro de saúde do Bombarral
mento dos horários em falta não 
acontece porque os profissionais 
“não consideram as condições 
encontradas atrativas para aqui 
se fixarem, devido à excessi-
va carga horária por causa das 
equipas reduzidas, e à falta de 
materiais e meios de diagnósti-
co para dar resposta às neces-
sidades dos utentes”, apontou 
a comissão, que contou com o 

apoio do presidente da Câmara 
do Bombarral, Ricardo Fernan-
des, que disse que “os pedidos 
de mobilidade dos médicos são 
legítimos mas tem de se preca-
ver a sua substituição antes de 
se permitir”.

Após vários meses de con-
testação dos utentes, por dificul-
dades em marcar consultas, a 
marcação de consultas (exceto 

agudas) passou a ser através de 
serviço telefónico, o que os uten-
tes dizem ser “uma dificuldade 
acrescida”.

Por outro lado, a tentativa de 
colmatar a falta de profissionais 
com médicos tarefeiros, a recibos 
verdes, “não resolve o problema 
de fundo e cria uma enorme ins-
tabilidade e rotatividade nos pro-
fissionais e nos utentes”.

O retábulo da Ermida de São 
Brás, no Bombarral, da autoria 
de Baltazar Gomes Figueira, pai 
de Josefa d’Óbidos, vai estar em 
exposição, nos próximos meses, 
no Museu Nacional Frei Manuel 
do Cenáculo, em Évora.

O momento da inauguração 
aconteceu no passado dia 13, 
com a presença da diretora do 
Museu, Sandra Leandro, do pre-
sidente da Câmara Municipal do 
Bombarral, Ricardo Fernandes, e 
da vereadora da Cultura, Fátima 

Coelho, e dos vereadores Bruno 
Santos e Carlos João Fonseca.

A historiadora bombarralense 
Dóris Santos, diretora do Museu 
Nacional do Traje, falou mais em 
pormenor sobre as várias pintu-
ras que constituem o retábulo.

Retábulo da Ermida 
de São Brás em Évora

Inauguração da exposição

A comunidade da Paróquia 
do Bombarral viveu no pas-
sado fim de semana mais um 
momento marcante, com a 
chegada da imagem do seu 
padroeiro, o Santíssimo Salva-
dor do Mundo. 

Na noite de sábado teve lu-
gar a cerimónia de receção e 
bênção da imagem, que no dia 
seguinte saiu procissão pelas 
ruas da vila.

Imagem de padroeiro 
recebida e benzida

Imagem do Santíssimo Salvador do Mundo
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No dia 3 de dezembro come-
mora-se o centenário da che-
gada do primeiro carro ao Pe-
reiro, no concelho do Cadaval, 
pertença de João Henriques, e 
para festejar este marco a As-
sociação Recreativa Cultural 
Desportiva e de Melhoramen-
tos do Pereiro organiza um 
passeio de carros clássicos, 
com início às 10h, com almoço 

convívio.
Às 23h, a banda de rock 

Bandamecos tocará música ao 
vivo.

No dia 4 celebra-se o 43º 
aniversário da associação, 
com um almoço convívio para 
todos os sócios e população. 

Inscrições pelo telemóvel 
919109098 ou na associação.

Centenário 
do primeiro carro 
no Pereiro

Pu
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No passado sábado o Grupo 
Motard “Falcões do Montejunto” 
completou 25 anos de existên-
cia. Dezenas de associados e 
amigos dos “Falcões” reuniram-
se na sede da Sociedade Des-
portiva e Recreativa de Alguber 
para comemorar esta simbólica 
efeméride.

As celebrações iniciaram-se 
com uma homenagem póstuma a 
Luís Deodato, membro dos “Fal-

cões do Montejunto” que faleceu 
em agosto. Natural da Sobrena, 
“Miolos”, como era conhecido 
entre amigos e conterrâneos, foi 
relembrado.

Seguiu-se o momento do des-
cerrar da placa comemorativa 
dos 25 anos do grupo. Neste ato, 
esteve presente o presidente da 
Câmara Municipal do Cadaval, 
José Bernardo Nunes, o presi-
dente da Junta de Freguesia de 

Alguber, Telmo Santos, assim 
como o presidente dos “Falcões 
do Montejunto”, Pedro Duarte, e 
restantes membros da direção.

Pelas 20h deu-se início ao 
jantar convívio e, posteriormen-
te, ao concerto da banda de hard 
rock “Ferro e Fogo”. Fundado em 
1978, o grupo musical provenien-
te da Reboleira animou o público 
e fechou as comemorações.

“Falcões do Montejunto” 
celebraram as ‘bodas 
de prata’

Foi descerrada uma placa alusiva aos 25 anos do Grupo Motard

Na próxima sessão do “En-
velhecer com Qualidade – As 
Conversas que Interessam”, 
numa parceria entre o CLDS 
Melhor Cadaval e a delegação 
do Cadaval da Cruz Vermelha 
Portuguesa, a temática da saú-
de será abordada pela enfer-
meira Patrícia Santos.

Falar de forma informal so-
bre os sinais de alerta para 

AVC e enfarte, porque prevenir 
é o melhor remédio e a adoção 
de hábitos simples podem fa-
zer toda a diferença no dia a 
dia, preencherá a iniciativa, a 
ter lugar no dia 28 de novem-
bro, pelas 15h, nas instalações 
da Leader Oeste, no edifício da 
antiga escola primária do Ca-
daval.

Sessão sobre AVC 
e enfarte
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Foi inaugurada no passado 
dia 16, no Museu do Vinho de Al-
cobaça, a exposição “Cutelaria: 
Tradição e Modernidade na Arte 
da Inovação do Aço”, com espó-
lio das empresas da Benedita e 
Santa Catarina.

Esta iniciativa decorre no âm-
bito da atividade da Associação 
de Cutelarias de Santa Catarina 
e Benedita, contando com a par-
ticipação das fábricas Ciol, Curel, 
Icel, Ivo, Jero, Lombo do Ferreiro 
e Nicul.

Na organização estão os Mu-
nicípios de Alcobaça e Caldas da 

Rainha, e a Associação Empre-
sarial da Região Oeste (AIRO).

Após várias décadas de an-
seios do setor, surgiu em 2018 a 
marca registada conjunta Cutela-
rias de Santa Catarina e Benedi-
ta, por intermédio deste grupo de 
empresas que tem como objetivo 
preservar a memória cutileira de 
Alcobaça e Caldas da Rainha.

As freguesias de Santa Cata-
rina e da Benedita foram o berço 
de centenas de cutileiros que, 
durante décadas e gerações, de-
senvolveram a sua arte e permi-
tiram o crescimento de diversas 

empresas.
Hoje assumido como o prin-

cipal cluster de cutelaria de Por-
tugal e um dos cinco com maior 
relevância a nível mundial, as 
cutelarias de Santa Catarina e 
Benedita lideram o setor em tec-
nologia e inovação.

A AIRO, em conjunto com os 
Municípios de Alcobaça e Caldas 
da Rainha e as freguesias da Be-
nedita e Santa Catarina, assume 
a coordenação da associação de 
cutelarias.

Cutelarias de Santa 
Catarina e Benedita 
em exposição 

Exposição no Museu do Vinho de Alcobaça

O salão dos Bombeiros Vo-
luntários da Benedita acolhe um 
concerto do cantor Toy, no dia 25 
de novembro, às 22h30.

O evento é promovido pelo In-
termarché, no âmbito do seu 31º 
aniversário. Para celebrar a data, 
a insígnia de supermercados 
preparou três concertos de Toy 
no norte, centro e sul do país, 

tendo numa ação digital incenti-
vado as pessoas a escolher as 
localidades, desde que tenham 
um Intermarché a funcionar.

Na zona centro a loja mais 
votada foi a do Intermarché da 
Benedita. O concerto é gratuito 
mas o acesso é limitado à lota-
ção, pelo que é necessário que 
os ingressos (pulseiras) sejam 

levantados, ao longo da semana 
na loja da Benedita pelos titula-
res do Cartão Poupança Inter-
marché.

Em paralelo foi lançado um 
passatempo que permite a 31 
pessoas, por região, jantarem 
com o cantor no dia do concerto, 
num restaurante da localidade.

Toy dá concerto gratuito 
na Benedita

O cantor vai atuar no âmbito do 31º aniversário do Intermarché (foto Mariana Martinho)

Cerca de dez mil pessoas 
com carências alimentares 
comprovadas nos concelhos de 
Alcobaça, Bombarral, Cadaval, 
Caldas da Rainha, Lourinhã, 
Nazaré, Óbidos e Peniche vão 
ser beneficiadas, através de 59 
instituições de solidariedade 
social, no âmbito da campanha 
de recolha do Banco Alimentar, 
a decorrer nos dias 26 e 27 de 
novembro.

A campanha destina-se a 
angariar alimentos básicos, 
relativamente aos quais não 
existem excedentes (como lei-
te, arroz, massas, azeite, óleo, 
grão e feijão, atum, salsichas, 
bolachas e cereais de pequeno 
almoço).

Procura-se “incentivar a 
partilha com as pessoas que 
não têm alimento à sua mesa e 
sensibilizar a comunidade para 
as carências alimentares que 
afetam muitas famílias”.

Para além desta Campa-

nha Saco, nos supermercados, 
existe ainda a Campanha Aju-
da Vale, de 24 novembro a 4 de 
dezembro, através de vales de 
produtos selecionados (como 
azeite, óleo, leite, salsichas e 
atum), entregues nas caixas 
de pagamento.

A Campanha Online, na pla-
taforma www.alimentestaideia.
pt, permite a doação de ali-
mentos online e a participação 
de pessoas que habitualmente 
não se deslocam ao supermer-
cado ou que residam fora de 
Portugal, nomeadamente os 
emigrantes. O pagamento é 
feito por Multibanco ou cartão 
de crédito.

“Sabemos que se vivem 
tempos difíceis, que o custo de 
vida não para de aumentar e 
que muitas famílias vão preci-
sar de que a nossa sociedade 
seja, mais uma vez, solidária”, 
manifestou o Banco Alimentar.

Banco Alimentar 
realiza campanha

Cartaz da campanha de recolha de alimentos

Este natal, através da cam-
panha “Presentes à Mesa”, a 
Missão Continente vai apoiar 
14 instituições do distrito de 
Leiria, uma por cada loja Con-
tinente, Continente Modelo e 
Continente Bom Dia do distrito, 
na luta contra a fome e ajuda 
aos cidadãos em situação des-
protegida. 

A campanha está a decorrer 
nas lojas Continente e online, 
através da venda de vales so-
lidários de 1€ e 5€, até 8 de 
janeiro. O valor angariado por 
cada loja será doado 50% 
para a Rede de Emergência 
Alimentar (REA) e 50% para a 
instituição local apoiada pela 
loja. Desta forma, os clientes 
apoiam a REA - que funciona à 
escala nacional -, mas também 
a instituição local, contribuindo 
diretamente para a sua comu-
nidade e conterrâneos.

As instituições identificadas 
têm como objetivo combater a 
fome e pobreza e foram sele-
cionadas pelas lojas tendo em 
conta a parceria já existente 
com a Missão Continente, en-
tre outros critérios.

Nas Caldas da Rainha, as 
instituições apoiadas serão o 
Centro de Educação Especial 
Rainha D. Leonor e o Banco 
Alimentar Contra a Fome do 
Oeste. Em Óbidos, os Guias 
de São Lourenço – Grupo In-
terparoquial de Óbidos, em Pe-
niche, a Associação Famílias 
Diferentes, no Bombarral, o 
Centro Social Padre Fernando 
Diogo, na Nazaré, a Confraria 
de Nossa Senhora da Nazaré, 
e em Alcobaça, a Santa Casa 
da Misericórdia de Alcobaça.

Serão ainda apoiadas ins-
tituições da Marinha Grande, 
Leiria, Porto de Mós e Pombal.

Missão Continente 
ajuda 14 instituições 
do distrito
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O reforço da ligação entre os 
dois países marcou o discurso 
dos dois chefes de estado na ce-
rimónia de inauguração do hotel 
de cinco estrelas integrado num 
monumento nacional, com Mar-
celo Rebelo de Sousa a destacar 
que os dois povos são “irmãos”, 
sublinhando a “força da fraterni-
dade”, mais do que “uma comu-
nidade que tem uma fala comum” 
ou existirem relações bilaterais 
no plano político e diplomático. 

O Presidente da República 
manifestou também que na obra 
inaugurada “trabalharam inúme-
ros moçambicanos”, referindo 
que através da Visabeira “Por-
tugal está presente no turismo 
de excelência em Moçambique 
e Moçambique está presente no 
turismo de excelência em Portu-
gal”.

Filipe Nyusi aproveitou para 

incentivar os empresários portu-
gueses para que “visitem os des-
tinos turísticos de Moçambique 
e explorem as oportunidades de 
investir”.

O ministro da Economia e do 
Mar, António Costa Silva, em re-
presentação do Primeiro-minis-
tro, disse igualmente esperar que 
a passagem do Presidente de 
Moçambique por Portugal possa 
contribuir para "atrair cada vez 
mais a atenção dos empresários 
portugueses para investirem” 
naquele país, sustentando que 
“Moçambique é hoje um importa-
dor de tecnologias e as empre-
sas portuguesas podem colocar 
essas tecnologias no solo mo-
çambicano e desenvolver gran-
des projetos empresariais”.

Para além disso, “Moçambi-
que precisa de investimentos na 
área da agroindústria, do turis-

Hotel de cinco estrelas 
inaugurado por dois 
Presidentes da República
O Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Ho-
tel, um investimento de 24,5 milhões de euros 
por parte do Grupo Visabeira, foi inaugurado no 
passado sábado pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo seu congénere 
moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, cuja presen-
ça se deve à aposta da empresa no país africano, 
onde tem seis hotéis e empreendimentos.

Presidentes e comitivas a visitarem a nova unidade hoteleira no Mosteiro de Alcobaça

Francisco Gomes

mo, das energias renováveis e 
da economia do mar".

O membro do Governo enalte-
ceu a obra inaugurada e afirmou 
que “um país que não reconhe-
ce aquilo que faz bem é um país 
que está mais propenso a fazer 
as coisas mal", lamentando que 
em Portugal não haja "o hábito 
de reconhecer o trabalho das 
empresas".

“É por isso que no Ministério 
da Economia e do Mar estamos a 
pensar lançar uma iniciativa com 
todo o nosso sistema empresa-
rial para pegarmos nos exemplos 
mais extraordinários que temos 
no nosso país e torná-los mais 

visíveis para a sociedade portu-
guesa", revelou o ministro.

O hotel agora inaugurado 
tem 91 quartos e sala para con-
gressos, banquetes e reuniões, 
instalados no Claustro do Ra-
chadouro, alvo de uma obra de 
recuperação que contou com a 
assinatura do arquiteto Eduardo 
Souto Moura. É o sétimo em Por-
tugal da cadeia Montebelo Ho-
tels & Resorts, que em janeiro de 
2023 inaugurará, em Lisboa, no 
Chiado, mais uma unidade.

O presidente do conselho 
executivo do grupo Visabeira, 
Nuno Marques, destacou que a 
empresa, que este ano comemo-

rou 42 anos, "vive uma fase de 
grande fulgor, estimando atingir 
em 2022 o volume de negócios 
consolidado de 1,5 mil milhões 
de euros, sensivelmente o dobro 
do volume de negócios de 2017, 
representando um crescimento 
médio de 20% ao longo dos últi-
mos cinco anos".

Deste volume de negócios, 
"80% é obtido no mercado ex-
terno", onde o grupo Visabeira 
é "reconhecido como um dos 
principais "players" europeus no 
fornecimento de serviços de en-
genharia de redes de telecomu-
nicações, eletricidade e gás".

Alcobaça tem, na doçaria con-
ventual, um legado riquíssimo, 
herdeiro das tradições gastro-
nómicas dos monges e monjas 
de Cister, senhores dos antigos 
Coutos de Alcobaça com mais de 
oito séculos de ocupação na re-
gião. Permanecem até aos dias 
de hoje as famosas cornucópias, 
o Pão-de-Ló de Alfeizerão, as 
trouxas de ovos, a Ginja de Al-
cobaça, entre muitas outras delí-
cias de tradição conventual.

No concurso “Melhor Doce 
Conventual” foi distinguido com o 
primeiro prémio o “Manjar Real”, 
da pastelaria Alcôa (Alcobaça), 
recebendo menções honrosas 
o “Pão de Ló de Alfeizerão, do 
Atelier do Doce (Alcobaça), o 
“Papão d’Anjo”, da Casa dos Do-

ces Conventuais (Alcobaça) e o 
“Pralines Belges”, da Abadia de 
Herkenrode (Bélgica).

O prémio de Melhor Compota 
foi atribuído à “Compota de Pês-
sego com Menta Fresca”, das 
Monjas Cistercienses de São 
Bento da Porta Aberta (Rio Cal-
do). 

O Melhor Licor Conventual foi 
considerado o “Licor de Singe-
verga”, do Mosteiro de Singever-
ga (Santo Tirso”.

A iniciativa foi realizada em 
pleno Mosteiro de Alcobaça, que 
serviu de “tela” a uma experiência 
visual consumada com o espetá-
culo de vídeomapping "Alcobaça 
- Terra de Paixão", que coloriu os 
200 metros de comprimento da 
fachada do monumento.

Doces e licores conventuais no mosteiro
De 17 a 20 de novembro, Alcobaça esteve no 
mapa internacional dos eventos gastronómicos 
de excelência com a 24ª edição da Mostra Inter-
nacional de Doces & Licores Conventuais.

Francisco Gomes

O presidente da Câmara de Alcobaça satisfeito com a 24ª edição
“Trata-se de uma oportunida-

de privilegiada para saborear o 
melhor da nossa tradição gastro-
nómica conventual, assim como 
das melhores casas portuguesas 
e estrangeiras da especialida-
de”, evidenciou o presidente da 
Câmara de Alcobaça, Hermínio 
Rodrigues.

Para o autarca, a simultanei-
dade da inauguração do Monte-

belo Mosteiro de Alcobaça Histo-
ric Hotel, no Claustro do Racha-
douro, espaço que foi palco de 
sessões de showcooking e mú-
sica ao vivo por bandas filarmó-
nicas, orquestras e associações 
culturais do concelho de Alcoba-
ça, era motivo de dupla alegria.

“Não tenho a menor dúvida de 
que todo o território irá beneficiar 
desta nova unidade hoteleira de 

cinco estrelas, alargando o leque 
de segmentos de turismo como 
também atraindo todo um novo 
mercado de congressos e even-
tos sectoriais e empresariais. 
Representa uma oportunidade 
única de desenvolvimento e di-
namização de todo o concelho”, 
declarou o presidente da Câma-
ra.
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FestiSopas, sopas e mostra 
de doces e licores regionais, é 
o evento que vai decorrer no 
Valado de Santa Quitéria no dia 
3 de dezembro, às 20 horas.

A iniciativa, na sede da As-
sociação Recreativa Despor-

tiva Quiterense, será animada 
pelo Grupo de Cavaquinhos 
das Gaeiras.

A entrada é seis euros para 
os sócios, oito euros para os 
não sócios e cinco euros para 
menores de doze anos.

FestiSopas no Valado 
de Santa Quitéria

Na noite de 19 de novembro 
houve teatro vicentino nas ruas 
da vila do Sardoal, com a estreia 
do Auto da Barca do Inferno, de 
Gil Vicente, numa encenação di-
rigida por José Ramalho, diretor 
artístico do Teatro Figura e dire-
tor técnico do Centro Cultural e 
de Congressos das Caldas da 
Rainha.

O centro histórico desligou a 
iluminação pública para recriar 
um ambiente medieval e deixar-
se povoar pelas figuras da obra 
quinhentista que foram ocupando 
os edifícios públicos num espetá-
culo-peregrinação, com início na 

Praça da República, na Câmara 
Municipal, seguindo para a Ca-
deia Velha, viajando para a Igre-
ja da Misericórdia e terminando 
na Igreja Matriz, numa proposta 
de teatro de atores amadores e 
profissionais, músicos e video-
mapping.

O evento inseriu-se na rota 
Botto, Camões, Gil Vicente e Ou-
tros Que Por Cá Passaram - Ca-
minhos Literários | Programação 
Cultural em Rede, de relevância 
na promoção do turismo cultural 
pela multidisciplinaridade da ani-
mação artística, estética, arquite-
tura pública e de marcas identitá-

rias do território do Sardoal.
Promovido pelo Município do 

Sardoal, o espetáculo envolveu o 
Grupo de Teatro Getas, o Teatro 
Figura, a Associação SnowBlack, 
a Vórtice Dance e a Hochschu-
le Mainz | University of Applied 
Sciences.

O Auto da Barca do Inferno foi 
visto por mais de 500 pessoas, 
que ocuparam as ruas do Sar-
doal, numa evocação do mestre 
Gil Vicente, que inúmeras vezes 
esteve nas Caldas da Rainha e 
aqui estreou em 1504 o Auto de 
S. Martinho na Igreja de Nossa 
Senhora do Pópulo.

Teatro vicentino num espetáculo-peregrinação (foto Paulo Sousa)

José Ramalho encenou 
o Auto da Barca do Inferno

“Pediatria em Movimento” 
é o mote das XXVII Jornadas 
de Pediatria de Leiria e Caldas 
da Rainha, que se realizam em 
formato online nos dias 24 e 25 
de novembro, uma organiza-
ção conjunta dos Serviços de 
Pediatria do Centro Hospitalar 
de Leiria (CHL) e do Centro 
Hospitalar do Oeste (CHO). 

“Nesta edição pretendeu-
se, a partir de um denominador 
comum – o movimento, abor-
dar uma diversidade de temas 
que fossem úteis na prática 
clínica”, destaca Pascoal Mo-
leiro, médico pediatra do CHL 
e responsável pela comissão 
organizadora das Jornadas. 

“Exercício Físico em Ida-

de Pediátrica”, “Prescrição do 
exercício: o ABC para profis-
sionais de saúde”, “Quando o 
exercício é patológico”, “As-
petos nutricionais do despor-
to”, “Impacto da pandemia no 
desenvolvimento psicomotor”, 
“Doença do Movimento: abor-
dagem na infância”, “Altera-
ções da marcha do ponto de 
vista ortopédico”, “Quando o 
sono é perturbado pelo movi-
mento”, “Diabetes e exercício”, 
“Doença cardíaca e exercício”, 
“Asma e exercício” e “A impor-
tância do Brincar”, são alguns 
dos temas.

Os interessados podem ins-
crever-se em https://jornadas-
leiriaecaldas.eventqualia.net.

Jornadas de Pediatria 
em formato online 

Pu
b.
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FUTEBOL
Campeonato Nacional 
de Juvenis A 
2ª Divisão Série B

Jornada 13:
FC Porto B 4-0 Marinhense
Taboeira 1-4 Ac. Santarém
Lusit. de Lourosa 1-0 Caldas SC
Viseu e Benfica 0-1 Ançã
G. Unida 0-4 Acad. de Viseu
Bairro do Valongo 2-0 Rio Ave B
 
Classificação:
1º FC Porto B - 31P | 13J
2º Taboeira - 31P | 13J
3º Lusit. de Lourosa - 28P | 13J
4º Ac. Santarém - 24P | 13J
5º Caldas SC - 22P | 13J
6º Marinhense - 22P | 13J
7º Acad. de Viseu - 15P | 13J
8º Ançã - 15P | 13J
9º Bairro do Valongo - 13P | 13J
10º Rio Ave B - 11P | 13J
11º Viseu e Benfica - 11P | 13J
12º Guarda Unida - 0P | 13J

Jornada 14:
Ac. Santarém vs Lusit. Lourosa
Taboeira vs Bairro do Valongo
Caldas SC vs Viseu e Benfica
Ançã vs G. Unida
Acad. de Viseu vs FC Porto B
Marinhense vs Rio Ave B

Campeonato Nacional 
de Iniciados A 

Série D
Jornada 12:
CADE 0-1 FC Alverca
Ac. Santarém 0-2 Benfica
GS Loures 1-4 Sporting
Sacavenense 0-4 Real SC
Caldas SC 1-1 Footkart
 
Classificação:
1º Sporting - 34P | 12J
2º Benfica - 31P | 12J
3º Real SC - 30P | 12J
4º FC Alverca - 23P | 12J
5º Footkart - 14P | 12J
6º GS Loures - 10P | 12J
7º Ac. Santarém - 9P | 12J
8º Sacavenense - 9P | 12J
9º CADE - 7P | 12J
10º Caldas SC - 5P | 12J

Jornada 13:
Benfica vs CADE
Sporting vs Ac. Santarém
Real SC vs GS Loures
Footkart vs Sacavenense
FC Alverca vs Caldas SC

Campeonato Distrital da 
Divisão de Honra de Seniores

Jornada 8:
Portomos. 2-1 Leiria e Marrazes
Beneditense 2-0 Mirense
Vieirense 0-1 Alq. da Serra
Guiense 2-2 Nazarenos
Avelarense 0-4 Gin. de Alcobaça

Caldas SC B 1-1 Sp. Pombal
Bombarral. 0-0 GD Alvaiázere
Peniche vs Marinhense B

 Classificação:
1º Peniche - 20P | 8J
2º Leiria e Marrazes - 18P | 8J
3º Portomosense - 17P | 7J
4º Alqueidão da Serra - 13P | 8J
5º Gin. de Alcobaça - 12P | 8J
6º Bombarralense - 12P | 8J
7º Vieirense - 12P | 8J
8º Sp. Pombal - 11P | 7J
9º Nazarenos - 11P | 8J
10º Beneditense - 10P | 8J
11º Caldas SC B - 9P | 7J
12º Guiense - 7P | 7J
13º GD Alvaiázere - 6P | 8J
14º Marinhense B - 4P | 8J
15º Mirense - 4P | 8J
16º Avelarense - 3P | 8J

Jornada 9:
Mirense vs Vieirense
Alq. da Serra vs Caldas SC B
GD Alvaiázere vs Sp. Pombal
Marinhense B vs Beneditense
Leiria e Marrazes vs Peniche
Ginásio de Alcobaça vs Guiense
Nazarenos vs Portomosense
Bombarralense vs Avelarense

Campeonato Distrital da 
Divisão de Honra de Juvenis

Jornada 7:

Sp. Pombal 0-7 UD Leiria B
GD Pelariga 0-4 Gin. de Alcobaça
Nazarenos 0-2 Peniche
UD Batalha 3-1 União da Serra
Beneditense 1-6 GRAP
Leiria e Marrazes 6-1 Marinh. B
Caldas SC B 2-1 Vieirense
 
Classificação:
1º Leiria e Marrazes - 18P | 7J
2º Caldas SC B - 15P | 6J
3º Vieirense - 15P | 7J
4º GD Pelariga - 15P | 7J
5º GRAP - 13P | 7J
6º UD Batalha - 12P | 7J
7º UD Leiria B - 12P | 7J
8º Marinhense B - 10P | 7J
9º Gin. de Alcobaça - 10P | 7J
10º Peniche - 10P | 7J
11º Nazarenos - 4P | 7J
12º União da Serra - 4P | 7J
13º Sp. Pombal - 3P | 7J
14º Beneditense - 0P | 6J

Jornada 8:
Peniche vs UD Batalha
Gin. de Alcobaça vs Nazarenos
U. da Serra vs Leiria e Marrazes
Marinhense B vs Beneditense
Vieirense vs GD Pelariga
GRAP vs Sp. Pombal
UD Leiria B vs Caldas SC B

Campeonato Distrital 
1ª Divisão de Seniores 
Série B

Jornada 7:
GRAP 0-7 Atouguiense
GSanto Amaro 2-0 Bidoeirense
Pataiense ADI Beneditense B
Valeo Nazaré 5-1 Maceirinha
Caranguejeira 4-3 GD Peso
SL Marinha 2-1 Cultural Unidos
GDR Boavista 0-2 Monte Real
 
Classificação:
1º SL Marinha - 18P | 6J
2º Caranguejeira - 13P | 5J
3º Valeo Nazaré - 13P | 6J
4º GD Santo Amaro - 11P | 6J
5º Atouguiense - 10P | 7J
6º Pataiense - 9P | 5J
7º GDR Cultural Unidos - 9P | 6J
8º GDR Bidoeirense - 7P | 6J
9º União da Serra B - 7P | 5J
10º GD Monte Real - 6P | 7J
11º ACR Maceirinha - 6P | 6J
12º GDR Boavista - 6P | 6J
13º GRAP - 2P | 6J
14º GD Peso - 1P | 7J
15º Benedit. B - 0P | 0J 
(desistência)

Jornada 8:
U. da Serra B vs Valeo Nazaré
ACR Maceirinha vs SL Marinha
Cultural Unidos vs Santo Amaro
Bidoeirense vs GDR Boavista
GD Peso vs Pataiense
Monte Real vs Caranguejeira
Beneditense B vs GRAP

Campo Municipal Quinta da 
Boneca 

Árbitro: Martim Carvalho; Ár-
bitros assistentes: Tiago Gon-
çalves e Leandro Pereira

Caldas Sport Clube: Lied-
son, Martim Silva, Tiago, Martim 
Amaro, Sedas, Tomás, Filipe, 
Manuel Leal, Vasquinho, Mineiro 
e Telmo

Suplentes: Salvador Garcia, 
Santiago Canas, Rodrigo, Ân-

gelo, Manuel Van Dunen, Rafael 
Creio e Dinis Silva 

Treinador: Hugo Ferreira
Cartão Amarelo: Manuel Leal 

(28m-1p), Martim Silva (19m-2p) 
e Vasquinho (22m-2p)

Golo: Telmo (17m-1p) e Mar-
tim Amaro (27m-2p)

Substituições: Manuel Leal 
/ Rafael Creio (45m-1p), Filipe / 
Santiago Canas (14m-2p), Telmo 
/ Manuel Van Dunen (14m-2p), 

Mineiro / Rodrigo (29m-2p) e Tia-
go / Ângelo (42m-2p)

Vieirense: André, Miguel, 
Gonçalo, Tomás, Simão, Leonar-
do, Quaresma, Gabriel, Kaiky, 
Jacinto e Rafael

Suplentes: Churra, Rúben, 
Samuel, Alves, Henriques, David 
e Guilherme

Treinador: André Santos; Ad-
junto: Guilherme Alexandre

Cartão Amarelo: Gabriel 

(25m-2p), André Santos (26m-
2p) e Samuel (48m-2p)

Golo: Gonçalo (36m-2p)
Substituições: Miguel / 

Rúben (45m-1p), Kaiky / Da-
vid (11m-2p) e Tomás / Samuel 
(46m-2p)

A equipa de juvenis (B) do 
Caldas recebeu e venceu o Viei-
rense por 2-1, no passado fim de 
semana, no Campo Municipal da 

Quinta da Boneca. 
O Caldas foi dominador e ven-

ceu com justiça, apesar do Viei-
rense ter acreditado ser possível 
chegar ao golo, que apareceu 
ao minuto 36 da segunda parte. 
Pese embora a réstia de espe-
rança, já não houve alteração até 
ao final da partida.

Rui Miguel 

Campeonato Distrital da Divisão de Honra 
Juvenis B - Jornada 7 – 1ª Fase

Caldas Sport Clube 2 - Vieirense 1

Caldas Vieirense
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Os Dragões do Oeste, em 
parceria com a Associação de 
Futebol de Leiria, vai organi-
zar o 5º Seminário de Futebol, 
no dia 10 de dezembro, nas 
Caldas da Rainha (no Centro 
Cultural e de Congressos e no 
Campo da Mata).

Esta ação é certificada pelo 
Instituto Português do Des-
porto e da Juventude com 1,6 
unidades de crédito para reno-
vação do Título Profissional de 
Treinador de Desporto e oito 
horas de formação UEFA.

A formação específica de 

futebol contará com nomes 
como Domingos Paciência, 
Jaime Pacheco, José Vala, 
José Pereira, João Santos, Mi-
guel Leal, Manuel Nunes, Car-
los Sacadura, Márcio Santos, 
Eduardo Teixeira, Júlio Vieira e 
Ricardo Tavares.

A sessão de abertura é às 
nove horas e o encerramento 
às 18h30.

A inscrição é obrigatória 
e deverá ser realizada até 
ao dia 7 de dezembro. Mais 
informações pelo telemóvel 
964320106.

5º Seminário 
de Futebol

No passado sábado de ma-
nhã, perante um pavilhão des-
portivo completamente cheio, 
decorreu um jogo “histórico” para 
a formação do voleibol do Spor-
ting Clube das Caldas (SCC) - o 
encontro entre duas equipas 
de juvenis femininas do SCC. A 
equipa A, já formada há alguns 
anos e com histórico de forma-
ção no clube por parte das suas 
atletas, e uma equipa B maiorita-
riamente formada por jovens que 
chegaram a este ano ao clube 
e ao voleibol de formação e de 
competição.

O jogo começou com algu-
ma desorganização por parte da 
equipa A, o que se revelou num 
desfecho de 26-24 para a equi-
pa B. Nos três sets seguintes a 
equipa A conseguiu fazer uma re-
organização tática, que fez com 

que houvesse uma reviravolta no 
resultado, terminando assim o 
encontro com a vitória da equipa 
A por 3x1 (26-24, 10-25, 10-25 e 
22-25).

A equipa B demonstrou, por 
seu lado, uma grande evolução, 
quer na sua organização, quer 
tecnicamente, quer ainda na sua 
atitude de resiliência e de com-
petição.

Seniores femininos
Sporting Clube 
das Caldas 1 
x Ruínas VC 3

A equipa de voleibol de senio-
res femininos do SCC recebeu 
este domingo, no seu segundo 
jogo da temporada, a equipa A. 

Ruínas VC. 
A partida foi disputada no Pa-

vilhão Raul Jardim Graça. O SCC 
perdeu o primeiro set depois de 
estar a liderar por uma diferen-
ça de 9 pontos. Recompôs-se e 
venceu o segundo set com certa 
facilidade. 

Entretanto, as jogadoras do 
SCC tiveram muita dificuldade 
no terceiro set, estando a perder 
por 1x12, o que levou a partida 
para o quarto set com o SCC em 
desvantagem no marcador. 

Apesar de lutarem até o fim, 
não foi possível a vitória no quar-
to set e o resultado final foi 1x3, 
com parciais de 23-25, 25-14,14-
25 e 23-25.

Juvenis Masculinos
Sporting Clube das 
Caldas 3 x Odivelas 

Sports Club 0 
 
Disputou-se no passado sá-

bado o jogo referente à 6ª jor-
nada da 1ª fase do escalão de 
juvenis masculinos entre o SCC 
e o Odivelas Sports Club, tendo 
os caldenses ultrapassado com 
relativo à vontade o seu adversá-
rio pelos parciais de 25-18, 25-18 
e 25-16, consolidando o 3º lugar 
entre 9 equipas participantes.

A equipa do SCC apresentou-
se com os seguintes jogadores: 
Duarte Paulo (cap.), Miguel Ta-
vares, Francisco Costa, João 
Fernandes, João Louro, Jaden 
Matsuda, Guilherme Fernandes 
e Jaime Costa. 

Juniores Masculinos B
Sporting Clube das 

Caldas B 3 x Odivelas 
Sports Club B 0 

No domingo foi a vez do esca-
lão Juniores B entrar em competi-
ção, também com a formação do 
Odivelas Sports Club, repetindo 
a receita e vencendo o seu ad-
versário por 3-0, com os parciais 
de 25-21, 25-16 e 25-17.

A equipa do SCC apresentou-
se com os seguintes jogadores: 
Maxim Negru, Gil Fernandes, 
Gonçalo Sequeira, Jaime Silva, 
Guilherme Eugénio (cap.), Dayvi-
son Fernandes, João Blanco, 
Pedro Vila, Miguel Silva, Tiago 
Vicente, Tomás Costa.

Voleibol 
Juvenis Femininos

SCC B 1 - SCC A 3

Equipas de juvenis femininos A e B do Sporting das Caldas  Juniores Masculinos B do Sporting das Caldas

No dia 27 de novembro, pe-
las 16 horas, no Estádio Muni-
cipal de Óbidos, a Fundação 
Inatel organiza a Supertaça 
Nacional Fundação Inatel em 

futebol.
Frente a frente estarão Gi-

násio Clube de Sines e JU Fi-
gueirense.

Supertaça 
da Fundação Inatel

Um golo de João Ribeiro deu 
o triunfo à equipa sénior da As-
sociação Desportiva de Alvorni-
nha (ADA) frente à Associação 
Recreativa Cultural Catarinense, 

em jogo da primeira eliminatória 
da taça distrital LizSport, da As-
sociação de Futebol de Leiria, 
em futsal.

O encontro que permitiu a 

passagem da ADA para a segun-
da eliminatória foi disputado na 
noite do passado sábado no Pa-
vilhão Gimnodesportivo de Santa 
Catarina.

Alvorninha avança na taça distrital 
de futsal

Jogadores festejam vitória
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O Caldas Rugby Clube (CRC) 
participou num torneio para os 
mais jovens, dos escalões Sub6 
a Sub14, iniciativa da Academia 
Rugby Club de Setúbal (ARCS), 
para comemorar o seu 11º ani-
versário.

Marcaram presença cerca de 
1100 atletas de 20 clubes e o 
CRC fez-se representar nos es-
calões Sub6, Sub8 e Sub12 for-
mando equipas conjuntas com o 
Rugby Clube de Santarém.

No escalão Sub14 a equipa 

pelicana, orientada por Salvador 
Palhoto, estreou-se em competi-
ção esta época, jogando com o 
Rugby Clube de Elvas e ARCS, 
que emprestaram atletas para os 
encontros realizados. 

O CRC alinhou com Antó-
nio Ribeiro, Bernardo Carvalho, 
Bruno Nascimento, Catarina La-
landa, Leandro Ferreira, Manuel 
Madaleno, Pedro Pascoal, Rodri-
go Bastos e Tomás Valentim.

No primeiro jogo contra Elvas 
notou-se a falta de experiência 

dos jovens caldenses, pela pri-
meira vez a competirem no mo-
delo de Rugby X e num terreno 
de jogo de maiores dimensões. 
Embora não tenham conseguido 
marcar, concretizaram placagens 
e nunca desistiram do resultado. 

No jogo contra Setúbal a his-
tória foi bem diferente, pois em-
bora tenham mantido a mesma 
postura defensiva, estiveram 
muito mais organizados no ata-
que e só na última jogada o ad-
versário garantiu a vitória. 

Caldas Rugby Clube 
em torneio de Setúbal

Equipa caldense

O tenista natural das Cal-
das da Rainha Frederico Silva 
perdeu no passado domingo a 
final do Challenger de Kobe, 
no Japão, ao ser batido pelo 
japonês Yosuke Watanuki, em 
três sets.

291.º do ranking mundial, o 
caldense até venceu o primeiro 
parcial por 7-6 (7-3), mas Yo-
suke Watanuki, 196.º da hierar-
quia, levou a melhor nos dois 
seguintes, por 7-5 e 6-4, num 
encontro que durou duas horas 
e 49 minutos.

O atleta tinha eliminado o 
vietnamita Lý Hoàng Nam, por 

6-2 e 6-4, o australiano Rinky 
Hijikata por 6-4 e 6-2, o japo-
nês S. Hazawa por 2-6, 6-3 e 
7-6 e o croata Nino Serdarušić, 
por 6-4, 3-6 e 6-3.

“Desta vez não deu para 
trazer o título. Continuamos o 
trabalho para ser mais feliz no 
próximo”, manifestou Frederico 
Silva, que subiu 47 lugares, até 
ao nº 244 do ranking.

Esta foi a segunda final da 
carreira de Frederico Silva, de 
27 anos, depois de ter perdido 
o encontro decisivo em São 
Paulo, no Brasil, em 2020.

Frederico Silva 
perde final no Japão

O tenista caldense perdeu mas subiu 47 posições no ranking 
mundial

Três atletas do Caldas Rugby 
Clube Touch estiveram presentes 
na 3 Nations Touch Cup, partici-
pando nas seleções nacionais de 
touch rugby nos escalões M40 e 
M45.

O evento, realizado no passa-
do sábado, em Coimbra, juntou 
as selecções de Espanha, Fran-
ça e Portugal.

Paulo Santos e Janica Calado 
da Maia representaram a seleção 
nacional M40 e Luis Lalanda fez 

parte da seleção nacional M45.
As quatro seleções presentes 

disputaram um conjunto de seis 
jogos, tendo a seleção francesa 
vencido todos os encontros dis-
putados, confirmando o esperado 
favoritismo que lhe era atribuído, 
sendo que a vitória contra a sele-
ção de M45 de Portugal foi pela 
margem mínima (França M40 - 3 
x 2 - Portugal M45).

Foi um importante momento 
de preparação, desenvolvimento 

e melhoria de questões técnicas 
de cada jogador e de cada uma 
das equipas, a pensar nas prin-
cipais competições que se avizi-
nham (Europeu e Mundial).

Resultados dos jogos: Por-
tugal M40 - 1 x 4 - França M40; 
Portugal M45 - 7 x 4 - Espanha 
M40; Portugal M45 - 2 x 3 - Fran-
ça M40; Portugal M40 - 5 x 7 - 
Espanha M40; França M40 - 11 x 
1 - Espanha M40; Portugal M40 
- 5 x 3 - Portugal M45.

Jogadores caldenses nas seleções 
nacionais de touch rugby

Os três atletas do Caldas Rugby Clube Touch

Decorreu nos dias 12 e 13 
de novembro o “Tomar Open 
2022”, destinado aos escalões 
de Sub-14 e Sub-18. O Clube 
de Ténis das Caldas da Rai-
nha fez-se representar pelos 
atletas Carlota Canas Franca, 
Lara Pia Santos, Alexandre Lo-
pes, Daniel Domingos, Gabriel 
Moreira, Justino Rodrigues e 
Rodrigo Inácio, acompanha-
dos pelo treinador Pedro Ro-
drigues.

Destaque para Justino Ro-
drigues, que arrecadou os tí-
tulos de singulares e pares no 
escalão Sub-14 e Alexandre 
Lopes, que foi finalista de pa-
res no escalão Sub-18.

Entretanto, a jovem atleta 
do Clube de Ténis das Caldas 
da Rainha, Luísa Louro, foi a 
vencedora do “Open Quinta da 
Moura”, no escalão de Sub-12. 

Após ultrapassar a fase de 
grupos com vitórias nos dois 
encontros disputados, Luísa 
Louro venceu todos os encon-
tros seguintes até bater na final 
Leonor Nunes (Colégio Amor 
de Deus) pelos parciais de 4/1 
e 4/1.

Os atletas caldenses Matil-
de Figueiredo e Diogo Faus-
tino disputaram nos dias 12 e 
13 de novembro o “Torneio Se-
bastião da Gama” no escalão 
Sub-12, em Setúbal.

Diogo Faustino não ultra-
passou a fase de grupos ape-
sar de uma boa vitória nesta 
fase do torneio. Matilde Figuei-
redo ultrapassou em primeiro 
lugar a fase de grupos e viria a 
ceder apenas na final frente a 
Matilde Ferreira Bento por 4/2, 
1/4 e 3/5.

Tenistas caldenses 
no “Tomar Open 2022”

Grupo de atletas em Tomar acompanhados pelo técnico 
Pedro Rodrigues
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A Associação Peão Cavalgan-
te Arneirense comemorou o Dia 
Mundial do Xadrez, 19 de no-
vembro, realizando o 1º Torneio 
de Xadrez Porta da Cidade, nas 
Caldas da Rainha, onde partici-
param 18 jogadores, que esgota-
ram a capacidade de espaço. 

Com direção de prova e arbi-
tragem de José Cavadas, o tor-
neio teve o ritmo de 10 minutos+ 
3 segundos, em sistema suíço 
de 6 rondas, estando inserido 
no projeto “Xadrez em espaços 
públicos”, da Associação Peão 
Cavalgante/Arneirense.

O vencedor foi o veterano +50 
António Policarpo (Associação 
Peão Cavalgante/Arneirense) 
com 6 pontos, só com vitórias. 
No pódio ficou em 2º Fernando 
Oliveira, veterano +50, com 5 
pontos, e em 3º lugar Alexan-
der Ferreira (Associação Peão 
Cavalgante/Arneirense), sub18, 

com 4 pontos.
As restantes posições ficaram 

assim ocupadas: 4º lugar - An-
dré Sousa (Sub16) (Associação 
Peão Cavalgante/Arneirense) - 4 
pontos; 5º(s) lugar - Paulo Cons-
tantino (Associação Peão Caval-
gante/Arneirense) - 4 pontos e 
Luís Real (Sub10) (Associação 
Peão Cavalgante/Arneirense) - 4 
pontos; 7º lugar - João Marques 
(Associação Peão Cavalgante/
Arneirense) - 3,5 pontos; 8º lu-
gar - João Rodrigues (Caldas 
da Rainha) - 3 pontos; 9º lugar - 
Joseph Barestishevsky (Sub 14) 
- (Associação Peão Cavalgante/
Arneirense)- 3 pontos; 10º lugar 
- Nuno Bastos (Sub16) (Asso-
ciação Peão Cavalgante/Arnei-
rense) - 3,0 pontos; 11º lugar 
- Bruno Lourenço (Associação 
Peão Cavalgante/Arneirense) 
- 3,0 pontos; 12º - Rafael Lou-
renço (Sub14) (Associação Peão 

Cavalgante/Arneirense) - 3,0 
pontos; 13º - Alina Diguta (Asso-
ciação Peão Cavalgante/Arnei-
rense) - 2,5 pontos; 14º - Ricardo 
Raimundo (Sub12) (Associação 
Peão Cavalgante/Arneirense) - 
2.0 pontos; 15º - Francisco Fer-
raz (Vet+50) das Caldas da Rai-
nha - 1,0 ponto; 16º - Sara Beato 
(Sub10) (Associação Peão Ca-
valgante/Arneirense) - 1,0 ponto; 
17º - Miguel Van Dijk (Sub10) 
(Associação Peão Cavalgante/
Arneirense) - 1,0 ponto; 18º - 
Sara Pereira (Sub08) (Associa-
ção Peão Cavalgante/Arneiren-
se) - 1,0 ponto.

Mónica Rezendes, gerente do 
Café Porta da Cidade, declarou 
que foi “um privilégio ser parceira 
da Associação Peão Cavalgante 
Arneirense no projeto “Xadrez 
nos espaços públicos”, no Dia 
Mundial do Xadrez, numa tarde 
muito bem passada“.

A Associação Peão Caval-
gante/Arneirense, das Caldas 
da Rainha participou com duas 
equipas nos Campeonatos 
Distritais de Leiria de Equipas 
(semi-rápidas e rápidas) em 
xadrez.

Em semi-rápidas, após seis 
rondas, a equipa A ficou no 
4º lugar final entre onze equi-
pas, tendo sido constituída 
por Fernando Oliveira, Carlos 
Marques, Rui Batalha e Tomás 
Honório Oliveira.

A equipa B foi composta por 
José Cavadas, Alex Ferreira, 
Luís Real e Nuno Bastos, e fi-
cou em 8º lugar.

A equipa de Sismaria A foi a 
vencedora, seguindo-se Cor-
vos do Lis A e Marinhense A.

Em rápidas, a classificação 
após a ronda 5 coloca a Sisma-
ria A em 1º, o Corvos do Liz A 
em 2º e o Corvos do Lis em 3º. 
A Peão Cavalgante/Arneirense 
A está em 7º e a B em 9º, entre 
dez equipas.

Peão Cavalgante/
Arneirense 
nos campeonatos 
distritais

Equipa A

1º Torneio de Xadrez 
Porta da Cidade

Evento no Café Porta da Cidade

Pu
b.

Realiza-se no próximo dia 
27 o 2º Torneio de Minibasque-
te do “Gaeirão”, no pavilhão do 
Complexo Escolar do Alvito, nas 
Gaeiras.

Trata-se de um evento com 
organização da secção de bas-
quetebol da Sociedade Cultural 

e Recreativa Gaeirense, com o 
apoio do Município de Óbidos.

O torneio decorrerá das 09h00 
às 13h00. Participam o Clube  
Stella Maris de Peniche e Gaei-
rense Basket, da Associação de 
Basquetebol de Leiria, o Basket 
Casal do Grilo da Associação 

de Basquetebol de Santarém 
e a Física de Torres Vedras, da 
Associação de Basquetebol de 
Lisboa.

A atividade é destinada aos 
escalões mini8 (atletas com 5, 6 
e 7 anos) e mini10 (atletas com 8 
e 9 anos).

II Torneio de Minibasquete 
do “Gaeirão”

A organização é da secção de basquetebol da Sociedade Cultural e Recreativa Gaeirense
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A 13.ª edição dos Portugal 
Surf Awards realizou-se no pas-
sado dia 11, tendo sido coroados 
os campeões nacionais e vence-
dores da Liga MEO Surf 2022, 
Guilherme Ribeiro e Teresa Bon-
valot. A cerimónia, que decorreu 
em Lisboa, distinguiu ainda a 
Etapa de Peniche - o Bom Pe-
tisco Peniche Pro - como melhor 
evento do ano pela segunda vez 

consecutiva, numa eleição re-
alizada através de votação dos 
surfistas.

Dos surfistas premiados des-
taque para Guilherme Fonseca, 
residente no concelho de Pe-
niche, que recebeu quatro pré-
mios, incluindo o troféu Pedro 
Lima Fair Play.

O vereador do desporto da 
Câmara Municipal de Peniche, 

Ângelo Marques, começou por 
agradecer a todos quantos vo-
taram e referiu que “Peniche é 
sempre garantia de boas ondas, 
seja na icónica praia de Super-
tubos, seja no Molhe-Leste, ou 
como foi o caso deste ano, do 
Lagide no Baleal ou no Pico da 
Mota”.

Etapa de surf de Peniche 
distinguida como “Evento 
do Ano”

O vereador do desporto e o surfista Guilherme Fonseca
As Piscinas Municipais de 

Ansião foram palco do Torneio 
de Técnicas Alternadas para o 
escalão de cadetes, que de-
correu no passado dia 20, com 
14 clubes e 195 nadadores, in-
cluindo 22 dos Pimpões.

O clube caldense participou 
com João Afonso, Gonçalo Al-
meida, David Amaral, Maria 
Leonor Assunção, Afonso Bri-
to, Roberto Canas, Nickolas 

Carvalho, Maria Costa, Vicen-
te Duarte, Luís Fanha, Vasco 
Lemos, Lourenço Lima, Inês 
Martins, Júlia Pinheiro, Ana 
Francisca Querido, Margarida 
Rebelo, Martim Santos, Maria 
Francisca Silveira, Constança 
Simões, Lara Teixeira, João 
Tempero e Laura Varela.

Durante este torneio, os 
atletas dos Pimpões atingiram 
41 novos recordes pessoais.

Torneio de Técnicas 
Alternadas 
em Cadetes

Nadadores dos Pimpões
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Escaparate

“Sobe ao trono português 
o duque de Bragança D. João 
4º pela feliz revolução do 1º 
de Dezembro de 1640. Neste 
dia, o povo de Óbidos sacu-
diu também o jugo espanhol: 
caem de repente sobre os em-
pregados e levantam o grito a 
favor do duque de Bragança e 
nomeiam empregados provi-
sórios, porém foi tudo em tão 
boa ordem que não aconte-
ceu o mais pequeno desastre 
a respeito de mortes. Depois 
de tudo em sossego, D. João 
4º manda reparar e reformar 
o paço do concelho e manda 
pôr por cima das portas da Vila 
uma pedra com este letreiro: 
“A Virgem Nossa Senhora foi 
concebida sem mácula do pe-
cado original.” Este rei repara 
alguns bocados de muralha, 
manda pôr as portas novas e 
tirar as antigas por estarem 
bastante velhas.”

O acesso ao interior do Cas-
telo de Óbidos é feito através 
de quatro portas e dois posti-
gos, sendo uma a Porta da Se-
nhora da Piedade - rematada 
com o supracitado dístico, ali 
mandado instalar pelo Rei D. 
João IV (1604-1656) – situada 
no ponto meridional da cidade-
la.

Ao observarmos o interior 
do relatado acesso consegui-
mos contemplar uma capela-
oratório, adereçada com uma 
sacada francesa barroca, e 
guarnecida por azulejos (1740-
1750) azuis e brancos, com 
motivos simbólicos relativos à 
Paixão de Cristo: “A Agonia de 
Jesus no Horto” e “A Prisão de 
Jesus”, tendo, analogamente, 

o teto matizado, salientando-
se neste uma grinalda de es-
pinhos. 

É de realçar a preocupação 
artística com a decoração, num 
período onde os castelos, com 
todas as suas estruturas, eram 
erguidos apenas para contro-
lar a área circunvizinha. Uma 
edifi cação militar, que servia 
igualmente de centro de admi-
nistração, símbolo de poder e 
Casa-Real.

Desde a sua construção, a 
Porta da Senhora da Piedade 
vem resistindo à ação preda-
tória do ser humano (uma lar-
ga maioria que não consegue 
perceber a importância da arte 
para o seu crescimento e para 
a sua evolução idiossincráti-
ca e espiritual). A explicação 
para a manutenção desse pa-
trimónio pode ser encarada, 
similarmente, de dois modos: 
antes do século XVIII existia 
a real necessidade de defesa 
da região, bem como a inevi-
tabilidade do controle de todo 
o entorno; dessa centúria em 
diante, ocorreu um “encan-
tamento” pelos castelos, seu 
todo e suas partes, devido à 
tradição do Romantismo e do 
Revivalismo Gótico.

Conquanto seja popular-
mente relacionada à Idade 
Média europeia, esse tipo de 
construção (castelos, fortale-
zas, fortins, etc.) originou-se 
no Crescente Fértil (o Berço da 
Civilização), seguindo-se as do 
Vale dos Hindus, do Egito e da 
China, vindo, portanto, desses 
lugares, o gosto pelo ornamen-
to. Os azulejos são uma des-
sas dádivas. Essas pequenas 

peças foram propagadas na 
Península Ibérica no correr do 
século XVI, tendo o seu de-
senvolvimento inicial sido efe-
tuado pelas mãos das cerâmi-
cas de Sevilha, especialmente 
por Gabriel del Barco (1649-
1701?), porém, foi El-Rei Dom 
Manuel I (1469-1521) o grande 
impulsionador da arte azulejar 
em Portugal, ao permitir a in-
clusão artística da fulguração, 
da intensidade e da criativida-
de dos fundamentos decora-
tivos do Oriente (além de ter 
importado da China o tom azul 
da porcelana) naqueles “boca-
dos de arte”. 

Na sequência, no fi nal do 
século XVII, Portugal enco-
mendou à Holanda enormes 
quantidades de azulejo, exu-
berantemente puros e refi na-
dos, importando-se, também, 
a excelência dos pintores que 
os iriam ornar. No século XVIII, 
em notável momento, D. João 
V (1706-1750), concede aos 
artistas a permissão para que 
os azulejos sofressem infl u-
ência da Talha, concebendo, 
assim, um visual de distintiva 
barroca a muitas obras, entre 
elas, como se pode comprovar 
in loco, a da Porta da Senhora 
da Piedade.

Adentrar o Castelo de Óbi-
dos por essa entrada, pode 
ser uma experiência das mais 
gratifi cantes, se deixarmos a 
nossa imaginação percorrer 
os escaninhos mais recôndi-
tos da nossa memória coletiva. 
Em silêncio. Respeitando os 
mortos e não incomodando os 
seus espíritos.

Rui Calisto

Porta da Senhora 
da Piedade A palavra “comunicação” é 

uma das mais importantes na 
vida humana, merecendo uma 
refl exão e cuidado especial. Ten-
taremos expor aqui algumas bre-
ves ideias sobre o tema.

A primeira diz respeito ao seu 
signifi cado. Embora possamos 
dar-lhe vários sentidos, como 
“meios de comunicação rodoviá-
rios”, “comunicação social”, “co-
municação gestual”...há sempre 
uma realidade presente que é a 
de ligação. Assim, os meios de 
comunicação rodoviários ligam 
cidades; os jornais, rádios, os 
meios de comunicação em geral 
ligam as pessoas com as notí-
cias.

Percebemos,  assim, que há 
meios de comunicação mais ri-
cos do que outros, por facilitarem 
um contacto mais humano, mais 
profundo. Os automóveis, camio-
netes, motos...não sabem que 
prestam um serviço de comuni-
cação, mas quem os inventou e 
organizou, sim, quis tonar possí-
vel a deslocação de pessoas ou 
bens. 

A realidade da comunicação 
social é mais rica, mas ainda in-
sufi ciente. Mesmo no caso dos 
meios audiovisuais, em que os 
recetores de notícias usam os 
sentidos da vista e do ouvido 
para tomarem conhecimento do 
que se passa no mundo. Numa 
comunicação mais rica e com-
pleta deverá existir retorno, um 
dar e receber, aquilo a que po-
deríamos chamar diálogo, pois 
o que se dá de volta está longe 
de corresponder ao mesmo que 
se recebe. Na verdadeira comu-
nicação não existe espelho que 
refl ita a imagem do que lhe está 
defronte. A comunicação huma-
na é rica precisamente porque 
todos devemos ser capazes de 
dar e receber conhecimentos, 
amizade, ajuda, amor... Por isso, 
podemos considerar o ambiente 
familiar como um meio de comu-
nicação excelente. 

A família merece um parágra-
fo próprio, pois nela podemos 
comunicar de muitos modos. É 
na família que encontramos um 
modo único, exclusivo de comu-
nicar: a comunicação da vida. E 
há muito mais: a comunicação de 
bens que são postos em comum 
com os familiares e mediante a 
hospitalidade. Durante as refei-
ções partilha-se o pão que ali-

menta o corpo, mas também o 
pão que alimenta o espírito. Os 
pais, os avós e as visitas oca-
sionais formam as crianças com 
as suas conversas, com o seu 
exemplo, com as suas tradições, 
com a sua sabedoria e experi-
ência de vida, mas, sobretudo, 
com o seu acompanhamento, 
desde o nascimento até à morte. 
A comunicação entre gerações é 
enriquecedora para jovens e ido-
sos. Uns e outros são excelentes 
transmissores de novidades que 
se voltam a comunicar a irmãos, 
avós, tios, primos, amigos...

Porém, nem sempre a comu-
nicação é bem-sucedida, seja 
pela fraqueza do comunicador, 
seja pela difi culdade do recetor 
que põe em dúvida ou rejeita a 
mensagem. Não é bem conhe-
cida a difi culdade de comuni-
cação entre pais e seus fi lhos 
adolescentes? Existirá um meio 
de comunicação ainda melhor, 
que possa unir todas as pessoas 
e todas as situações? Tenho a 
alegria de, através da escrita (já 
de si uma forma de comunicar), 
poder dar a boa notícia de dizer 
que sim. Essa melhor forma de 
comunicação é a oração. 

Graças à oração, podemos 
comunicar com todas as pesso-
as, vivas ou já falecidas. Graças 
à oração, podemos comunicar 
sem necessidade de dispen-
diosos meios de comunicação. 
Graças à oração, podemos co-
municar com sucesso garantido; 
não há interferências, nem mal-
entendidos. Pode acontecer que 
haja quem rejeite as ideias trans-
mitidas por formadores, e até a 
própria fé, pois a oração respeita 
a liberdade do homem. As almas 
do purgatório, essas, não só 
agradecem as nossas orações 
como retribuem, intercedendo 
por quem as ajuda enquanto es-
tão na terra e acompanhando-as 
no momento da morte e chegada 
ao céu. 

Termino este texto, pedindo a 
todos os meus leitores, seja qual 
for o seu credo, que usem muito 
este excelente meio de comuni-
cação e, já agora, que não se es-
queçam de rezar por esta vossa 
amiga, agora e quando chegar 
o momento de prestar contas a 
Deus, seu criador.

Isabel Vasco Costa

O melhor 
meio de comunicação

A Lei dos 5 Movimentos é a 
mais usada lei no diagnóstico 
médico. A primeira é a Lei do Yin 
e Yang. E esta dos 5 Movimen-
tos é a segunda lei. Os cinco 
movimentos estão associados a 
energias e pares de órgãos do 
corpo. As energias são Madei-
ra, Fogo, Terra, Metal, e, o Frio. 
À Madeira estão associados os 
órgãos fígado e vesicula biliar, 
ao Fogo estão associados o 
coração e o intestino delgado, à 
Terra estão associados o estô-
mago e o baço, ao Metal estão 
associados o pulmão e o intes-
tino grosso, e, ao Frio estão as-
sociados os rins e a bexiga.

Quando qualquer um destes 
órgãos está em desequilíbrio 
energético pode haver sintomas 
e doenças. Relacionado com o 
movimento Fogo e ao par cora-
ção-intestino delgado podemos 
ter doenças cardiovasculares, 
insónia, ansiedade e também 
prisão de ventre pois estão re-
lacionadas quer com o coração 
quer com os intestinos.  

Com o estômago e baço do 
movimento Terra podemos ter 
diferentes doenças digestivas 
tais como dispepsia, refl uxo 
gástrico (azia) e também diar-
reia. No movimento Metal com 
os órgãos pulmão e intestino 

grosso podemos ter asma, obs-
tipação e pele seca. 

No movimento Frio com os 
rins e a bexiga podemos ter a 
enurese noturna na criança. E, 
fi nalmente no movimento Ma-
deira com o fígado e vesicula bi-
liar pode haver refl uxo gástrico, 
irritabilidade, stress e insónia.

Daqui podemos inferir que 
as diferentes doenças têm sub-
jacente desequilíbrios energéti-
cos de um ou mais órgãos, e, 
estes órgãos estão associados 
a movimentos que são tipos 
de energia, Fogo, Terra, Metal, 
Frio, Madeira. 

Ana Marques

As leis de diagnóstico 
em Medicina Tradicional 
Chinesa
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“Rádio Mais Oeste 94.2 FM 
Por uma boa história, por uma boa notícia, 

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

Pu
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A Rádio Mais Oeste vai receber e entrevistar o atleta Fer-
nando Fernandes, que a partir de janeiro de 2023 estará no 
Bombarral, para treinar kickboxing, a nova modalidade que 
chega ao Sport Clube Escolar Bombarralense - SCEB.
Fernando Fernandes foi atleta do Sporting Clube de Portu-
gal, conquistando praticamente todos os títulos que havia 
para conquistar, como campeão nacional de kickboxing em 
1992, 1993 e 1994, e campeão europeu em 1991 e 1993.
Foi campeão inter continental e campeão mundial em 1994, 
e foi ainda campeão nacional de amadores de boxe em 
1995. Realizou 123 combates em kickboxing, com 84 vitó-
rias, das quais 19 por KO, 34 derrotas e 5 empates. Reali-
zou ainda 21 combates em boxe profi ssional.
Vamos conhecer o percurso desportivo deste campeão de 
kickboxing e agora treinador.
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Senhora para tomar conta de idoso 
residente em A-dos-Francos. Tem carro próprio.

PRECISA-SE

 Tel. 918 999 155

PROCURO GARAGEM FECHADA

Caldas da Rainha - 925 011 647

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

Astrólogo/Espiritualista

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

Trabalho Garantido

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

912 584 886 / 920 596 608
(WhatsApp)

´
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JORNAL DAS CALDAS     23 DE NOVEMBRO DE 2022

ÚLTIMA

Estreada a 3 de novembro, 
a peça “Police Machine”, de 
Joseph Danan, chega à última 
semana de encenação na sala-
estúdio do Teatro da Rainha, 
nas Caldas da Rainha, sendo 
26 de novembro a última data 
disponível para assistir a este 
espetáculo.

Com interpretações de Be-
atriz Antunes, Mafalda Taveira, 
Marta Taveira, Fábio Costa, 
Fernando Mora Ramos e Nuno 
Machado, a peça está a ser en-
cenada de quartas a sábados 
às 21h30. 

Reservas pelo telefone 262 
823 302.

“Police Machine” 
no Teatro da Rainha

26 de novembro é a última data disponível

De 24 a 27 de novembro, o 
Citroen AX da equipa constitu-
ída por Manuel Barreto (Caldas 
da Rainha), João Paulo Oliveira 
(Olho Marinho), Hugo Batista 
(Bombarral) e Rodrigo Daniel 
(Amoreira) vai participar na maior 
prova de resistência de todo-ter-
reno da Europa, a 24ª edição das 
24h TT Vila de Fronteira.

O carro foi preparado nas ins-
talações da  OldSchool Garage, 
em  Amoreira, no concelho de 
Óbidos, para garantir as melho-
res condições para esta difícil 
prova de resistência.

A última vez que este pequeno 
carro esteve presente nas 24h foi 
em 2019, percorrendo cerca de 
1300 quilómetros e conseguin-

do assim o seu grande objetivo, 
ganhar a classe B “veículos não 
TT”, ficando em 45° lugar na ge-
ral. Estiveram presentes na parti-
da cerca de 100 veículos.

A equipa conta com os apoios 
dos patrocinadores e amigos que 
ajudam a que este fortíssimo AX 
aguente as 24 horas de prova.

Equipa da região nas 24h 
TT Vila de Fronteira

Citroen AX vai à 24ª edição da prova

Pu
b.

A festa do 46º aniversário da 
Associação de Dadores Bené-
volos de Sangue de Caldas da 
Rainha realiza-se no dia 27 de 
novembro, pelas 13h, no res-

taurante A Lareira, no Alto do 
Nobre, nas Caldas da Rainha.

Após o almoço, pelas 15h, 
tem lugar a sessão solene da 
comemoração do aniversário.

46º aniversário 
da associação 
de dadores de sangue

Na manhã da passada quinta-
feira foi registado o arrojamento 
no areal da praia de São Marti-
nho do Porto de um tubarão-azul 
(tintureira), com cerca de dois 
metros de comprimento.

O alerta foi dado por um popu-
lar aos bombeiros, que por sua 
vez comunicaram à capitania do 

porto da Nazaré, que pediu aos 
serviços da junta de freguesia 
para remover o cadáver do ani-
mal.

Não sendo habitual que o seu 
encontro com mergulhadores ou 
nadadores resulte em situações 
de perigo, a frequência deste pre-
dador, que se alimenta, sobretu-

do, de peixes, lulas e chocos, é 
comum na costa portuguesa.

A sua aparição na praia, atra-
vessando a entrada da baía, já 
não será tão frequente, pelo que 
acabou por suscitar a curiosi-
dade de várias pessoas que ali 
deslocaram.

Tubarão-azul dá à costa 
em São Martinho

A tintureira foi retirada do areal pelos serviços da junta de freguesia
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