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Para este curso a EHTO fez 
uma parceria com a autarquia das 
Caldas e a ACCCRO – Associa-
ção Empresarial das Caldas da 
Rainha e Oeste, enquanto agen-
tes mais próximos das “realidades 
locais e mobilizadores da mudan-
ça estratégica que se pretende 
alcançar no território em que se 
inserem, com vista à capacitação 
na boa hospitalidade dos turistas 
e valorização do termalismo local” 
através do desenvolvimento de 
conteúdos formativos nas áreas 
das soft e hard skills.  

Está a decorrer a vertente teó-
rica online com a participação de 
21 pessoas. A componente teó-
rica com 200 horas de formação 
abrange os temas da gestão, ma-
rketing, finanças, recursos huma-
nos, legislação e storytelling. 

No início de fevereiro abrem as 
inscrições para a componente prá-
tica, em que as aulas presenciais 
terão lugar no Hospital Termal.  

Com o início das aulas práticas 
em março o curso com 10 módu-
los independentes destina-se a to-
dos os que trabalham no setor de 
estabelecimentos termais e SPA, 
outras unidades de saúde (mas-
sagistas, terapeutas, esteticistas), 
hotelaria, turismo rural, alojamento 
local e eventos, animação turísti-
ca e outros empreendedores, mas 
também para jovens à procura do 
primeiro emprego. 

Técnicas terapêuticas do leste 
asiático como o shiatsu, reflexolo-
gia, massagem ayurvédica e mas-
sagem tailandesa são alguns dos 
módulos. Existe ainda formação 
nas práticas de inspiração oriental 
- yoga, tai-chi, chi-kung, técnicas 
terapêuticas sensoriais, musicote-
rapia, chocoterapia e vinoterapia. 

Fazem também parte do curso 
prático os módulos de aromatera-

pia como óleos essenciais, técni-
cas termais e hidrobalneoterapia 
e ainda massagem geotermal, du-
che termal, massagens de duche 
vichy e talassoterapia. 

Todos os módulos têm 25 ho-
ras, o que perfaz 250 horas de for-
mação e existe a possibilidade de 
inscrição a um ou mais módulos 
em função do interesse e disponi-
bilidade. O número de vagas por 
módulo é de 20 pessoas

As pessoas interessadas po-
dem realizar a pré-inscrição e 
contactar a coordenadora da For-
mação Contínua da Escola, Marta 
Marques, através do e-mail marta.
marques.oe@escolas.turismode-
portugal.pt ou telefone 262001500. 
Podem ainda inscrever-se na pla-
taforma do Turismo de Portugal 
“Academia Digital”. 

“A EHTO desenvolveu um pro-
jeto pioneiro em nome do Turismo 
de Portugal e com a participação 
de diversas entidades. Foi um pro-
grama pioneiro, que nasceu em 
2020, em plena pandemia”, disse 
Daniel Pinto, diretor da EHTO, du-
rante a sessão de apresentação 
do curso.  

Já houve duas edições do cur-
so com a participação de 40 pes-
soas e estão a realizar a terceira 
online com 21 alunos.

Segundo Daniel Pinto, é um 
programa que pretende “estar 
perto das pessoas e mais próximo 
das necessidades do territórios e 
como estamos nas Caldas, cidade 
das águas e cidade termal, puxá-
mos muito a brasa à nossa sardi-
nha para que o termalismo possa 
ser relançado e desenvolvido”. 

“Atrair, formar, qualificar, fide-
lizar as pessoas são as palavras 
chave desta iniciativa”, adiantou, 
acrescentando que tem “conse-
guido criar ofertas formativas ino-

3ª edição do Curso de Turismo de Saúde 
e Bem-Estar com aulas gratuitas 
no Hospital Termal
Foi apresentada no passado 27, no Hospital Ter-
mal das Caldas da Rainha, a 3ª edição do Curso 
de Turismo de Saúde e Bem-Estar com o formato 
b-learning (online e presencial), que o Turismo de 
Portugal financia, único a nível nacional na Escola 
de Hotelaria e Turismo do Oeste (EHTO). 
É uma iniciativa no âmbito da “Formação + Próxi-
ma”, uma das medidas do Plano “Reativar o Turis-
mo”, que contempla um conjunto de ações que vi-
sam estimular a economia e a atividade turística.
Foi ainda anunciada a 4ª edição do curso que de-
verá ter início em outubro. 
Também no âmbito desta formação foi divulgada a 
2ª edição do curso de vitrinismo a iniciar em abril, 
depois do sucesso do primeiro, que esgotou.
Nesta sessão os 25 participantes da primeira edi-
ção do curso de vitrinismo receberam os certifica-
dos. 

Marlene Sousa

vadoras e que são muitas vezes 
únicas a nível nacional”.

A iniciativa está integrada num 
documento estratégico a 10 anos e 
a EHTO está a dialogar com toda a 
região para conseguir a formação 
mais próxima, onde pretendem 
chegar às necessidades do Oeste 
e das pessoas. “O que estamos a 
fazer é construir um plano em tu-
rismo de saúde e bem-estar, com 
uma componente de gestão e de-
pois com uma abordagem técnica 
a estes temas”, relatou.  

O responsável salientou que a 
3ª edição e a 4ª do Curso de Tu-
rismo de Saúde e Bem-Estar são 
gratuitas para os participantes, en-
quanto as primeiras duas edições 
eram pagas pelos alunos. 

Os formadores são especia-
listas do setor a nível nacional e 
também internacional, pelo que 
os alunos recebem formação ino-
vadora e diferenciada. 

Deu o exemplo de Liliana Fer-
reira, que tirou o curso e é coor-
denadora nacional dos spas dos 
hotéis Vila Galé, num conjunto de 
26 unidades. 

O diretor esclareceu que a 
EHTO não é uma escola de saúde 
e que não estão a formar técnicos 
de saúde para estas áreas, mas 
que estão “a capacitar pessoas 
que eventualmente já podem es-
tar a trabalhar nestas áreas e que 
querem ter um refresh de forma-
ção, ou alguém que não tem for-
mação nestas áreas e tem inte-
resse”.

Marta Marques, coordenadora 
da formação executiva na EHTO, 
disse que o Curso de Turismo de 
Saúde e Bem-Estar foi pensado 
essencialmente para quem já está 
a trabalhar no “setor e até para 
quem faz a parte prática e nesse 
sentido pensou-se que seria ne-
cessário haver aqui uma compo-
nente teórica de gestão e de co-
municação e marketing”. 

“Percebemos também que al-
gumas pessoas faziam a compo-
nente teórica e não tinham conhe-
cimentos da vertente prática e que 
era necessário porque se estiver a 
atender num spa têm que saber e 
conseguir explicar um tratamento 

ou massagem ao cliente”, expli-
cou. 

Formação valoriza o 
termalismo nas Caldas 

Luís Gomes, presente da ACC-
CRO, recordou que a cidade que 
tem um forte impacto do comércio 
tradicional e se “tivermos uma boa 
oferta conseguimos manter este 
legado que temos tido ao longo 
dos anos nas várias gerações, 
mas se não formos bons e não 
inovarmos, pouco a pouco somos 
comidos pelas grandes superfí-
cies”. 

Para este responsável a única 
forma de vencer é conseguir ca-
pacitar com “serviços diferencia-
dos, mais selecionados, flexibili-
dade de horários e atendimento 
personalizado”. 

Considera que esta formação 
mais próxima dentro da área da 
saúde e bem-estar está “bem en-
quadrada na nossa cidade pela 
história e serviços e podemos 
vendê-la não só aos locais, mas 
também aos turistas com experi-
ências novas e diferenciadoras”. 

O presidente da Câmara das 
Caldas, Vitor Marques, destacou 
a qualidade da formação, revelan-
do que é uma oportunidade “para 
que possamos dotar os nossos 
serviços e de promover a valorizar 
as nossas termas em particular”.

Anunciou que em fevereiro vão 
ter mais oferta nas termas das 
Caldas. No entanto, alertou que 
“o termalismo hoje não é como no 
passado, em que as pessoas vi-
nham para as Caldas em longos 
períodos para os tratamentos ter-
mais, ficavam em hospedarias e 
casas particulares, criava-se uma 
dinâmica comercial muito interes-
sante. Hoje é diferente, mas mes-
mo assim acreditamos no poten-
cial que esta formação vai trazer”.  

O presidente referiu que em 
2019 na região Oeste Norte “onde 
havia já mais dormidas era nas 
Caldas e queremos voltar a ter es-
ses números”. 

A nível da divulgação dos es-
tabelecimentos comerciais online, 

Vitor Marques disse que estão na 
segunda fase de um projeto de 
candidatura da Câmara, da AIRO 
(Associação Empresarial da Re-
gião Oeste) e da ACCCRO, aos 
Bairros Digitais, no valor de dois 
milhões de euros.

Estão também em fase de re-
visão do site do Município, onde 
pretendem promover e catapultar 
a oferta do comércio e restaura-
ção das Caldas. 

2ª edição do curso de 
Vitrinismo em abril 

No âmbito deste Programa 
“Formação + Próxima”, inserido 
no plano Reativar o Turismo, pro-
movido pelo Turismo de Portugal, 
a EHTO e a ACCCRO apostaram 
na valorização do comércio tradi-
cional através do Curso de Vitri-
nismo (15 horas), explorando no-
vos caminhos na área do design, 
estética e decoração. Participaram 
neste curso, que decorreu nas 
instalações da EHTO, 25 pessoas 
ligadas ao comércio das Caldas. 

Nesta sessão os alunos rece-
beram os certificados e foi divul-
gado que em abril vai decorrer a 
2ª edição com o tema da Páscoa 
e do Dia da Cidade. 

“A primeira edição deste curso 
esgotou em 48 horas”, lembrou a 
coordenadora da formação exe-
cutiva na EHTO, apontando que 
o novo curso em abril vai abordar 
temas novos. “Esta formação mais 
próxima permite estruturar cursos 
completamente à medida e nas 
horas ou nos conteúdos a serem 
abordados”, explicou, acrescen-
tando que será novamente de 15 
horas, uma vez que não fazem 
cursos muito longos porque as 
pessoas trabalham. 

Vitor Marques recordou as de-
corações no 15 de maio, em que 
era uma tradição “ver as montras”. 
“As pessoas de fora vinham à ci-
dade ver as montras, é algo que 
está diferente hoje, mas pode ser 
uma grande oportunidade voltar-
mos a ter as nossas lojas e as 
nossas montras na boca do mun-
do”, sublinhou. 

Entrega dos certificados aos participantes da 1ª edição do Curso de Vitrinismo
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Em declarações ao JORNAL 
DAS CALDAS, Sara Oliveira, ad-
junta do presidente da Câmara, 
explicou que a época termal na 
vertente terapêutica terminou em 
dezembro do passado ano. Em 
janeiro aproveitaram para realizar 
a manutenção dos equipamentos 
e promover mais formação espe-
cializada para todos os colabo-
radores da estância termal, que 
“consideramos ser importante de 
ser desenvolvida com regularida-
de, para inovarmos ainda mais os 
nossos serviços”.   

Recorde-se que a ala sul rea-
briu ao público em setembro do 
ano passado, após obras de re-
qualificação de cerca de 650 mil 
euros. Iniciou com inovadores 
tratamentos terapêuticos na área 
das musculoesqueléticas e com 
serviços de bem-estar. 

Segundo Sara Oliveira, o nú-
mero de tratamentos que foram 
vendidos até ao final do ano foi 
142. Destes 85 foram duche real 
de 15 minutos, 56 hidromassa-
gens e um duche jato. “Estes 
tratamentos de bem-estar foram 
adquiridos pelas próprias pesso-
as ou através de vouchers para 
ofertas”, referiu a responsável, 
esclarecendo que estes serviços 
“são desenvolvidos a par com os 
tratamentos terapêuticos que já 
tínhamos na área das vias respi-
ratórias, e agora também na área 
das musculoesqueléticas”.

A nível do bem-estar, os servi-
ços que as pessoas têm usufruído 
mais tem sido a hidromassagem e 
o duche real.

Tendo em conta a capacidade 
existente na ala sul e o facto de 
ser o arranque dos serviços, Sara 

Oliveira aponta que a afluência de 
setembro a novembro foi “muito 
significativa”. “Temos muitos pedi-
dos de marcação e sentimos que 
cada vez mais há uma procura 
maior ao nível da área das mus-
culoesqueléticas, sobretudo, mas 
em crescendo também na verten-
te de bem-estar”, relatou. 

A venda de sabonetes e cre-
mes termais tem sido, segundo a 
responsável, “muito satisfatória”. 
Após a época de natal “houve in-
clusive necessidade de repor sto-
cks que conseguimos esgotar, o 
que foi muito bom”. “Temos divul-
gado mais os produtos existentes, 
o que pensamos que também aju-
da a que existam mais vendas”, 
adiantou. 

1ª tertúlia de 
“Termalismo, Saúde 

e Bem-Estar” 

Neste momento estão a desen-
volver um plano de comunicação 
para as Termas das Caldas da 
Rainha, para difundir os serviços 
existentes a nível local, mas tam-
bém nacional. 

Vão desenvolver no dia 3 de 
fevereiro a primeira tertúlia no 
âmbito do “Termalismo, Saúde e 
Bem-Estar”, dirigida a clínicos de 
Medicina Geral e Familiar Agrupa-
mento de Centros de Saúde Oes-
te Norte (ACES Oeste Norte), de 
forma a divulgar os serviços e o 
objetivo é “regularmente criarmos 
estes momentos para diferentes 
públicos-alvo”. 

Para além disso, está a ser de-
senvolvido o Master Plan do Com-
plexo Termal, que será um instru-

Termas abrem época com novidades

Massagem de flores da mata Rainha D. Leonor
A época termal na vertente terapêutica da ala sul 
do Hospital Termal das Caldas da Rainha vai rea-
brir a 1 de fevereiro com muitas novidades a nível 
do bem-estar. 
O lançamento de banhos de rituais de cacau e 
menta, a massagem de flores da mata Rainha 
Dona Leonor e rituais de relax pré-mamã, são as 
grandes novidades deste ano.  Brevemente irão 
também lançar um pacote pensado para o dia dos 
namorados.

1. A época termal 
na vertente terapêutica da ala 
sul do Hospital Termal reabre 
a 1 de fevereiro 

2. As termas das Caldas vão 
lançar um pacote de 
tratamentos pensado para o dia 
dos namorados

Marlene Sousa

mento de apoio à decisão política 
e onde se explora a criação de um 
novo balneário com diversos ser-
viços diferenciadores. “Irá permitir 
promover uma visão mais abran-
gente das Termas das Caldas, 
enquanto elemento identitário do 
concelho, integrado num plano 
que tem em conta o envolvimento 

dos espaços verdes ao nível do 
Parque e da Mata e o edificado 
emblemático que torna a estância 
de Caldas da Rainha verdadeira-
mente diferenciadora”, contou.

Está também a ser ponderada 
a criação de uma piscina de água 
termal em Caldas da Rainha.

1

2
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O Subdestacamento de Con-
trolo Costeiro da Nazaré da GNR 
apreendeu seis quilos de meixão 
naquele concelho, no passado 
dia 24, no âmbito de uma ação 
de fiscalização levada a cabo 
com o objetivo de combater a 
captura ilegal de enguia euro-
peia, vulgarmente conhecida por 
meixão. 

Os militares detetaram dois 
suspeitos, que se colocaram em 
fuga, não tendo sido possível a 
sua abordagem. No seguimento 
da ação, foram apreendidas duas 
redes de pesca que estavam na 
água e o meixão, que por se en-
contrar vivo, foi devolvido ao seu 
habitat natural.

Esta é uma espécie conside-

rada em perigo e que tem sofri-
do grande redução em razão da 
pesca ilegal, impedindo desta for-
ma o normal ciclo de reprodução. 
O valor do meixão, no mercado 
final (países europeus e asiáti-
cos), varia consoante os meses 
e pode alcançar os seis mil euros 
por quilo, refere a GNR.

Suspeitos de pesca ilegal 
fogem à GNR

Foram apreendidos duas redes de pesca e seis quilos de meixão

O Instituto de Socorros a Náu-
fragos (ISN) prorrogou a validade 
da certificação dos nadadores-
salvadores até 31 de dezembro, 
passando a considerar-se válidos 
todos os cartões de nadador-sal-
vador que terminem a validade 
entre 1 de janeiro de 2023 e 31 
de dezembro de 2023, sendo 
esta medida também aplicada 
aos módulos adicionais ao curso 
de nadador-salvador.

A medida foi tomada pelo ISN 
na qualidade de entidade regula-
dora das matérias relacionadas 
com a assistência a banhistas, 
com o regime legal do nadador-

salvador e no âmbito das suas 
competências como entidade 
com a responsabilidade de cer-
tificação dos nadadores-salvado-
res.

Enquanto entidade certifica-
dora para a atividade profissional 
de nadador-salvador, o ISN irá re-
alizar sessões de Exames Espe-
cífico de Aptidão Técnica (EEAT) 
para efeitos de recertificação nas 
categorias de nadador-salvador 
e nadador-salvador coordena-
dor. Duas das sessões são nas 
Caldas da Rainha, nos dias 9 de 
fevereiro e 14 de março.

Estas sessões são a única 

forma dos nadadores-salvadores 
assegurarem a recertificação dos 
seus cartões sem terem que fre-
quentar uma nova formação, bem 
como os nadadores-salvadores 
estrangeiros que pretendam ver 
a sua formação reconhecida 
em Portugal, devendo para isso 
inscrever-se com a maior ante-
cedência possível, por forma a 
garantir a certificação válida para 
desempenhar funções. 

Estarão disponíveis 270 vagas 
para recertificação nos meses de 
fevereiro e março.

Certificação 
dos nadadores-salvadores 
prorrogada até final do ano

Haverá duas sessões de recertificação nas Caldas

A GNR de Peniche deteve 
em flagrante em Ferrel um ho-
mem de 47 anos por tráfico de 
estupefacientes, no dia 28 de 
janeiro.

No decorrer de uma ação 
de fiscalização rodoviária, os 
militares abordaram o condutor 
de um veículo que manifestou 
um comportamento suspeito. 
No decurso das diligências foi 
realizada uma revista pessoal 
de segurança e uma busca su-
mária ao veículo, verificando-

se que o suspeito tinha na sua 
posse diverso produto estupe-
faciente, motivo que levou à 
sua detenção. 

Foram apreendidas treze 
doses de liamba, utensílios re-
lacionados com o consumo de 
estupefacientes e um telemó-
vel.

O detido foi constituído ar-
guido e o processo foi enviado 
para o Tribunal Judicial de Pe-
niche.

Detido em flagrante 
por tráfico de droga

Apreensões feitas pela GNR de Peniche

Os elementos do Comando-
local da Polícia Marítima da 
Nazaré apreenderam 26 artes 
de pesca, com um total de cer-
ca de 1400 metros de compri-
mento, durante uma ação de 
fiscalização dirigida à prática 
da atividade da pesca entre a 
praia do Salgado, na Nazaré, e 
a praia da Gralha, no concelho 
de Alcobaça, no passado dia 
30.

Durante esta ação, os ele-
mentos da Polícia Marítima de-
tetaram quatro caçadas, com-
postas por um total de 26 artes 
de pesca denominadas "redes 
de emalhar", que se encon-
travam em situação irregular 
por estarem a ser utilizadas a 
menos de um quarto de milha 
(aproximadamente 400 metros) 
de terra, sem a devida sinaliza-
ção e identificação.

Foram elaborados os respe-

tivos autos de notícia, tendo os 
elementos da Polícia Marítima 
procedido à recolha e apreen-
são, como medida cautelar, 
das artes de pesca, com um 
total de cerca de 1400 metros 
de comprimento.

No decorrer desta ação, foi 
ainda detetada e fiscalizada 
uma embarcação de pesca, 
com o rol de tripulação inválido, 
e cujos tripulantes se encontra-
vam sem o colete de salvação 
envergado, tendo os elementos 
da Polícia Marítima elaborado 
um auto de notícia.

Nesta ação estiveram em-
penhados seis elementos do 
Comando-local da Polícia Ma-
rítima da Nazaré, apoiados por 
uma embarcação e uma viatu-
ra.

Francisco Gomes

Polícia Marítima 
apreende 26 artes 
de pesca 

Artes de pesca encontravam-se entre as praias do Salgado e 
da Gralha
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A GNR registou no ano pas-
sado 196 denúncias na área 
ambiental no distrito de Leiria e 
instruiu um processo-crime de 
poluição e 86 autos por contra-
ordenação. Leiria foi o concelho 
que registou maior número de 
ocorrências, 60 no total, seguin-

do-se Pombal (28) e Caldas da 
Rainha (24). 

Foram registadas 49 ocorrên-
cias relacionadas com o domínio 
hídrico, 15 relativas a leis sanitá-
rias, 16 referentes a poluição da 
água e 44 no âmbito da poluição 
dos solos. Já os resíduos foram 

responsáveis por 72 ocorrên-
cias. 

Muitas das denúncias foram 
feitas através da Linha SOS Am-
biente e Território (808200520), 
sendo que outras foram efetua-
das nos postos da GNR ou junto 
de militares. 

24 queixas na área ambiental 
nas Caldas

Teve lugar na passada sexta-
feira, na Comunidade Intermu-
nicipal do Oeste, a apresenta-
ção da estrutura do Comando 
Sub-Regional de Emergência de 
Proteção Civil do Oeste da Auto-
ridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC), sediada 
nas Caldas da Rainha.

Esta apresentação, destinada 
aos coordenadores municipais 
de Proteção Civil do Oeste, sur-
ge na sequência da mudança do 
sistema de proteção civil de uma 

estrutura distrital para um mode-
lo sub-regional, adaptando a or-
ganização da ANEPC aos mode-
los de organização do território 
continental, nomeadamente às 
comunidades intermunicipais.

Comando Sub-Regional 
apresenta-se

Apresentação na Comunidade Intermunicipal do Oeste

Os elementos do Comando-
local da Polícia Marítima de 
Peniche apreenderam uma 
arte de pesca, composta por 
11 armadilhas, denominadas 
"covos", durante uma ação de 
fiscalização dirigida à prática 
da atividade da pesca lúdica e 
profissional na Lagoa de Óbi-
dos.

A arte de pesca encontrava-
se em situação irregular por 
não apresentar a devida sinali-
zação e identificação, tendo os 
elementos da Polícia Marítima 
procedido à recolha e apreen-
são da mesma como medida 

cautelar. Foi elaborado o res-
petivo auto de notícia.

No decorrer desta ação foi 
detetada e fiscalizada uma 
embarcação de pesca profis-
sional, bem como dois pesca-
dores profissionais, não tendo 
sido detetadas quaisquer irre-
gularidades.

Estiveram empenhados três 
elementos do Comando-local 
da Polícia Marítima de Peni-
che, apoiados por uma viatura 
e uma embarcação.

Francisco Gomes

Armadilhas de pesca 
apreendidas 
na Lagoa de Óbidos

Elemento da Polícia Marítima com arte de pesca a bordo

A Marinha, através do Cen-
tro de Coordenação de Busca 
e Salvamento Marítimo de Lis-
boa (MRCC Lisboa), coordenou 
na passada segunda-feira uma 
ação de resgate médico urgente 
de um pescador, de 56 anos, que 
apresentava sintomas de enfarte 
do miocárdio, a bordo do navio 
de pesca “Sobre as Ondas”, a 
navegar a 45 milhas náuticas, o 
equivalente a cerca de 83 quiló-
metros, a sudoeste de Peniche.

O Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes Mar decidiu 
que era necessário realizar o res-
gate médico urgente do homem, 
que estava inanimado, tendo pe-
las 19h05 o MRCC Lisboa, em 
coordenação com o capitão do 
Porto de Peniche, empenhado a 
embarcação semirrígida SR-44 
da Estação Salva-vidas de Peni-
che, que transportou enfermeira 
e socorrista do INEM a bordo. 

À chegada à embarcação, en-
tretanto já a 32 milhas (59 quiló-
metros) de Peniche, a vítima foi 

alvo de manobras de reanimação 
e estabilizada, e de seguida leva-
da, em segurança, para o porto 
de Peniche, onde chegou pelas 
22h35. No local encontrava-se 
uma ambulância, que completou 
o transporte para o hospital de 
Torres Vedras.

Agentes do Comando-local da 
Polícia Marítima de Peniche to-
maram conta da ocorrência.

Francisco Gomes

Pescador com enfarte 
resgatado de barco

Pescador foi transportado para o porto de Peniche pela embarcação da Estação Salva-vidas
A PSP das Caldas da Rai-

nha, através dos agentes da 
Escola Segura, fez uma abor-
dagem a diversos jovens fruto 
dos seus antecedentes, dos 
seus comportamentos do mo-
mento e locais onde se en-
contravam, tendo na passada 
semana apreendido mais cem 
doses de haxixe.

Na semana anterior, mais 
de 320 doses haviam sido de-
tetadas em operações seme-
lhantes, no centro da cidade e 
junto de estabelecimentos de 
ensino.

Na Nazaré, no dia 28 de 
janeiro, pelas 21h20, na se-
quência de uma desordem na 
via pública na vila foi detido um 
homem com 38 anos que tinha 
na sua residência diverso pro-

duto estupefaciente.
No decorrer da resolução da 

ocorrência, que por sua vez en-
volvia vários indivíduos, a PSP 
local veio a apreender cerca de 
12255 doses de haxixe. Alguns 
dos suspeitos intervenientes 
na desordem encetaram fuga, 
tendo ainda deixado cair 1018 
doses de mais produto ilícito 
semelhante.

No decorrer da busca à resi-
dência arrendada pelo detido, 
foram encontrados e apreendi-
dos oito telemóveis e um tablet, 
entre outro material.

O total de produto estupe-
faciente apreendido na Nazaré 
corresponde a 13273 doses in-
dividuais.

O detido ia ser presente a 
primeiro interrogatório judicial.

Mais de 13 mil doses 
de haxixe apreendidas 
nas Caldas e Nazaré

Produtos apreendidos na Nazaré
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Face à prevista descida das 
temperaturas, a delegada de 
saúde das Caldas da Rainha, 
Cristina Pecante, divulgou infor-
mação da Direção Geral da Saú-
de para cuidados a ter.

Evitar a exposição prolongada 
ao frio e mudanças bruscas de 
temperatura, é uma das reco-
mendações, assim como manter 
o corpo quente, utilizando várias 
camadas de roupa adaptada à 
temperatura ambiente.

Proteger as extremidades do 
corpo, utilizando luvas, gorro, ca-
checol, meias quentes e calçado 
quente e antiderrapante, manter 
a hidratação, ingerindo sopas 
e bebidas quentes e evitando o 
consumo de álcool, que propor-

ciona uma falsa sensação de ca-
lor, são medidas a ter em conta.

Deve-se prestar atenção aos 
grupos mais vulneráveis (crian-
ças nos primeiros anos de vida, 
doentes crónicos, pessoas ido-
sas ou em condição de maior 
isolamento, trabalhadores que 
exerçam atividade no exterior e 
pessoas sem abrigo).

Recomenda-se que se acau-
tele a prática de atividades no 
exterior (evitar esforços excessi-
vos, utilizar vestuário adequado 
e prestar atenção às condições 
do piso para evitar quedas).

Seguir as recomendações do 
médico assistente, garantindo a 
toma adequada da medicação 
para doenças crónicas, adotar 

uma condução defensiva, uma 
vez que poderão existir locais 
na estrada com acumulação de 
gelo, verificar o estado de fun-
cionamento dos equipamentos 
de aquecimento, manter a casa 
quente e se utilizar braseiras ou 
lareiras garantir uma adequada 
ventilação das habitações (re-
novação do ar), tendo especial 
atenção aos aquecimentos com 
combustão que podem causar 
intoxicação devido à acumula-
ção de monóxido de carbono e 
levar à morte, e evitar o uso de 
dispositivos de aquecimento du-
rante o sono, desligando sempre 
quaisquer aparelhos antes de se 
deitar, são medidas que constam 
da divulgação preventiva.

Delegada de saúde 
divulga medidas 
para acautelar descida 
das temperaturas

É preciso acautelar uma adequada ventilação das habitações quando se usam lareiras

Os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento (SMAS) 
das Caldas da Rainha, na se-
quência de diversas abordagens 
por parte de consumidores, infor-
maram que não estão a efetuar 
nenhuns contactos telefónicos 
para agendamento de análises 
para controlo da qualidade da 
água ou quaisquer testes no in-
terior das suas habitações.

As análises efetuadas no 
âmbito do Plano de Controlo da 
Qualidade da Água (PCQA), pre-
viamente aprovado pela Entida-
de Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), são 
efetuadas por laboratório acre-
ditado, sendo o mesmo acom-
panhado por funcionários dos 
SMAS, devidamente identifica-
dos e equipados.

Os SMAS foram contempla-
dos nos últimos quatro anos pela 
entidade reguladora com o “Selo 
de Qualidade Exemplar de Água 
para Consumo Humano”.

No caso de qualquer tipo de 
dúvida em relação à prestação 
dos serviços, os consumidores 
podem contactar através do nú-
mero 262240002.

Serviços Municipalizados alertam 
para falsos contactos telefónicos

Os SMAS informaram que não estão a contactar para análises 
nas habitações

Na manhã do passado do-
mingo teve lugar uma homena-
gem José Santos, na capela de 
Santa Ana, em Salir do Porto. 
Durante muito tempo foi quem 
construía e mantinha os moi-
nhos junto à capela, os cha-
mados “Moinhos do Zé”, feitos 
com canas.

A homenagem aconteceu 
na véspera do dia em que iria 
completar mais um aniversário, 
tendo sido realizada com a per-
missão da família. Um marco 
foi deixado naquela encosta de 
Salir, após uma pequena ceri-
mónia na capela, na presença 
de familiares e amigos.

Homenagem 
em Salir do Porto

Foi deixado um marco na encosta de Salir em homenagem 
ao construtor dos moinhos de canas

As questões relacionadas 
com a ética, e com a ética 
aplicada a uma profissão (de-
ontologia), estarão em debate 
na Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro, nas Caldas 
da Rainha, numa palestra que 
contará com a presença do juiz 
desembargador Carlos Queri-

do.
A sessão, organizada pelas 

turmas do 3º ano dos cursos 
Profissionais de Técnico Auxi-
liar de Educação (TAE) e Téc-
nico de Turismo (TUR) decor-
rerá no dia 8 de Fevereiro, às 
10h40, no auditório da escola.

Deontologia 
em palestra

No passado dia 28, no Es-
paço Arco-Íris, na Rua Aveli-
no António Soares Belo, nas 
Caldas da Rainha, o primeiro 
workshop de costura criativa 
dinamizado por Cidália Faus-
tino.

Esta iniciativa destinou-se a 
todos os que não têm qualquer 
tipo de experiência em costu-
ra e querem dar os primeiros 

passos, transformando e re-
ciclando peças em tecidos. É 
um curso rápido que garante 
aprendizagem básica da má-
quina de costura e do seu fun-
cionamento.

O evento volta a realizar-se 
nesta quarta-feira,1 de feverei-
ro, entre as 20 e as 21h. 

Rui Miguel

Workshop 
de Costura Criativa

Curso rápido garante aprendizagem básica da máquina de 
costura
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Registe-se gratuitamente e leia em 
www.jornaldascaldas.pt

A UFE - União dos Franceses 
no Estrangeiro Portugal Centro-
Oeste está a desenvolver a aulas 
de aikido por um mestre francês, 
numa sala do Pavilhão Rainha 
D. Leonor, disponibilizada pela 
Câmara Municipal de Caldas da 
Rainha. São cursos de preven-
ção e proteção individual (PPI), 
que ocorrem todos os sábados 
de manhã das 11h00 às 13h00 e 
oferecem uma oportunidade para 
os participantes aprenderem a 
se proteger e se defender contra 
uma agressão. 

Os cursos são dirigidos por 
Michel Martin, um especialista 

diplomado em aikido, 7º dan. A 
PPI é um conjunto de técnicas e 
estratégias que permitem se pro-
teger contra agressões físicas e 
verbais. Isso inclui técnicas de 
defesa física, como bloquear e 
contra-atacar golpes, bem como 
estratégias para evitar situações 
perigosas.

Nos cursos de PPI, os alunos 
aprenderão técnicas de defesa 
contra armas de fogo e brancas, 
bem como estratégias para evi-
tar agressões verbais e assédio. 
Os cursos são adaptados às ne-
cessidades de cada aluno e são 
projetados para ser acessíveis 

para pessoas de todas as ida-
des e níveis de condicionamento 
físico. Os alunos também terão 
a oportunidade de colocar em 
prática as técnicas aprendidas 
em exercícios de simulação de 
agressão.

Além de aprender técnicas efi-
cazes de auto-defesa, os alunos 
também desenvolverão sua con-
fiança, segurança e capacidade 
de lidar com o estresse.

Cada curso de duas horas 
custa um euro. Inscrições pelo 
association@ufeportugalcen-
treouest.com.

Aulas de aikido 
com mestre francês

Cursos de prevenção e proteção individual aos sábados de manhã

O Lions Clube das Caldas da 
Rainha fez no passado dia 30 
uma entrega formal ao Conse-
lho de Administração do Centro 
Hospitalar do Oeste (CHO) da 
verba apurada no concerto soli-
dário com o maestro e pianista 
António Victorino d’Almeida e 
trio de Pedro Caldeira Cabral.

Recorde-se que o espetáculo 
decorreu no dia 8 de outubro no 
grande auditório do CCC - Cen-

tro Cultural e de Congressos de 
Caldas da Rainha. 

Foi entregue o valor de 4 mil 
euros (bilheteira 2.480 euros, 
donativos da tômbola 400 euros 
e de empresário mil euros), cuja 
receita reverte para a aquisição 
de um ecógrafo necessário à 
pediatria da unidade das Caldas 
do CHO.

O equipamento tem o custo 
de cerca de 25 mil euros e este 

clube das Caldas está a de-
senvolver esforços no sentido 
de conseguir a restante verba 
necessária.  

O dinheiro angariado já tinha 
sito transferido para o CHO e 
mas o clube quis fazer uma for-
malização pública da entrega da 
verba. 

Marlene Sousa 

Lions formaliza entrega de verba 
de espetáculo solidário 

Entrega de 4 mil euros à presidente da administração do CHO e à equipa médica da pediatria 

Pu
b.

O Centro Desenvolvimento 
Comunitário do Landal - CDCL, 
em parceria com o Laboratório 
de Análises Clínicas Justina 
Filipe, sediado em Caldas da 
Rainha, coloca à disposição 
dos utentes, sócios e comuni-
dade, um posto de colheitas de 
análises clínicas.

O objetivo é “colaborar com 
a população, no sentido de 
resolver as dificuldades que a 
comunidade sente em se des-
locar aos centros urbanos para 
realização dos exames com-
plementares de diagnóstico”, 
refere o CDCL.

“Além da perda de tempo, 
são os custos económicos e 
muitas vezes dificuldades de 
mobilidade, e outros fatores, 
como por exemplo dificulda-
de de transporte e o respetivo 
acompanhamento. Apostámos 

nas análises clínicas porque 
entendemos ser uma fonte de 
informação clínica muito útil 
para auxílio de diagnóstico, 
quer no tratamento, quer na 
prevenção da doença”, subli-
nha

“Temos a noção que um 
resultado dado em tempo útil 
pode ser muito eficaz e con-
tribuir para que o médico dis-
ponha de boas ferramentas no 
diagnóstico dos seus doentes”, 
adianta o CDCL

O posto de colheitas no 
CDCL será às sextas-feiras a 
partir das oito horas da manhã, 
com marcação prévia.

O espaço dedicado à reco-
lha de análises clínicas e áreas 
circundantes proporciona uma 
resposta adequada a todos os 
utentes, familiares e à comuni-
dade no geral.

Posto de colheitas 
de análises clínicas 
no Landal
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mos a falar de trabalho cumpri-
do e que de facto não está a ser 
contabilizado”, e melhoria das 
condições de trabalho nos esta-
belecimentos de ensino.

“De facto assistimos a uma 
degradação enorme da esco-
la pública, com falta de pessoal 
docente e não docente”, afirmou 
Cláudia Luzes, acrescentando 
que todos esses problemas têm 
contribuído para o não cumpri-
mento daquilo que “uma escola 
pública digna necessita”. Mas 
enquanto “não há negociações 
ou um ponto convergente”, a do-
cente garante que a classe não 
vai ficar parada e “vamos conti-
nuar a lutar”. “Queremos que a 
escola pública funcione de forma 
digna”, sublinhou a professora 
do 1º ciclo. 

Chamado a comparecer à 
Praça 25 de Abril, o presidente 
da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, Vitor Marques, este-
ve acompanhado pela vereadora 
da educação, Conceição Hen-

riques, e do vice-presidente da 
autarquia, Joaquim Beato, tendo 
ouvido as reivindicações da clas-
se docente. 

“Estamos atentos e temos 
vindo acompanhar o conjunto 
de problemas que as escolas do 
município têm”, frisou o autarca, 
adiantando que “inclusive há pro-
blemas que têm alguma gestão 
de proximidade do próprio muni-
cípio, e que naturalmente esta-
mos muito atentos e conjugando 
com os próprios agrupamentos”. 
Mencionou também que apesar 
dos problemas, a autarquia tem 
conseguido contrariar as dificul-
dades.

O autarca mostrou-se igual-
mente solidário com as reivindi-
cações dos professores, no que 
diz respeito ao descongelamen-
to das carreiras e a subida de 
escalões, “sendo algo que tem 
vindo a agravar”, bem como às 
colocações fora da zona de re-
sidência. “Esta é uma realidade 
que é constrangedora para os 

professores, que percebemos 
e que era importante que fosse 
feita alguma coisa”, apelou Vitor 
Marques, destacando que “num 
futuro muito próximo vai haver 
dificuldade em arranjar professo-
res para substituir os que se vão 
aposentar”.  

Para o edil, o problema “é alar-
mante e merece total atenção e, 
nós, enquanto autarquia, temos 
vindo a alertar para estas situa-
ções, que são complexas e que 
têm a tendência em agravar-se”.   

Após uma hora de concen-
tração em frente à Câmara Mu-
nicipal, desfilaram pelas ruas da 
cidade até à Praça da Fruta. 

Os professores das escolas 
de Caldas da Rainha que aderi-
ram à greve no distrito partiram, 
a pé, das sedes dos seus agru-
pamentos em direção à Praça 25 
de Abril, a que se juntaram ou-
tros oriundos de estabelecimen-
tos de ensino do concelho. Pelo 
caminho, os docentes que lecio-
nam nas escolas da cidade, com 
cartazes, apitos e buzinas, ento-
aram palavras de ordem como 
“estamos em luta pela educação, 
senhores ministros mentiras e 
provocação, não são a solu-
ção” ou “professores unidos, ja-
mais serão vencidos”. 

Já na praça, com todos os 
grupos juntos, os professores 
apelaram ao Governo para que 
respeite a classe docente e exi-
biram faixas e cartazes, onde se 
podia ler “professores em união 
pela educação”.

Um dos docentes presentes 
na manifestação era Pedro Te-
les, do Agrupamento de Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro, que afir-
mou que estão juntos “por uma 
escola mais digna e a lutar por 
todos os profissionais da edu-
cação”. Além disso referiu que 
“estou aqui para reivindicar a 
contagem integral do tempo de 
serviço, acabar com as quotas 
na educação, aumentar os salá-
rios em função do aumento dos 
preços da vida do dia a dia”, e 
ainda “parar com as colocações 
longe de casa, sem qualquer tipo 
de contrapartida para quem está 
nessa situação”. 

O professor de Educação Fí-
sica já passou por essa situação, 
tendo sido colocado a cerca de 
400 quilómetros de casa para 
lecionar. “Nessa altura, só con-
seguia vir a casa fim de semana 
sim, fim de semana não, sem 
falar das despesas que tinha em 
transportes e em combustível”, 
relembrou Pedro Teles. 

Outro dos problemas que afe-
ta o docente é o facto de já ter 
sido “ultrapassado na carreira, 
havendo mesmo o caso de pro-
fessores com menos tempo de 
serviço que já estão à minha fren-
te nos escalões”. Essa situação, 

segundo o professor, deveu-se 
“aos atropelos pelo Governo du-
rante este tempo todo”, e agora, 
mesmo tendo o tempo de servi-
ço, “não posso subir de escalão, 
porque não há lugares”. 

“Queremos 
que a escola pública 

funcione 
de forma digna”

Acompanhar os professo-
res da Rafael Bordalo Pinheiro, 
também estiveram os docentes 
da Agrupamento de Escolas D. 
João II “em luta pela educação”. 
Foi o caso da professora de Ge-
ografia, Maria de Fátima, que 
leciona há 32 anos, e que “está 
solidária com os meus colegas e 
com os problemas que eles têm, 
pois também os sinto”. “Somos 
contra as quotas, contra a pro-
gressão da carreira por este sis-
tema de avaliação e estamos a 
defender a escola pública”, frisou 
a docente.

Em representação da Escola 
Básica de Santo Onofre esteve 
Cláudia Luzes, docente que este 
ano letivo faz parte do quadro da 
escola, apesar de se encontrar 
a 300 quilómetros de casa. “Tal 
como eu, milhares de docentes 
deixam os seus lares e as suas 
famílias, o crescimento dos seus 
filhos para poderem exercer a 
tão nobre profissão que tanto 
amamos”, sublinhou a professo-
ra, adiantando que “não é pelos 
salários irrisórios que ganhamos, 
mas sim pelo amor que temos 
em ensinar”.

Para a docente, “esta é uma 
tão nobre profissão que tem es-
tado sujeita a todo este desgaste 
e a toda esta descredibilidade”. 
“Estamos a falar de um dos pila-
res da nossa sociedade que está 
em causa”, frisou.

Nesse sentido, Cláudia Lu-
zes exige “respeito, dignidade e 
credibilidade pela profissão, que 
tem vindo a decair nestes últimos 
anos”. Também pediu o descon-
gelamento da carreira, tal como 
acontece nas ilhas, pois “esta-

Professores caldenses “em luta 
pela educação” desfilam pela cidade
Mais de uma centena de professores das escolas 
das Caldas da Rainha manifestou-se na passada 
segunda-feira em frente à Câmara Municipal de 
Caldas da Rainha, numa concentração agendada 
para o distrito pela Federação Nacional dos Pro-
fessores (Fenprof) e outras organizações sindi-
cais, e que deixou centenas de alunos sem aulas. 
Em protesto, os docentes pediram mais uma vez 
por “uma escola mais digna” e “pelo ensino”, se-
guindo depois pelas ruas da cidade para mostrar 
a dimensão da manifestação. 

Mariana Martinho

1. Concentração de 
professores na Praça 25 
de Abril

2. Desfile pelas ruas da cidade

3. A manifestação terminou 
na Praça da Fruta

1

2

3
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O coronel de infantaria Antó-
nio Pinto de Oliveira foi nomeado 
pelo Chefe do Estado-Maior do 
Exército para ser o novo coman-
dante da Escola de Sargentos 
do Exército (ESE), nas Caldas 
da Rainha, cargo de que tomou 
posse em cerimónia realizada no 
passado dia 24.

Presidida pelo comandante 
do pessoal, tenente-general Nu-
nes Henriques, a cerimónia con-
tou com a presença do diretor 
de formação do Exército, major-
general Maia Pereira, bem como 
com a presença do presidente da 
Assembleia Municipal de Caldas 
da Rainha, Lalanda Ribeiro, e da 
vereadora da Cultura, Educação 
e Juventude, Conceição Henri-
ques, em representação do pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Caldas da Rainha, entre outras 
entidades civis e militares.

A cerimónia constou da as-
sinatura do termo de posse de 
comando, a entrega ao coman-
dante do estandarte nacional à 
guarda da ESE e a imposição do 
escudo de armas da escola, atos 
que simbolizam a entrada do co-
ronel Pinto de Oliveira nas novas 
funções.

Após a cerimónia, o co-
mandante recebeu, na Sala de 
Honra, a apresentação de cum-
primentos dos militares e civis 
que servem na ESE, através de 
representações dos oficiais, sar-

gentos, praças, professores, alu-
nos e funcionários civis.  

Na sua alocução de apre-
sentação, no Auditório 2.º Sar-
gento José Paulo dos Santos, o 
comandante realçou a “honra” 
que lhe foi dada ao ser nomeado 
para comandar a ESE, não es-
quecendo as responsabilidades 
que advêm do cargo que agora 
exerce, “por ser esta a escola de 
formação inicial e contínua de 
todos quantos escolhem a cate-
goria de sargentos para servir o 
Exército e Portugal”. 

Pinto de Oliveira nasceu no 
Barreiro, em 1968. Terminou o 
Curso de Infantaria da Academia 
Militar em 1995, possui o Mes-
trado em Ciências Militares, na 
especialidade de Infantaria e ao 
longo da sua carreira desempe-
nhou funções de comando, de 
Estado-Maior e de docência em 
diversos aquartelamentos e uni-
dades.

Na Escola Prática de Infan-
taria foi comandante de pelotão 
dos Cursos de Formação de 
Oficiais, Sargentos e Praças, 
comandante de pelotão de Mor-
teiros Pesados, comandante de 
pelotão no Batalhão de Infanta-
ria Mecanizado, comandante de 
várias companhias de instrução 
e comandante de Batalhão de 
Formação.

Nas funções de Estado-Maior 
foi adjunto do comandante do II 

Batalhão de Instrução na Escola 
Prática de Infantaria, ajudante-
de-campo no Gabinete do Chefe 
de Estado-Maior do Exército, co-
ordenador de área na Repartição 
de Recursos Materiais e Infraes-
truturas e da Repartição de Ins-
trução da Divisão de Recursos 
no Estado-Maior do Exército, de-
legado do Exército na NATO, as-
sessor do comandante no Gabi-
nete de Estudos e Planeamento 
na Academia Militar, e chefe da 
Secção de Planeamento e Rela-
ções Públicas e chefe do Gabi-
nete de Apoio ao Comando em 
suplência na Escola das Armas. 

Na Escola Prática de Infanta-
ria foi instrutor de Tática do TPO 
e CFS QP, diretor do Tirocínio 
para Oficial de Infantaria, adjun-
to para as Operações e chefe 
do Gabinete de Tática e Técnica 
de Estado-Maior. Na Academia 
Militar, foi diretor dos Cursos de 
Infantaria, professor regente de 
Tática de Infantaria I e II, e chefe 
da Secção de Organização, Táti-
ca e Logística.

Da sua experiência profissio-
nal faz parte ainda a participação 
na missão do 3.º Batalhão de 
Infantaria Motorizado da SFOR 
II no teatro de operações da 
Bósnia Herzegovina, onde foi 
comandante de pelotão. Entre 
outras missões, esteve no teatro 
de operações do Afeganistão e 
de Timor-Leste, e foi assessor 

Novo comandante na Escola de Sargentos 
do Exército

de projetos formativos em São 
Tomé e Príncipe, Moçambique e 
Angola.

Da sua folha de serviços cons-
tam 16 condecorações e 12 lou-
vores, dos quais um concedido 
pelo Chefe do Estado-Maior Ge-
neral das Forças Armadas, três 
concedidos pelo Chefe do Esta-
do-Maior do Exército, quatro por 
outros oficiais generais e quatro 
por outras entidades militares.

É casado e tem dois filhos.   

Francisco Gomes

Foi entregue ao comandante o estandarte nacional

Coronel de infantaria António 
Pinto de Oliveira

O grupo de encarregados de 
educação, pais, colaboradores, 
cooperadores e membros da 
comunidade da Infancoop – Co-
operativa de Pais Trabalhado-
res para o Apoio à Infância, nas 
Caldas da Rainha, enviou à mi-
nistra do trabalho, solidariedade 
e segurança social, Ana Mendes 
Godinho, e ao diretor do Centro 
Distrital de Leiria do Instituto da 
Segurança Social, João Paulo 
Pedrosa, um abaixo-assinado 
pela revisão dos critérios de prio-
rização da admissão previstos 
no Programa “Creche Feliz”.

“Este abaixo-assinado nas-
ce por iniciativa de um grupo de 
encarregados de educação que 
foram pais recentemente ou que 
estão final de gestação, e que 
dada a alteração dos critérios de 
priorização no âmbito do progra-
ma “Creche Feliz”, se veem ago-
ra confrontados com a provável 
falta de vaga para os seus filhos 
mais novos na Infancoop, institui-
ção que já é frequentadas pelos 
filhos mais velhos em diversas 
respostas sociais/valências”, ex-
plica.

Adianta que a estes pais 
“junta-se um grupo alargado de 

cooperadores, colaboradores e 
membros da comunidade esco-
lar, que acreditam que estes cri-
térios deviam ser revistos”.

De acordo com o artigo 9º da 
Portaria nº 198/2022, de 27 de ju-
lho, em vigor desde janeiro des-
te ano, “as vagas das respostas 
sociais Creche são preenchidas 
consoante a lista de prioridades 
apresentada em anexo ao refe-
rido artigo. Desta lista, salienta-
mos o ponto 4, que define que 
têm prioridade ‘crianças com 
irmãos, que comprovadamente 
pertençam ao mesmo agregado 
familiar, que frequentem a res-
posta social’”.

“É nosso entendimento que 
estes critérios de priorização não 
se deveria cingir a irmãos a fre-
quentarem a mesma resposta 
social, mas sim abranger outras 
respostas sociais com acordo de 
cooperação com a Segurança 
Social dentro da mesma institui-
ção, nomeadamente Pré-Escolar 
e CATL”, contesta o grupo.

“Somos pais trabalhadores 
e apelamos se considera que o 
facto de ter irmãos em diferentes 
instituições é um abalo enorme 
na organização familiar. Antes 

de iniciarmos as nossas funções 
profissionais teríamos de nos 
deslocar a pelo menos duas ins-
tituições para entregar os nossos 
filhos, repetindo o processo ao fi-
nal do dia. A família ficaria penali-
zada em tempo e recursos e esta 
situação contribuiria para uma 
maior instabilidade das crianças 
e para a inevitabilidade de as 
crianças terem de passar ainda 
mais tempo longe das suas famí-
lias”, argumenta.

Para o grupo, “acresce ain-
da o facto de que a Infancoop 
faz parte da nossa vida escolar 
há anos. Foi esta a instituição 
que escolhemos para acolher e 
acompanhar os nossos filhos, 
não apenas na primeira infância, 
mas também nos primeiros anos 
do seu percurso escolar, sendo 
que vários irmãos frequentam 
atualmente a valência 1º ciclo 
e as respostas sociais CATL e 
Pré-Escolar da Infancoop”. “Uma 
continuidade que vemos agora 
comprometida”, lamenta.

De acordo com esta porta-
ria todas creches pertencentes 
a IPSS passam a ser pagas na 
totalidade pelo Estado, daí terem 
sido definidos critérios de prio-

Grupo da Infancoop pede a ministra revisão dos critérios 
de priorização de admissão

 Grupo de encarregados de educação e outros elementos da 
comunidade da Infancoop pede revisão de critérios nacionais

rização. Para além da situação 
descrita, deixaram ainda de ser 
considerados prioritários os fi-
lhos dos colaboradores das ins-
tituições.

Assim, o grupo solicita que 
seja ponderada a priorização de 
filhos de colaboradores da insti-
tuição na admissão à creche, si-
tuação em que se encontra parte 
dos subscritores deste abaixo-
assinado, que foi enviado para 
conhecimento da Presidência da 
República e da Confederação 

Nacional de Instituições de Soli-
dariedade Social.

Foi ainda transmitido ao pre-
sidente da Câmara Municipal 
das Caldas da Rainha, para que 
possa alertar a tutela para estes 
constrangimentos.

Foi pedida uma audição na 
Assembleia da República, na 
Comissão do Trabalho, Seguran-
ça Social e Inclusão, de que se 
aguarda resposta.

Francisco Gomes
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A iniciativa, que se vai prolon-
gar ao longo do ano, tem como 
objetivo “assinalar e relembrar os 
40 anos da festa de solidarieda-
de para com Zeca Afonso, rea-
lizada a 5 de fevereiro de 1983, 
no pavilhão da Mata das Caldas 
da Rainha”, explicou Élia Men-
donça, membro do núcleo local 
da AJA, que integra vários ami-
gos do cantor e filha de Renato 
Mendonça, em casa de quem o 
cantor costumava ficar durante 
as suas estadas na cidade.

O poeta, músico e “intérprete 
de um determinado registo e num 
tempo histórico e político que a 
posteridade viria a cunhar como 
música de intervenção” era pre-
sença regular em Caldas da Rai-
nha, onde assiduamente visitava 
um grupo de amigos e também 
aproveitava para frequentar as 
termas locais. “Alguns dos seus 
discos proibidos pela censura ti-
nham em Caldas da Rainha um 
dos principais entrepostos de 
distribuição clandestina”, recor-
dou o núcleo, que “tardava em 
aparecer em Caldas da Rainha, 
mas que graças ao pontapé de 
saída de um dos membros, Pau-
lo Vaz, acabou por se constituir 
em outubro do ano passado”. 

O núcleo caldense conta com 
cerca de 30 elementos, alguns 
deles amigos, que privaram com 

José Afonso e participaram na 
organização da “Festa da Ami-
zade”. “Após o agravamento da 
doença esclerose lateral amio-
trófica, que o viria a vitimar, os 
amigos que tinha nas Caldas 
decidiram mobilizar-se e organi-
zar a “Festa de Amizade a Zeca”, 
relatou Élia Mendonça, adiantan-
do que foi “um espetáculo todo 
desenvolvido com um espírito de 
entreajuda, não só das pessoas 
que estavam na organização, 
bem como toda a comunida-
de caldense”. A par isso foi “um 
acontecimento cultural de dimen-
são nacional, que reuniu amigos 
espalhados pelo país e artistas 
que lhe eram próximos”.

Nesse sentido, o programa 
cultural “O que faz falta”, que foi 
apresentado no passado dia 25, 
no café concerto do Centro Cul-
tural e de Congressos (CCC) de 
Caldas da Rainha, será desen-
volvido até maio “em três eixos 
centrais”, nomeadamente exposi-
ções, mesas de conversa e con-
certos, em torno de José Afonso. 
Contudo, as comemorações dos 
40 anos da “Festa da Amizade” 
vão arrancar oficialmente, no 
dia 5 de fevereiro, pelas 16h, no 
CCC, com o lançamento de uma 
serigrafia com a imagem original 
da festa, numa coleção de ape-
nas 100 exemplares e que terá o 

Luís Ventura, de 47 anos, e 
Mariana Mortágua, de 22 anos, 
foram escolhidos para serem os 
reis do carnaval das Caldas da 
Rainha, encarnando as persona-
gens Zé Povinho e Maria da Pa-
ciência, respetivamente, criações 
de Rafael Bordalo Pinheiro como 
caricaturas do povo português. 

O casting realizado na noite 
do passado dia 24, no Posto de 
Turismo, chegou ao fim com a 
eleição dos reis, que vão partici-
par nas iniciativas carnavalescas 
promovidas pelo Município das 
Caldas da Rainha, em colabora-
ção com as Juntas de Freguesia 
e a participação das associa-
ções, coletividades e grupos do 
concelho.

Os reis sujeitaram-se às per-
guntas do júri, constituído pela 
imprensa local e pela Unidade 

de Turismo, Eventos e Feiras do 
Município das Caldas da Rainha, 
e encenaram alguns momentos 
de animação.

“Adoro foliar, gosto de me 
divertir imenso no carnaval, de 
dançar muito com as pessoas e 
muita brincadeira”, disse Mariana 
Mortágua (prima da deputada do 
Bloco de Esquerda com o mes-
mo nome), residente nas Caldas 
da Rainha.

Luís Ventura, residente no Na-
dadouro, também manifestou ter 
“muita alegria, boa disposição e 
muita folia”.

A apresentação pública ocor-
reu no passado sábado, num 
desfile pela cidade a cavalo e 
charretes, com a colaboração 
da Associação de Criadores do 
Cavalo Puro Sangue Lusitano 
do Oeste. O cortejo foi desde a 

Expoeste, com passagem na es-
tação de comboios, onde foi feita 
a receção dos reis, e seguimento 
até à Praça da Fruta e edifício do 
Turismo.

Os reis vão participar no dia 
18 de fevereiro, a partir das 21h, 
no corso noturno, e após isso no 
baile do casino. No dia 19, a par-
tir das 15h, estarão no corso, no 
dia 20, a partir das 23h, no baile 
do casino, e no dia 21, às 15h, 
no último desfile. Este ano não 
há desfiles de carnaval infantil 
nem sénior. 

O rei e a rainha recebem um 
voucher para cada um que dá 
acesso a uma estadia num hotel 
no valor de 250 euros. Os fatos 
dos reis são cedidos pelo Municí-
pio das Caldas da Rainha. 

Francisco Gomes

Luís Ventura e Mariana Mortágua 
vão ser os reis do carnaval das Caldas

Chegada dos reis à estação de comboios

Zeca Afonso e os 40 anos 
da “Festa da Amizade” assinalados no CCC
Os 40 anos da “Festa da Amizade”, que ocorreu 
no Pavilhão da Mata, em 1983, com Zeca Afonso, 
vão ser assinalados nas Caldas da Rainha, com 
uma programação cultural de atividades desig-
nadas “O que faz falta”, organizada pelo Núcleo 
das Caldas da Rainha da Associação José Afon-
so (AJA). 

Mariana Martinho

Elementos do núcleo caldense responsável pela programação cultural

valor de cinco euros. 
No mesmo dia haverá um mo-

mento musical e uma conversa 
com os convidados Francisco 
Fanhais e Manuel Freire, mas 
também será projetado um pe-
queno filme com imagens e áu-
dio, algumas inéditas da festa, 
e inaugurada uma exposição de 
fotografia, que documenta a fes-
ta da amizade no café concerto 
do CCC. 

No dia 23 de fevereiro, data 
da morte do artista, haverá “uma 
pequena sessão de poesia no 
Café Central, local frequentado 
diariamente sempre que estava 
nas Caldas da Rainha”, explicou 
Élia Mendonça. Além disso have-
rá um momento de musical com 
artistas locais.

Em março, a programação 
prossegue com um concerto e 
uma mesa sobre a poesia de 
José Afonso, com a participa-
ção de Hélia Correia, Alexan-
dre Pereira Martins e Francisco 
Fanhais. No mês a seguir será 
inaugurada a exposição “Nove 

capas para o Zeca”, desenhadas 
pelo escultor José Santa Bárbara 
e, em data e local ainda definir, 
será realizada a mesa redonda 
“A resistência do canto”, com 
Irene Pimentel, Manuel Freire e 
Francisco Fanhais.

Também haverá mesas de 
conversas, que “serão sempre 
acompanhadas de momentos 
musicais e terão o título geral 
‘“Maior que o pensamento’”, su-
blinhou Lino Romão, do núcleo 
caldense, adiantando que “es-
tamos a apontar para a poesia 
como forma de intervenção de 
política e de resistência”. 

No que diz respeito às expo-
sições, “estão intituladas como 
“Vejam bem” e os concertos, “Dia 
de festa, dia de cantar”, afirmou 
o elemento do núcleo caldense, 
indicando haver “sempre uma 
alusão a músicas de Zeca Afon-
so”.

A programação do primeiro 
semestre encerra com o concer-
to “Zeca e os poetas”, e a mesa 
“A música de José Afonso no seu 

tempo e na atualidade”, com Rui 
Vieira Nery, no dia 27 de maio, 
no pequeno auditório do CCC.

Em relação ao segundo se-
mestre do ano, o “núcleo ainda 
está a preparar a programação”, 
afirmou Lino Romão, admitindo 
que na calha estão duas expo-
sições cedidas pela Associação 
José Afonso, entre outras ativi-
dades. Com esta iniciativa, o nú-
cleo lança as bases para a conti-
nuidade do evento e, sobretudo, 
para uma programação mais ro-
busta em 2024, no âmbito dos 50 
anos do 25 de Abril.

Presente na sessão de apre-
sentação da programação dos 
40 anos da “Festa da Amizade” 
também esteve o diretor do CCC, 
Mário Branquinho, que recordou 
que “quando fomos contactos já 
tínhamos na programação dois 
concertos tributo ao Zeca Afon-
so, e que vão de encontro ao 
pensamento e à homenagem ao 
artista”. 
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Procurou-se dar a conhecer 
uma amostra do acervo da Bi-
blioteca que está à disposição 
dos leitores, seguindo-se, em 
parceria da Biblioteca com a Co-
munidade de Leitores e Cinéfilos 
das Caldas da Rainha, a tarde 
cultural, com o Grupo de Dança 
Super Flash, dirigido pela coreó-
grafa Sónia Luís, e a Orquestra 
Juvenil de A-dos-Francos, dirigi-
da pelo maestro Diogo Esteves.

O Super Flash apresentou 
coreografias dos filmes musicais 
Chicago e My Fair Lady, tendo 
sido incluído um “remake”, em 
audiovisual, do programa n.º 328 
de Cinema Paraíso, que foi emi-
tido na TSF Caldas em julho de 
2014 e que apresentou, em ima-
gens, 14 números de grandes 

clássicos do cinema musical, dos 
anos 50 e 60, da época de ouro 
do cinema. Houve também core-
ografias de Singing in The Rain.

Seguiu-se um tempo de po-
esia com Emily Duffy, Palmira 
Gaspar, Nuno Valadas e Carlos 
Gaspar, até à atuação da Or-
questra Juvenil de A-dos-Fran-
cos. Do seu programa fizeram 
parte seis peças musicais: The 
Light of Dawn, Cinema Paradiso, 
The Planets - Mars, Remember 
Me, Out of Africa e March Of The 
Hyperion Robots.

1. Orquestra Juvenil 
de A-dos-Francos

2. Super Flash

Biblioteca Municipal palco de tarde cultural
A Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha foi 
palco no passado sábado de uma tarde cultural 
que incluiu a inauguração da exposição Melhor 
dos Livros, Filmes e Música, uma pequena par-
te do seu espólio total em livros e audiovisuais, 
que tem milhares de unidades. 

1

2

“Jubilosamente divertida”. Fo-
ram estas as palavras que a re-
vista The Stage escolheu para 
classificar a peça “Square Go”, 
escrita a duas mãos pelos es-
coceses Kieran Hurley e Gary 
McNair. Estreada com enorme 
sucesso crítico em 2018, foi-lhe 
atribuído o Fringe First Award. 
Chega agora a Caldas da Rainha 
pela mão dos Artistas Unidos, 
com o título “Taco a Taco” e en-
cenação de Pedro Carraca. Dias 
2, 3 e 4 de fevereiro, às 21h30, 
na Sala-Estúdio do Teatro da 
Rainha.

Em Hammerston, na Escócia, 
Max refugia-se nas casas de ba-
nho da escola antes de uma luta. 

Foi desafiado diante a turma in-
teira. É a sua estreia, nunca an-
dou à bulha, nunca se meteu em 
rixas nem zaragatas, pelo que 
as expetativas não são as mais 
favoráveis. Mas, sob pena de 
ser tomado como cobarde, não 
pode fugir. Na Escócia, a estes 
desafios dão o nome de “Square 
Go”. É uma espécie de ajuste de 
contas, um mano-a-mano, uma 
luta de homem para homem. Um 
taco a taco. Que alternativas res-
tam a Max?

Nesta peça hilariante, o com-
bate será sob a forma de wres-
tling. O modo como violência e 
masculinidade se inscrevem no 
desenvolvimento humano é o 

pano de fundo num texto que, 
partindo da realidade escocesa, 
pega numa problemática univer-
sal desmontando-a com sentido 
de humor. Ao conflito físico, an-
tecipam-se os demónios interio-
res, íntimos, os medos e receios 
sobre a imagem que os outros 
formam de nós e o julgamento 
que fazem dos nossos compor-
tamentos. 

Com interpretações a cargo 
de Marco Mendonça e Tiago Di-
nis, “Taco a Taco” tem entradas 
condicionadas aos lugares dis-
poníveis. Reserva de lugar obri-
gatória pelo telefone 262823302.

“Taco a Taco” no Teatro da Rainha

Peça dos Artistas Unidos (foto de Jorge Gonçalves)

Decorreu no passado do-
mingo o Almoço das Janeiras, 
organizado e realizado na As-
sociação Recreativa Cultural e 
Desportiva do Casal do Rei, na 
freguesia de Vidais.

Este convívio contou com o 
Rancho Folclórico e Etnográfi-
co “Os Azeitoneiros” de Alvor-
ninha, que cantou as Janeiras 
à comunidade presente.

Almoço das Janeiras

Evento na coletividade do Casal do Rei

A Associação de Artesãos 
de Caldas da Rainha elegeu 
no passado dia 25 os novos 
órgãos sociais para este ano, 
numa assembleia geral na sua 
sede. Com a presença de 22 
sócios, houve 18 votos a favor, 
3 votos em branco e uma abs-
tenção.

A presidente da direção é 
Júlia Lopes, o vice-presidente 
João Ricardo, o tesoureiro 

Isabel Pereira, o 1º secretário 
Cristina Reboleira e o 2º secre-
tário Anabela Costa.

Na assembleia geral o pre-
sidente é Jorge Lindinho, o 1º 
secretário Isabel Mendes e o 
2º secretário Maria de Lourdes 
Sobreiro.

No conselho fiscal a presi-
dente é Margarida Antunes, 
vice-presidente Ana Duarte e 
secretário Ana Pereira.

Associação 
de Artesãos elege 
órgãos sociais
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Os Pimpões encheram na 
passada sexta-feira à tarde para 
uma plateia de idosos e à noite 
para o público em geral, para 
ver a revista à portuguesa “Olha 
Que Duas”, liderada por Florbe-
la Queiroz e Natalina José, duas 
das maiores vedetas do teatro de 
revista.

Foram duas horas de pura ri-
sada e boa disposição, com as 
artistas acompanhadas pelos 

atores-cantores Raquel Caneca 
e Gonçalo Brandão e dos atores 
Ricardo Miguel e Sara Inês.

A revista apresenta diversas 
rábulas onde se mistura a crítica 
social e política, a sátira, o humor 
e a atualidade, como é o caso de 
“apanhadas” (mulheres de ban-
queiros presas pelas ações dos 
maridos), “dissolvidas” (deputa-
das que perderam o mandato), 
“jejum inexistente” (um senhor 

obeso que aderiu a uma dieta 
estranha), entre outros momen-
tos de gargalhadas.

Além da graça e do riso, o 
fado marca presença nas jovens 
vozes. Fados “orelhudos” e um 
medley de fados antigos são 
grandes destaques durante o es-
petáculo, que no dia 10 de feve-
reiro passa pelo Bombarral para 
festejar os 80 anos de Florbela. 

O Centro de Cultura Espírita 
de Caldas da Rainha vai projetar 
um filme espírita, baseado em 
factos reais, na próxima 6ª feira, 

entre as 21h e as 23h, com en-
trada livre e gratuita.

Posteriormente decorrerá a 
bioenergia (passe espírita) e o 

atendimento em privado. Todas 
as atividades são livres e gratui-
tas.

Filme espírita

Revista “Olha Que Duas” 
nos Pimpões

Revista à portuguesa (foto Rui Vieira)

A grande procura de bilhetes 
obrigou João Baião e o elenco do 
espetáculo “Monólogos da Vaci-
na” a realizar uma sessão extra 
no Centro Cultural e de Congres-
sos das Caldas da Rainha, no dia 
23 de fevereiro, às 21h, que se 
junta às marcadas para os dois 

dias seguintes.
Esta comédia musical tem 

João Baião à frente de um elen-
co composto por Cristina Olivei-
ra, Mané Ribeiro, Susana Cacela 
e Telmo Miranda, juntando-se 
ainda o corpo de baile, formado 
por oito bailarinos.

“Monólogos da Vacina” apre-
senta uma sequência de diálo-
gos, coreografias, canções, cenas 
recheadas de humor e temas 
atuais, tudo envolvido numa ce-
nografia contemporânea. 

Sessão extra 
de “Monólogos da Vacina”

Comédia musical tem João Baião à frente do elenco

Os festejos em honra de 
São Brás, no Campo, nas Cal-
das da Rainha, encerraram no 
passado domingo com a ani-
mação do Rancho Folclórico 
e Etnográfico do Reguengo da 
Parada.

Ao longo dos cinco dias de 
festa (entre 20 e 29 de janeiro), 
houve bailes com as bandas 
Enigma, Baile Antigo e Cha-
parral Band, e concerto com 

a banda filarmónica de Santa 
Catarina.

Leilão das bandeiras, reco-
lha de ofertas pelas ruas da 
localidade, missa e procissão 
preencheram o programa dos 
festejos, organizado pela As-
sociação de Cultura e Recreio 
do Campo, com a colaboração 
da União de Beneficência do 
Campo.

Festejos em honra 
de São Brás

Animação do Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo 
da Parada

No âmbito das parcerias do 
Teatro da Rainha com com-
panhias externas, duas peças 
estão em digressão, podendo 
uma delas ser vista pelo pú-
blico de Queluz - o “Discurso 
sobre o Filho-da-Puta”, de Al-
berto Pimenta, com encenação 
de Fernando Mora Ramos e 
composição musical de Miguel 

Azguime, em cena dias 5 e 6 
de fevereiro no Teatroesfera. 

“Police Machine” também 
andará em digressão, de 9 a 11 
de fevereiro, no Teatro da Po-
litécnica, espaço dos Artistas 
Unidos em Lisboa. Da autoria 
de Joseph Danan, foi encena-
da pelo próprio no Teatro da 
Rainha em 2022.

Peças do Teatro da 
Rainha em digressão

 “Police Machine” vai ser representada em Lisboa

Pedro Moura, docente da 
Escola Superior de Artes e 
Design das Caldas da Rainha 
(ESAD.CR), lançou um livro 
sobre a obra de banda dese-
nhada de Rafael Bordalo Pi-
nheiro. Intitulado “Fazer Isto 
& Assignar”, é o 5.º volume da 
coleção "Cadernos de Borda-
lo", coordenada e publicada 

pelo Museu Bordalo Pinheiro, 
com uma série de monografias 
temáticas dedicadas às várias 
dimensões da obra e da vida 
do humorista finissecular.

Livro de natureza ensaística, 
é um olhar panorâmico sobre 
toda a obra de Rafael Bordalo 
Pinheiro, pública ou inédita.

Professor lança 
livro sobre a obra 
de Bordalo Pinheiro
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Em comunicado, o PSD abor-
dou a recente deslocação à As-
sembleia da República de uma 
comitiva das Caldas da Rainha 
composta pela Câmara Municipal 
e Comissão de Saúde da Assem-
bleia Municipal, que contava com 
seis elementos eleitos em listas 
do PSD, com o intuito de reunir 
com os Grupos Parlamentares 
do PSD, PS, IL e Livre.

“O objetivo desta reunião foi 
o de partilhar as preocupações 
com o estado da saúde na Re-
gião Oeste e consequente ne-
cessidade da construção de 
um novo hospital para a região. 
Nesse sentido, foram abordados 
temas como o estudo adjudica-
do pela CIM-Oeste, o grupo de 
trabalho criado pelo sr. ministro 
da saúde para trabalhar na loca-
lização e tipologia de hospital a 
construir e o cronograma defini-
do pelo ministro para o anúncio 
da construção do novo hospital”, 
indicou o PSD.

Os sociais-democratas lem-
braram que “já no início deste 
processo, em reunião do conse-
lho intermunicipal da CIM-Oeste, 
a autarquia das Caldas da Rai-
nha através do, à data, presiden-
te da Câmara, dr. Tinta Ferreira, 
alertou através de uma declara-
ção de voto, para a importância 
da integração de quatro pontos 
essenciais que não terão sido 
considerados no caderno de en-
cargos do estudo”.

Agora, “reforçámos, junto da 
CIM-Oeste, a necessidade, ur-
gente, de proceder à revisão des-
te estudo (incompleto)  através 
da integração desses pontos”.

Em relação à localização, fo-
caram “a importância da rede 
de transportes públicos (rodo-
viária e ferroviária) e o impacto 
da não existência de uma boa 
rede de transportes públicos en-
tre municípios e que sirva a fu-
tura localização do hospital do 
Oeste, a avaliação dos custos 
de deslocação dos profissionais 
de saúde, bem como os custos 
de eventuais deslocações para 
aquisição de bens não existentes 
num centro urbano, e a avaliação 
da relevância da localização e do 
acesso a fatores determinantes 
na medição do índice de quali-
dade de vida, como a cultura ou 
a educação (entre outros) com 
vista a atração de profissionais 
qualificados, talvez o fator crítico 
de maior relevância com vista à 
determinação da qualidade dos 
serviços de saúde”. 

“Estamos também preocupa-
dos com a constituição do grupo 
de trabalho feito pelo sr. ministro 
da saúde, que pode constituir um 
claro enviesar da possível de-
cisão, uma vez que os elemen-
tos que o compõem têm fortes 
ligações ao sul da região. Além 
disso é igualmente preocupante 
a ausência de especialistas ou 
conhecedores de diferentes áre-

PSD/Caldas critica indicações dadas 
por estudo para construção do novo hospital
O PSD/Caldas teme que a conclusão apresenta-
da pelo estudo da NOVA-IMS, a pedido da Comu-
nidade Intermunicipal (CIM) do Oeste, careça de 
indicadores relevantes para apoiar uma melhor 
tomada de decisão da tipologia e localização do 
novo hospital. 

Uma comitiva caldense à Assembleia da República integrou seis elementos eleitos em listas do 
PSD

as neste grupo de trabalho, tais 
como território, ambiente, econo-
mia, transportes, infraestruturas, 
ensino e área social”, manifesta-
ram os elementos do PSD.

“Ficamos confusos ao verifi-
car que no deadline apresentado 
pelo ministro para o anúncio do 
novo hospitalar do Oeste, exis-
te um atropelo do estudo que o 
Governo pretende contratar para 
perceber que rede hospitalar na-
cional é desejável em 2030, in-
correndo no risco da decisão da 
localização e tipologia do novo 
hospital do Oeste não acompa-
nhar a conclusão deste novo es-
tudo”, sublinharam.

A Comissão Política do PSD 

Caldas da Rainha elencou: “Pen-
sar um novo hospital no Oeste, 
obriga a um olhar sobre a rede 
hospitalar nacional existente, 
que apresenta a norte o Hospi-
tal de Leiria preparado para ser-
vir 230 mil pessoas, no entanto, 
serve 400 mil ao dia de hoje, a 
este o Hospital Distrital de San-
tarém com capacidade para ser-
vir 200 mil pessoas (após obras 
de remodelação), servindo ainda 
assim mais de 200 mil pessoas, 
já a sul existem dois hospitais 
próximos do limite com a região 
Oeste, Hospital Beatriz Ângelo 
em Loures desenhado para ser-
vir 272 mil pessoas (incluindo 
os concelhos de Sobral de Mon-

te Agraço e Mafra) e o Hospital 
de Vila Franca de Xira com 250 
mil (incluindo os concelhos de 
Alenquer e Arruda dos Vinhos) 
e ambos ainda com capacidade 
de resposta, estando ainda em 
curso a construção de um novo 
hospital em Lisboa, Hospital de 
Lisboa Oriental, com conclusão 
prevista para 2026 e que irá 
complementar esta oferta hospi-
talar mais a sul”.

“Não ficará comprometido o 
equilíbrio da rede hospitalar na-
cional e a equidade das popula-
ções mais a norte da região no 
acesso à assistência hospitalar, 
se o hospital ficar localizado mais 
a sul?”, questionou o PSD.

Os deputados do PSD na As-
sembleia da República, Hugo Oli-
veira, Olga Silvestre, João Mar-
ques e João Barreiras Duarte, 
questionaram o ministro da saú-
de em que data tenciona conce-
der uma audiência ao presidente 
da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha, interrogando “porque 
razão não respondeu até agora, 
apesar dos pedidos de audiência 
que este lhe dirigiu há mais de 
quatro meses”.

“Em novembro do ano passa-
do, passada mais de uma déca-
da de estudos e promessas, o 
senhor ministro da Saúde afir-
mou que ‘decidiria’ a localização 
do novo hospital do Oeste até 
março de 2023, ou seja, já daqui 
a dois meses. É neste contex-
to que verdadeiramente se não 

descortina a razão de o referi-
do membro do Governo não ter 
ainda recebido o presidente da 
Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha, apesar dos pedidos de 
audiência que este já por duas 
vezes lhe dirigiu – em 22 de se-
tembro e a 20 de dezembro de 
2022 – com vista à apresentação 
da proposta dos Municípios das 
Caldas da Rainha e de Óbidos 
para a localização do novo Hos-
pital do Oeste”.

Os mesmos deputados ques-
tionaram também o ministro como 
justifica que “mais de 35% dos 
utentes inscritos na Unidade de 
Cuidados de Saúde Personaliza-
dos (UCSP) de Óbidos não dis-
ponham de médico de família”.

“A UCSP de Óbidos dispõe 
apenas de três médicos especia-

listas em medicina geral e fami-
liar, um número manifestamente 
insuficiente para a prestação de 
cuidados de saúde aos 7.839 
utentes que nela se encontram 
inscritos. Acresce que nos foi 
dado a conhecer que está previs-
ta para breve a saída de dois dos 
três médicos”, vincaram.

“Em dezembro de 2022, 2.794 
utentes da UCSP de Óbidos não 
dispunham de médico de família 
atribuído”, referiram, perguntan-
do “que medidas vai o Ministério 
da Saúde tomar, durante o ano de 
2023, para aumentar a cobertura 
dos utentes, quantos médicos 
especialistas em medicina geral 
e familiar tenciona o Ministério 
de Saúde contratar em 2023 e se 
admite recorrer a médicos dos 
setores privado e social”.

Do mesmo modo, questiona-
ram a forma de resolver proble-
ma idêntico no concelho do Bom-
barral, onde a Unidade de Saúde 
Familiar (USF) “dispõe apenas 
de dois médicos especialistas em 
medicina geral e familiar, um nú-
mero absolutamente insuficiente 
para a prestação de cuidados de 
saúde aos 11.845 utentes que 
nela se encontram inscritos”.

“Em dezembro de 2022, 8.742 
utentes da USF do Bombarral 
não dispunham de médico de fa-
mília atribuído, ou seja, mais de 
73% do total”, alertaram.

Igualmente sobre a Unidade 
de Cuidados de Saúde Perso-
nalizados (UCSP) Litoral, na vila 
de São Martinho do Porto, houve 
perguntas dos deputados, que 
apontaram que “dispõe apenas 

de um médico especialista em 
medicina geral e familiar, um nú-
mero clamorosamente insuficien-
te para a prestação de cuidados 
de saúde aos 6.146 utentes que 
nela se encontram inscritos”.

“Acresce que o profissional 
está em regime de transição e 
não ficará porque não foi aber-
ta vaga para tal, ficando a breve 
trecho apenas um médico con-
tratado por 16 horas por semana 
neste polo”, indicaram.

“Em dezembro de 2022, 4.495 
utentes da UCSP Litoral não dis-
punham de médico de família 
atribuído, ou seja, mais de 73% 
do total”, sustentaram os depu-
tados.

Francisco Gomes

Deputados do PSD questionam falta de marcação 
de reunião do ministro da saúde
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A “montra de ouro” foi distin-
guida com um troféu, cem euros 
em vouchers “Caldas, Rainha do 
Natal”, uma página de publirre-
portagem no Jornal das Caldas, 
uma entrevista na Rádio Mais 
Oeste e isenção do pagamento 
de quotas de associado da ACC-
CRO durante um ano

À Manápula, dedicada a ser-
viço de festas e entretenimento, 
na Rua 31 de Janeiro, arreca-
dou o segundo lugar. A “montra 
de prata foi distinguida com um 
troféu, cinquenta euros em vou-
chers “Caldas, Rainha do Natal”, 
uma página de publirreportagem 
no Jornal das Caldas e isenção 
do pagamento de quotas de as-
sociado da ACCCRO no período 
de seis meses.

A Bombondrice, loja de cho-

colates e bombons, na Praceta 
António Montez, obteve o tercei-
ro lugar. A “montra de bronze” é 
premiada com um troféu, trinta 
euros em vouchers “Caldas, Rai-
nha do Natal”, uma entrevista na 
Rádio Mais Oeste e isenção do 
pagamento de quotas da ACC-
CRO ao longo de três meses.

Foram também distinguidas 
com diplomas de menções hon-
rosas A Cartaxinha, mercearia/
cafetaria, na Rua Alexandre 
Herculano, Casa Varela, loja de 
utilidades domésticas, na Rua 
Heróis da Grande Guerra, Mon-
teiro Decorações, do setor da 
decoração, na Rua das Montras, 
e Mercearia Pena, mercearia, na 
Rua Heróis da Grande Guerra.

O Concurso “Montras de Natal 
do Comércio Local 2022” decor-

reu entre 8 e 31 de dezembro. O 
público teve um papel preponde-
rante, valendo 60% da votação, 
através dos likes colocados nas 
imagens das montras preferidas, 
publicadas no Facebook Caldas, 
Rainha do Natal. Os outros 40% 
foram da responsabilidade de um 
júri, constituído por elementos da 
ACCCRO, Município das Caldas 
da Rainha, Associação Empresa-
rial da Região Oeste (AIRO), Es-
cola Superior de Artes e Design 
das Caldas da Rainha (ESAD.
CR) e Escola Técnica Empresa-
rial do Oeste (ETEO).

Concorreram 40 montras, de 
31 entidades (algumas escolhe-
ram ter duas montras a concur-
so). Todas receberam diplomas 
de participação.

Loja do Sr. Jacinto ganhou Concurso 
“Montras de Natal do Comércio Local”
A Loja do Sr. Jacinto, retrosaria & concept store design, peças de autor e 
mobiliário próprio, na Rua Dr. Miguel Bombarda, foi a vencedora do Con-
curso “Montras de Natal do Comércio Local”, promovido pela Associação 
Empresarial das Caldas da Rainha e Oeste (ACCCRO) e Câmara Municipal 
das Caldas da Rainha.

Francisco Gomes

Loja do Sr. Jacinto – primeiro lugar

À Manápula - segundo lugar Bombondrice - terceiro lugar

 A Ordem dos Contabilistas 
Certificados (OCC) promoveu na 
passada sexta-feira, na Escola 
de Sargentos do Exército, em 
Caldas da Rainha, uma forma-
ção sobre o Orçamento do Es-
tado 2023. Estiveram presentes 
cerca de 300 contabilistas certi-
ficados. 

A orientação da sessão ficou 
a cargo da diretora Cristina Pena 
Silva, de Clara Roque, membro 
do Conselho Jurisdicional, e de 
António Dias, formador. 

O ciclo formativo decorre en-
tre 16 de janeiro e 3 de fevereiro, 
a nível nacional, em 28 localida-
des do país.

O Orçamento do Estado foi 
aprovado, em votação final glo-
bal, no Parlamento, no dia 25 de 
novembro e foi promulgado a 29 
de dezembro pelo Presidente da 
República, tendo entrado em vi-
gor a 1 de janeiro.

Ordem dos Contabilistas Certificados organiza formação

Formação sobre o Orçamento do Estado 2023 na Escola de Sargentos do Exército
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O caldense Emanuel Minez e 
o seu companheiro de projetos 
Paulo Gomes acabam de con-
quistar novas distinções para os 
seus bares Red Frog e Monkey 
Mash, em Lisboa, tendo subido 
ao palco na cerimónia de entre-
ga dos prémios Top Cocktail Bars 
- que incluem os melhores bares 
de Portugal e Espanha – no pas-
sado dia 23, em Madrid, para 
receberem duas estrelas atribuí-
das ao bar Red Frog e um estrela 
para o Monkey Mash.

“É com grande orgulho que 
recebemos estas distinções. É 
bom ver que o nosso trabalho, 
pautado pelo rigor, criatividade 
e qualidade, continua a ser re-
conhecido a nível internacional”, 
referiu Emanuel Minez, co-funda-
dor dos dois bares. “Estas estre-
las conquistadas irão contribuir 
para uma maior visibilidade des-
tes dois projetos. Tanto no Red 
Frog, como no Monkey Mash, 
cada cocktail que servimos con-
ta uma história e é confecionado 
com produtos de grande qualida-
de, trabalhados com as técnicas 
e tendências mais atuais e arro-
jadas”, acrescentou.

Fundado em 2015, na Rua do 
Salitre, em Lisboa, o Red Frog, 
conquistou no final de 2022 a 40ª 
posição no ranking “The World’s 
50 Best Bars”, sendo o único bar 

Caldense conquista distinções 
internacionais para bares em Lisboa

Paulo Gomes e Emanuel Minez

nacional a figurar nesta cobiçada 
lista. Mudou de morada em 2021, 
para o número 66 da Praça da 
Alegria, apresentando cocktails 
com a assinatura do barman 
Paulo Gomes.

Por sua vez, o Monkey Mash, 
localizado também na Praça da 
Alegria, convida a um cocktail 
num ambiente mais descontraí-
do, e propõe ligações inusitadas 
de ingredientes.

A Mercadona, empresa de 
supermercados, doou 1.900 
toneladas de bens de primeira 
necessidade em 2022 a mais 
de 70 entidades de cariz social, 
entre as quais bancos alimen-
tares, instituições particulares 
de solidariedade social e orga-
nizações não governamentais 
com as quais colabora nas lo-
calidades onde está presente 

em Portugal.
Treze toneladas foram en-

tregues a entidades locais no 
distrito de Leiria. Entre elas 
está a cantina social do Centro 
Social Paroquial de Caldas da 
Rainha, com a qual a Mercado-
na colabora diariamente a par-
tir da sua loja das Caldas da 
Rainha e o Banco Alimentar.

Centro Paroquial 
ajudado 
pela Mercadona

Portugal e a Região Oeste 
apresentam níveis baixos de 
saúde mental, daí que esteja 
a ser criado um ecossistema 
aberto a quem quer desenvol-
ver produtos e serviços com 
impacto na qualidade de vida 
de todas as pessoas, usando 
como ponto de entrada a saú-
de mental. 

A equipa da Oeste Respira 
- incubadora de impacto vai re-
alizar uma sessão participativa 
no Centro Cultural e de Con-
gressos das Caldas da Rainha 
no dia 3 de fevereiro, entre as 
10h00 e as 13h00.

O projeto "Caldas Respira" 
pretende encontrar soluções 
para riscos psicossociais com 
impacto na saúde mental e na 
qualidade de vida, estando fo-
cado em quatro etapas do ciclo 
de vida de cada pessoa: pa-
rentalidade e primeira infância, 
ambiente escolar, equilíbrio vi-
da-trabalho e envelhecimento.

Face aos desafios da ges-
tão dos recursos humanos e a 
motivação das equipas, esta é 
uma temática hoje essencial às 
empresas, pelo que os empre-
sários são desafiados a esta-
rem presentes.

Projeto 
“Caldas Respira”

Auto Júlio inaugurou 
novo posto de combustível da BP

Com instalações modernas, o 
novo posto sob a insígnia BP nas 
Caldas da Rainha é “mais um 
projeto do grupo Auto Júlio em 
colaboração com a empresa de 
combustíveis BP Portugal, com 
quem somos parceiros de longa 
data”, explicou António Júlio, 
presidente do grupo, adiantando 
que esta inauguração também 
assinala “o princípio de um 
projeto, que está em crescimento, 
com outros investimentos na 
calha”. 

Esta nova área de serviço, que 
“tem a nova imagem dos postos da 
BP”, disponibiliza os combustíveis 
gasóleos e gasolinas simples 
com Invigorate, bp Ultimate com 

tecnologia Active, bem como 
AdBlue, dispondo, para efeitos 
de abastecimento, de bombas 
multiproduto com alto débito 
incluído. Paralelamente à oferta 
de combustíveis, o posto também 
terá em breve ao dispor do cliente 
pontos de carregamento de 
veículos elétricos ultrarrápidos, 
acompanhando as atuais e futuras 
tendências na área da mobilidade 
rodoviária. Entre os equipamentos 
e valências encontra-se ainda 
uma loja de conveniência com 
cafetaria, assegurando todas 
as necessidades dos clientes. 
Adicionalmente tem disponível 
serviço de lavagem automática 
jetwash e aspiração. 

Elementos do grupo Auto Júlio, CEO da BP Portugal, e presidente da Câmara na inauguração

O Grupo Auto Júlio inaugurou na passada 
quinta-feira o terceiro posto de combustível 
BP em Caldas da Rainha. Esta nova bomba de 
combustível, localizada na zona industrial junto 
à saída da A8, combina a oferta de combustíveis 
com uma loja de conveniência mais funcional, e 
teve um investimento de um milhão e meio de 
euros. 

Mariana Martinho

As novas bombas de 
combustíveis, que criaram sete 
novos postos de trabalho diretos 
“ajudam a reforçar a presença da 
marca no município, bem como a 
contribuir para o desenvolvimento 
económico da região”, explicou 
Sílvia Barata, CEO da BP em 
Portugal. Destacou também a 
parceria de longa data que tem 
com o Auto Júlio, “grupo que tem 
uma enorme credibilidade”. 

O novo posto, o terceiro do 
grupo no concelho de Caldas 
da Rainha, foi “um projeto 
discutido há um ano com base 

na confiança entre as partes e 
é assim que esta parceria vai 
continuar”, afirmou a CEO da 
BP Portugal, adiantando que “as 
novas bombas de combustível 
têm uma grande qualidade de 
produtos e de oferta, bem como 
uma loja de conveniência que dá 
gosto de entrar”.  

Presente na inauguração 
também esteve o presidente 
da Câmara Municipal, Vitor 
Marques, que lembrou todo o 
trabalho desenvolvido e o peso 
significativo que o grupo tem na 
economia caldense. Aproveitou 

a ocasião para lançar um desafio 
ao grupo caldense, para que “faça 
mais investimentos nas Caldas 
da Rainha, pois tenho a certeza 
que haverá oportunidades para 
isso”. 

Com abertura deste novo 
posto da BP, o grupo Auto 
Júlio encerrou as bombas de 
combustível BP de São Cristóvão 
para remodelação e atualização 
do espaço, prevendo que as 
obras tenham a duração de três 
meses. 
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O encontro decorreu na pas-
sada sexta-feira, no Café Con-
certo do Centro Cultural e de 
Congressos das Caldas da Rai-
nha, onde juntou doze entidades 
e imigrantes com negócios na 
região para refletir as questões e 
preocupações relacionadas com 
o acolhimento de imigrantes.  

Esta foi a segunda iniciati-
va de um programa que se vai 
estender durante um ano, com 
mais dez tertúlias. 

Luís Gomes, presidente da 
ACCCRO, abriu a sessão e lem-
brou que com a falta de mão de 
obra em alguns setores do mer-
cado de trabalho, os imigrantes 
são uma parte importante da re-
cuperação económica do país. 
Referiu que é preciso que exis-
tam políticas de integração, for-
mação e habitação para os imi-
grantes. “Precisamos contar com 
esta mão de obra e para isso é 
preciso apoiar os imigrantes que 
precisam de trabalhar, conviver, 
ter acesso à saúde, ter filhos e 
fazer a sua vida normal no país”, 
contou. 

Luís Gomes salientou que é 
preciso que sejam criados me-
canismos que “facilitem tanto a 
contratação, como a qualificação 
destes trabalhadores, para que 
também tenham formação ade-
quada para poderem responder 
às necessidades das empresas”.

“Nós estamos num pequeno 
país e tem que estar de braços 
abertos à globalização do terri-
tório”, adiantou, acrescentando 
que a presença de imigrantes 
no país “não contribui somente 
para o mercado de trabalho, mas 
também para a segurança social 
quando têm contratos de traba-
lho”. 

A sessão foi moderada pela 
advogada Rita Batista, sócia da 
Lacerda Dias & Associados, So-
ciedade de Advogados, que lan-
çou o mote para a discussão.

“Imigrantes entram no 
país de forma pouco 

controlada” 

Conceição Henriques, vere-
adora da Câmara das Caldas, 
que antes de assumir a função 
de autarca era técnica superior 
do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), foi uma das 
convidadas da tertúlia e come-
çou por dizer que Portugal na 
posição de recetor de imigração 
coloca-se agora “numa perspe-
tiva diferente daquela que tive-
mos durante praticamente toda 
a nossa história”. Recordou que 
durante muitos séculos “os por-
tugueses emigraram para todos 
os cantos”, dando o exemplo de 
França nos anos 60 que “conse-
guiu reconstruir-se muito à custa 
da mão-de-obra imigrante, no-
meadamente portuguesa, onde 
existe uma comunidade de mais 
de um milhão de pessoas”.  

Conceição Henriques salien-
tou que está na altura de perce-
ber que os imigrantes que vêm 
para o nosso país têm o “mesmo 
direito a conceber na sua mente 
que estão também a contribuir 
para a construção de um país 
que neste momento está em cri-
se demográfica e que precisa de 
mão-de-obra”. 

Referiu que o grande prejuízo 
destas ondas de imigrantes não 
é para quem recebe, mas para 
quem “perde esta mão-de-obra”. 

“Nós, portugueses, também 
percebemos isto, porque a nossa 
população jovem está neste mo-
mento a diferenciar-se com cur-
sos superiores e quando saem 
de Portugal também nos causa 
um prejuízo”, contou. 

A autarca salientou que os pa-
íses que recebem os imigrantes 
têm a obrigação de ter uma legis-
lação de trabalho que “os proteja 
do mesmo modo que protege os 
portugueses”.  

Revelou que outra realidade 

Tertúlia sobre a importância dos imigrantes 
para a economia nacional
Entidades, autarcas e empresários reconhecem 
a importância dos imigrantes para a economia 
nacional e ressalvaram a importância de haver 
condições para que possam permanecer em Por-
tugal.
A necessidade da integração dos imigrantes com 
diferentes hábitos culturais, sociais e de consu-
mo, através dos negócios e condições de traba-
lho, foi discutida numa iniciativa da ACCCRO – 
Associação Empresarial das Caldas da Rainha e 
Oeste, que está a assinalar os 120 anos de fun-
dação com doze tertúlias. 

Marlene Sousa

Tertúlia comemorativa dos 120 anos da ACCCRO sobre o acolhimento dos imigrantes

“fundamental” que não é pratica-
da em Portugal é a “criação de 
canais legais de imigração que 
permitam às pessoas virem para 
Portugal com visto de trabalho e 
com garantias que chegam ao 
país e estão bem integradas”. 
Alega que “é possível, porque 
há países que o fazem e como 
Portugal não o faz coloca os Mu-
nicípios como Caldas da Rainha 
numa posição particularmente 
vulnerável porque nós não con-
trolamos quem vem, mas somos 
obrigados a resolver problemas 
que não temos capacidade de 
prevenir à cabeça”. 

Segundo explicou a vereado-
ra, essa prevenção só pode ser 
feita a nível do “Estado Central 
criando regras de imigração que 
sejam favoráveis aos imigran-
tes e sobretudo envolvendo as 
embaixadas que permitam às 
pessoas que quando entram em 
Portugal tenham já um contrato 
de trabalho visto por uma autori-
dade portuguesa e que venham 
com todas as garantias”. “Eviden-
temente que os municípios têm 
uma obrigação social de apoio 
a todas as pessoas, inclusive 
àquelas que criam o seu próprio 
emprego em Portugal ou que 
abrem uma empresa”, adiantou.

Para a autarca o grande pro-
blema é a “forma pouco contro-
lada como as pessoas entram no 
país e depois ficam à mercê de 
encontrarem soluções que mui-
tas vezes a sociedade não está 
capacitada de resolver”.

Apesar de Portugal estar bem 
classificado em todos os rankin-
gs da forma como recebemos 
os imigrantes, Conceição Hen-
riques relatou que o problema 
que se coloca neste momento 
mais agudo para uma autarquia, 
que é a questão da habitação, 
porque “acresce a um problema 
local que temos com as nossas 
próprias populações”. “Temos 

pessoas que chegam e para as 
quais não existe um parque habi-
tacional que as permita receber 
com dignidade”, concluiu.  

“Kit” de acolhimento 
para alunos imigrantes

Patrícia Oliveira, assistente 
social no Agrupamento de Esco-
las de Marrazes, em Leiria falou 
do “kit” que criou em quatro lín-
guas e com comunicação aces-
sível, para ajudar na integração 
de alunos e famílias imigrantes. 
Num agrupamento de 2206 alu-
nos, 500 são imigrantes de 23 
nacionalidades diferentes, inclu-
sivamente crianças e jovens re-
fugiados o campo da Grécia que 
têm chegado mais recentemen-
te. Chama-se kit de boas-vindas/
manual de acolhimento para alu-
nos imigrantes e trata-se de um 
recurso pedagógico que conta a 
história de um aluno ucraniano 
que chega a Leiria e que inicia o 
seu percurso escolar no Agrupa-
mento de Escolas de Marrazes – 
Leiria. “Nós temos a obrigação de 
acolher bem porque vamos para 
outros países, gostamos que nos 
recebam bem e como assistente 
social senti essa obrigação de 
promover um recurso educativo e 
social que pudesse acolher bem 
estas crianças e jovens”, referiu 
a coordenadora do kit de boas 
vindas, revelando que o projeto 
poderá vir a ser partilhado com 
outros agrupamentos.

Ainda na perspetiva da edu-
cação, Daniel Pinto, diretor da 
Escola de Hotelaria e Turismo do 
Oeste (EHTO), recordou que os 
setores ligados ao turismo, como 
restauração e empresas de aloja-
mento turístico, são dos que mais 
têm sentido essa dificuldade de 
encontrar mão de obra. Conside-
ra que “a educação poderá ser 
uma das chaves para abrir portas 
e caminhos para a tolerância de 

aceitação para crescer em con-
junto”. Referiu que há uma turma 
na escola do Curso de Gestão de 
Turismo que só tem uma aluna 
portuguesa que nasceu na Re-
pública Democrática do Congo. 
Daniel Pinto disse ainda que a 
segurança é um critério de atrati-
vidade do nosso país. 

Na visão do estudante, Kibui-
la Nathan Marcelo, licenciado 
em Relações Internacionais em 
Angola e que frequenta o Curso 
de Gestão de Turismo na EHTO, 
partilhou a sua experiência e per-
curso, revelando que veio para 
Portugal “para conhecer outras 
realidades e beber de outras ex-
periências e também para pensar 
fora da caixa”. Destacou o aco-
lhimento na escola e referiu uma 
frase de um dos seus professo-
res “O sorriso é a forma universal 
de acolhimento”. “Foi isso que 
encontrei na escola”, relatou. 

Sandra Santos, inspetora do 
trabalho na Autoridade para as 
Condições do Trabalho – ACT, 
esclareceu o contrato de traba-
lho a celebrar com trabalhador 
estrangeiro no cumprimento da 
lei. Referiu que estão no terreno 
para garantir “que em matéria la-
boral os trabalhadores estrangei-
ros tenham os mesmos direitos 
que os portugueses assim como 
em matéria de segurança e saú-
de no trabalho”. 

Na perspetiva empresarial 
foram convidados vários imi-
grantes que criaram na região o 
seu próprio emprego e empresa. 
Partilharam a sua experiência e 
todos foram unânimes em dizer 
que a hospitalidade foi boa. No 
entanto, destacaram que as em-
presas deveriam ter mais aten-
ção às competências de muitos 
dos estrangeiros, que não são 
aproveitadas. 

Em fevereiro será abordado 
“O Futuro da Restauração. Con-
corrência ou Aliados?”. 
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No passado dia 23 de janeiro 
realizou-se em Barcelos o Con-
gresso Nacional de Municípios 
Amigos do Desporto, com a par-
ticipação de 167 autarquias, en-
tre as quais a de Óbidos, tendo 
sido partilhadas algumas práti-
cas de programas desenvolvidos 
em diferentes territórios de todo 

o país.
Foi ainda intensificado o pro-

grama MAD3, que tem como mis-
são a troca de informação, dados 
e conhecimentos e práticas que 
visam aumentar a capacitação 
dos municípios intervenientes 
nos temas selecionados.

Segundo a vereadora Marga-

rida Reis, “pretende-se com este 
programa que os municípios se 
ajudem e que possam melhorar 
a sua intervenção”.

No MAD3, Óbidos será o pri-
meiro município que irá receber 
os municípios de Lagoa, Castro 
Daire e Oliveira do Bairro.

Óbidos no Congresso 
Nacional de Desporto

Representantes obidenses em Barcelos

O Município de Óbidos, atra-
vés do pelouro Saúde, Despor-
to e Bem-Estar, tem vindo ao 
longo dos anos a demonstrar 
preocupação com a saúde dos 
munícipes, desde as crianças 
aos idosos. Neste sentido, o 
Gabinete de Nutrição tem de-
senvolvido vários projetos junto 
da comunidade, com o objetivo 
da melhoria do perfil de saúde 
do concelho.

Exemplo disso é o proje-
to “Regime da Fruta Escolar”, 
uma iniciativa do IFAP – Ins-
tituto de Financiamento de 
Agricultura e Pescas, que foi 
implementado no presente ano 
letivo pelo Município de Óbidos 
em cooperação com o Agrupa-
mento de Escolas Josefa de 
Óbidos, através da distribuição 
de duas peças de fruta por se-

mana aos alunos do 1º ciclo 
do ensino básico, tendo como 
principal objetivo a promoção 
da saúde, combatendo os er-
ros alimentares e prevenindo a 
obesidade infantil, assim como 
doenças crónicas como a dia-
betes, entre outras.

A distribuição da fruta ini-
ciou-se em novembro de 2022 
e decorrerá até ao final do ano 
escolar, durante o período le-
tivo, sendo distribuída pelos 
animadores responsáveis no 
período do lanche da manhã, 
implementando-se, assim, 
também, o projeto “Heróis da 
Fruta”, uma iniciativa em co-
operação com a APCOI – As-
sociação Portuguesa Contra 
a Obesidade Infantil, também 
promovendo o consumo de 
hortofrutícolas. 

Distribuição 
de peças de fruta 
aos alunos do 1º ciclo

‘Regime da Fruta Escolar’ chegou a Óbidos
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Depois da análise e partilha 
do tema “MicroPython - Python 
para Microcontroladores”, por 
Ivo Lucas, senior software en-
gineer na tecnológica MakeWi-
se, segue-se, no dia 10 de fe-
vereiro, às 17h30, nos edifícios 
centrais do Óbidos Parque, 
uma sessão sobre a framework 
PyTorch.

A sessão, centrada na biblio-
teca para desenvolvimento de 
redes neuronais PyTorch, será 
orientada por João Parracho, 
doutorando na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Este é já o quarto encontro 
que se realiza no parque tecno-
lógico. O primeiro, de arranque, 
teve lugar em novembro de 
2022, e juntou programadores, 
profissionais ligados à área de 
tecnologias de informação e 
entusiastas de Python, numa 
conversa sobre as principais 
aplicações e potencialidades 

desta linguagem.
Os PyTO Meetups são en-

contros informais, que nasce-
ram por iniciativa de programa-
dores de diferentes empresas 
do parque tecnológico. Têm 
como objetivo demonstrar e 
discutir aspetos técnicos de 
Python, uma linguagem de pro-
gramação utilizada em áreas 
tão distintas como computa-
ção científica, machine/deep 
learning, programação web ou 
automação.

Com uma frequência men-
sal, estes meetups pretendem 
ser um espaço de discussão, 
partilha e networking.

A participação é gratuita e 
aberta a todos os interessados 
- façam ou não parte da comu-
nidade do Óbidos Parque.

Inscrições obrigatórias para 
susana.abrantes@obidospar-
que.com.

PyTO Meetups 
no Óbidos Parque

A Junta de Freguesia do 
Vau, em Óbidos, vai realizar no 
dia 21 de fevereiro, pelas 15h, 
o Carnaval no Vau, no Largo da 
Infância. A festa contará com 

animação do artista Fernando 
Ribeiro, entrega de prémios 
simbólicos para os três melho-
res grupos e desfile de automó-
veis, tratores e apeados. 

Carnaval no Vau

Entre os dias 12 a 15 de abril 
decorre a 5ª edição das Jornadas 
da Semana Internacional de Pia-
no de Óbidos (SIPO) Júnior, no 
Auditório Municipal de Óbidos, 
com master classes de piano, 
seminário de improvisação, con-
certos comentados e uma audi-
ção final dos participantes. 

As jornadas, que contam com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Óbidos, têm como objetivo 

incentivar e estimular o desen-
volvimento musical dos mais jo-
vens, e ainda dar aos mais ve-
lhos a oportunidade de preparar 
o seu futuro académico. Também 
se destinam ao aperfeiçoamento 
e desenvolvimento musical de jo-
vens estudantes de piano, do 4° 
ao 8° grau.

A iniciativa arranca no dia 12 
de abril com o seminário “Impro-
visação” e o concerto comenta-

do, com o professor convidado 
Jonathan Ayerst. No dia 13 de 
abril começam as master classes 
de piano, que se prolongam até 
ao dia 15, e que estarão a cargo 
dos professores Manuela Gou-
veia e Fausto Neves.

No último dia da SIPO, dia 15 
de abril, pelas 17h, será realiza-
da uma audição final dos partici-
pantes, com entrada livre para os 
familiares. 

V Jornadas SIPO Júnior

A SIPO Júnior 2023 volta a realizar-se no Auditório Municipal de Óbidos
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Nos dias 19 e 21 de feve-
reiro, domingo e terça-feira 
de carnaval, respetivamente, 
a partir das 15h, serão 620 os 
foliões que vão desfilar pelas 
ruas da cidade de Peniche, 
distribuídos por 19 grupos, no 
Grande Corso Carnavalesco.

Para arrancar com as co-
memorações carnavalescas o 
grupo “Caga-te cão”, vai des-
filar com 80 foliões, no dia 11, 
às 9h e às 14h, para deixar o 

aviso que o carnaval está a 
chegar.

O Carnaval Escolar realizar-
se-á no dia 17, pelas 10h30, 
com os alunos dos jardins de 
infância e escolas básicas do 
concelho.

O fim será com o tradicio-
nal “Enterro do Bacalhau”, no 
dia 22, pelas 21h, em que as 
viúvas choram a morte do “en-
trudo”, caminhando pelas ruas 
da cidade.

No âmbito do projeto regio-
nal “Marcas na História” está 
a decorrer o concurso “Vamos 
fotografar o nosso património 
natural”. Depois da Fase Es-
colar do concurso tem início, 
entretanto, a Fase Municipal, 
aberta a toda a comunidade 
residente ou trabalhadora no 
concelho de Peniche.

Para participarem, os inte-
ressados deverão preencher 
um formulário até ao dia 17 de 
fevereiro. Posteriormente, de-

verão enviar a sua fotografia 
do património natural do con-
celho de Peniche até ao dia 10 
de março.

Os trabalhos selecionados 
pelo júri municipal serão depois 
enviados para a última fase do 
concurso: a Intermunicipal. No 
dia 22 de abril terá lugar a en-
trega dos prémios aos vence-
dores dos cinco escalões.

Mais informações junto da 
Biblioteca Municipal de Peni-
che.

Fotografar património 
natural dá prémios

620 foliões no Grande 
Corso Carnavalesco

A Junta de Freguesia de 
Serra d’El-Rei assinou no pas-
sado domingo um acordo para 
que a realização da Mostra In-
ternacional de Renda de Bilros 
da Serra d’El-Rei, que deverá 
decorrer entre 27 e 29 de maio 
seja realizada na Eira do Paço 
Real da freguesia, inspirada na 
história de amor de D. Pedro I 
e D. Inês de Castro.

O acordo, que foi assinado 
no Fórum da Serra d’El-Rei, 
prevê um “contrato de comoda-
to”, que deverá permitir realizar 

este e “outros eventos neste 
equipamento da história local 
durante o ano”, naquilo que é 
considerada uma “notícia mar-
cante para a valiosa história 
de Serra d’El-Rei” por parte da 
junta.

Na Mostra Internacional de 
Renda de Bilros da Serra d’El-
Rei, delegações da Argentina, 
Itália, Espanha, França, Estó-
nia, entre outras, estarão re-
presentadas num evento que 
deverá ter como tema as “Alte-
rações Climáticas no Mundo”.

Mostra 
de Renda de Bilros 
na Eira do Paço Real
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A judoca Telma Monteiro es-
teve na passada quinta-feira no 
auditório do Agrupamento de 
Escolas Fernão do Pó, no Bom-
barral, para participar no even-
to “Desporto em Conferência”, 
onde partilhou com os alunos 
deste estabelecimento de ensino 
a sua experiência enquanto atle-
ta de alta competição.

Na abertura da sessão, Ema-
nuel Vilaça, diretor do AEFP, não 
escondeu a sua satisfação por 
fi nalmente ter surgido a oportu-
nidade da melhor judoca portu-
guesa poder participar nesta ini-
ciativa, enquanto o vereador da 

Câmara Municipal, Bruno San-
tos, aproveitou para agradecer a 
presença da atleta e enaltecer o 
trabalho que é desenvolvido pe-
los profi ssionais de educação.

Vencedora, em 2016, de uma 
medalha de bronze nos Jogos 
Olímpicos, competição na qual 
participou em cinco ocasiões, 
e de vários títulos europeus e 
mundiais, a judoca recordou o 
seu percurso, salientando que 
apenas com resiliência e perse-
verança é que se conseguem 
alcançar as conquistas que al-
cançou.

Além da conversa com Telma 

Monteiro, a sessão contou ainda 
com um momento de felicitação 
à equipa feminina, constituída 
pelas alunas Margarida Antunes, 
Madalena Pinheiro, Francisca 
Silva, Sandrina Cunha, Rita Jor-
ge e Matilde Mil-homens, e ao 
aluno Artur Pereira, pela vitória 
no Corta-mato Regional do Des-
porto Escolar no escalão de ini-
ciados.

O evento “Desporto em Con-
ferência” é uma organização do 
Departamento de Educação Físi-
ca e Desporto, da Biblioteca Es-
colar e do Comité Olímpico.

Escola secundária 
recebeu a judoca 
Telma Monteiro

Vencedora de vários títulos, a judoca recordou o seu percurso

O Mercado Municipal do 
Bombarral viveu no passado 
sábado mais uma manhã de 
brincadeira e partilha com a 
realização do “Mercadinho de 
Trocas”, iniciativa em que as 
crianças têm oportunidade de 
trocar entre si jogos, livros e 
brinquedos que já não usam. 

A atividade, dinamizada pelo 
Município do Bombarral e pela 

Mala d’estórias, fi nalizou com a 
sessão da “Hora do Conto” e a 
leitura das histórias dos livros 
“A Toupeira que Queria Saber 
Quem Lhe Fizera Aquilo na 
Cabeça”, de Werner Holzwarth 
e ilustração de Wolf Erlbruch, 
e “O Menino que Gostava de 
Toda a Gente”, de Jane Porter 
e ilustração de Maisie Paradise 
Shearring.

“Mercadinho de Trocas” 
 no Mercado Municipal

A iniciativa foi dinamizada pelo Município e pela Mala 
d’estórias

O Ministro da Educação, João 
Costa, esteve no passado dia 23 
na Escola Básica e Secundária 
Fernão do Pó, no Bombarral, 
onde participou na sessão de 
lançamento e de assinatura dos 
protocolos do projeto DICA - Di-
vulgar, Inovar, Colaborar, Apren-
der, numa iniciativa do Conselho 
Nacional de Educação (CNE).

O evento contou ainda com a 
presença do secretário de Esta-
do da Educação, António Leite, 
do presidente da Câmara Mu-
nicipal, Ricardo Fernandes, do 
presidente do CNE, Domingos 
Fernandes, do diretor do Agru-
pamento de Escolas Fernão do 
Pó, Emanuel Vilaça, entre outras 
entidades.

O projeto DICA tem como 
principal propósito contribuir 
para que os projetos pedagógi-
cos desenvolvidos nas escolas/
agrupamentos sejam mais co-
nhecidos por parte das comuni-
dades escolares e da sociedade 
em geral.

Ministro assinou parcerias 
na educação

Neste contexto, o CNE esta-
beleceu parcerias com um con-
junto de programas, entidades 
e associações com reconhecida 
experiência e mérito no desen-
volvimento e acompanhamento 
de projetos inovadores em di-
versas áreas, com as quais ce-
lebrou o respetivo protocolo de 
colaboração.

As entidades parceiras são a 

Rede de Bibliotecas Escolares, 
o Plano Nacional de Leitura, o 
Plano Nacional das Artes, a So-
ciedade Portuguesa de Educa-
ção Física, o Conselho Nacional 
de Profi ssionais de Educação 
Física e Desporto, a Associação 
Portuguesa de Educação em Ci-
ências, a Associação Ludus e o 
Núcleo Interativo de Astronomia 
e Inovação em Educação.

João Costa participou na sessão de lançamento e de assinatura 
dos protocolos do projeto DICA
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Decorreu no passado dia 16, 
no Auditório dos Paços do Con-
celho do Cadaval, a sétima en-
trega de Kits Recém-Nascido, no 
âmbito do projeto “Oeste +Grá-
vida”. A cerimónia contou com a 
presença do presidente da Câ-
mara Municipal, José Bernardo 
Nunes, e de Carla Serrenho Sil-
va, técnica superior do Município 

(Ação Social).
O projeto “Oeste +Grávida” 

constitui uma iniciativa da Comu-
nidade Intermunicipal do Oeste 
e dos doze municípios do Oeste 
com o intuito de celebrar e apoiar 
o nascimento de crianças na re-
gião.

Juntamente com a marca Co-
rine de Farme, o “Oeste +Grávi-

da” ofereceu um kit de boas-vin-
das a todos os recém-nascidos 
no Oeste em 2022. Gel de banho 
suave, leite hidratante, toalhitas 
fresh & natural, água de limpeza 
micelar e soro fisiológico foram 
os produtos que compuseram 
cada um dos referidos kits.

7.ª Entrega 
de “Kits Recém-Nascido” 

Iniciativa apoia o nascimento de crianças na região

A Associação Nacional 
de Centros de Diálise (ANA-
DIAL) vai realizar várias ses-
sões de esclarecimento so-
bre a doença renal crónica, 
com o objetivo de conscien-
cializar os estudantes para 
a prevenção desta doença. 
Esta iniciativa surge no âm-
bito da campanha “A vitória 
contra a doença renal come-
ça na prevenção” e entre os 
locais abrangidos contam-se 
as escolas do ensino básico 
e secundário do Cadaval.

“Com esta iniciativa pre-
tendemos contribuir de for-
ma positiva para o programa 
de educação em saúde das 
várias escolas, bem como 
prevenir e reduzir a incidên-
cia da doença renal crónica. 
Vamos continuar a promover 
diversas ações de conscien-
cialização, ministradas por 
médicos e enfermeiros, em 
escolas básicas e secundá-
rias de norte a sul do país, 
proporcionando aos alunos 
a oportunidade de aprender 
a cuidar da saúde dos seus 
rins”, explica Jaime Tavares, 
presidente da ANADIAL. 

Alunos aprendem 
a cuidar da saúde 
dos rins

EM CESAREDAS
ID:124181071-3

EM REGUENGO GRANDE
ID:124181035-51

EM REGUENGO GRANDE
ID:126581003-1
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ID:124181068-10

Campanha válida de 28 de Dezembro a 28 de Fevereiro
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COMECE 2023 DA MELHOR FORMA
ESTAMOS A RECRUTAR!

JUNTE-SE A ESTA EQUIPA DE SUCESSO.

A campanha “A vitória contra a 
doença renal começa na preven-
ção” conta com o apoio da As-
sociação de Doentes Renais de 
Portugal, da Associação Portu-
guesa de Enfermeiros de Diálise 
e Transplantação, da Associação 
Portuguesa de Insuficientes Re-
nais, da Sociedade Portuguesa 
de Nefrologia e da Sociedade 
Portuguesa de Transplantação.

A doença renal crónica cara-
teriza-se pela deterioração lenta 
e irreversível da função dos rins. 
Como consequência da perda 
desta função, existe retenção 
no sangue de substâncias que 
normalmente seriam excretadas 
pelo rim, resultando na acumu-
lação de produtos metabólicos 
tóxicos no sangue (azotemia ou 
uremia). 

“A vitória contra a doença 
renal começa na prevenção”
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A Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) apresentou na Na-
zaré o Projeto para a Estabiliza-
ção das Arribas, um investimento 
de 1,7 milhões de euros, para 
realizar em oito meses, que irá 
intervir numa extensão desde o 
miradouro em frente ao largo de 
Nossa Senhora da Nazaré até à 
envolvente da plataforma supe-
rior do ascensor. 

A intervenção visa a estabi-
lização das arribas na zona do 
Sítio e envolvente da plataforma 
superior do ascensor, funcionan-
do como ação preventiva, ao 
atuar diretamente sobre os locais 
onde os diversos tipos de instabi-
lizações são mais evidentes, ga-
rantindo a segurança de pessoas 
e bens, explicou Pimenta Macha-
do, vice-presidente da APA. 

A área a intervir apresen-

ta, atualmente, vários sinais de 
instabilidade devido à sua ex-
posição à erosão, o que tem 
causado a queda de blocos e 
desmoronamento/e derrocadas 
pela encosta. 

Na zona de intervenção onde 
se localiza o miradouro do Lar-
go de N. S. Nazaré, será feita 
a remoção de muros existentes, 
saneamento e limpeza, e criada 
uma plataforma suspensa no 
Bico da Memória, onde a obser-
vação da praia e das praias pas-
sa a ser feito, retirando a sobre-
carga atualmente existente sobre 
a arriba. Serão, ainda, construída 
uma nova barreira, removidos os 
depósitos de material e vegeta-
ção, e instaladas caleiras de pa-
vimento para a recolha e coleta 
das águas pluviais. 

Na zona de intervenção so-

bre o ascensor, a intervenção 
prevista passa pelo saneamen-
to, limpeza e remoção detritos e 
blocos soltos, remoção de depó-
sitos de material e limpeza das 
superfícies, execução de muros 
de revestimento em alvenaria de 
pedra para preencher cavidades, 
instalação de rede metálica de 
proteção reforçada e barreira 
dinâmica flexível para proteção 
do canal do ascensor e uma vala 
intercetora do percurso de escor-
rência das águas pluviais.

O presidente da Câmara da 
Nazaré, Walter Chicharro disse 
que esta é “uma obra necessá-
ria” uma vez que se trata de uma 
área de forte concentração de 
pessoas.

Na cerimónia esteve presente 
o secretário de Estado do Am-
biente, Hugo Pires.

Arribas da Nazaré 
vão ser estabilizadas 
em oito meses

Uma das zonas de intervenção é a envolvente da plataforma superior do ascensor

Entre 21 e 29 de janeiro reali-
zou-se a Feira Boot Dusseldorf, 
na Alemanha, principal feira in-
ternacional dedicada à valoriza-
ção do turismo dos desportos 
náuticos e serviços marítimos, 
tendo o Oeste marcado presença 
no certame para promover a Es-
tação Náutica e as atividades e 
experiências dos operadores de 
animação turística dos doze mu-
nicípios que integram a Comu-
nidade Intermunicipal do Oeste, 
ligados ao setor náutico e com-

plementar (hotelaria, alojamen-
tos, gastronomia, entre outros). 
Produtos da gastronomia regio-
nal como os vinhos, os doces 
e os queijos foram, igualmente, 
promovidos junto do público in-
ternacional.

A prática do surf e o principal 
destino na Europa no que res-
peita à iniciação na modalidade, 
aprofundamento, profissional e 
ondas gigantes, esteve em des-
taque.

Houve dois espaços de pro-

moção da região, um no Pavilhão 
dos Destinos Turísticos e outro 
no Pavilhão “Surfing Sports”.

Foi uma oportunidade de dar 
a conhecer ao público internacio-
nal a oferta dos operadores turís-
ticos do Oeste e divulgar a App 
Visit Oeste.

No dia de abertura os stands 
Oeste Portugal receberam a vi-
sita da secretária de Estado das 
Pescas - Mar, Teresa Coelho.

Atividade náutica do Oeste 
promove-se na Alemanha

Feira Boot Dusseldorf

Decorreram entre 20 e 22 
de janeiro, em Valado dos Fra-
des, na Nazaré, as Festas em 
Honra de São Sebastião, tendo 
o ponto alto sido a procissão, 
em que participaram dezenas 
de grupos com os seus ando-
res de oferendas e devoção 
religiosa, e o famoso leilão das 
chouriças.

O presidente da Junta de 
Freguesia de Valado dos Fra-

des, Samuel Oliveira, refere 
que a festa “é um dos exemplos 
da nossa freguesia em que se 
nota o envolvimento de várias 
gerações, trabalhando para 
um objetivo comum: a continu-
ação das nossas tradições. E 
pelo que se viu este ano, está 
completamente assegurado. A 
Comissão de Festas mais uma 
vez dignificou a sua missão”.

Procissão 
das chouriças

Evento em Valado dos Frades

A LPN – Liga para a Prote-
ção da Natureza dinamiza uma 
ação de formação de professo-
res, a decorrer entre os dias 17 
e 23 de abril, no território do as-
piring Geoparque Oeste (aGO), 
que engloba os municípios do 
Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lourinhã, Peniche e 
Torres Vedras.

O curso, intitulado “Aspirante 
Geoparque Oeste - um roteiro 
educativo pelo património natu-

ral e cultural”, pretende utilizar 
o aGO como recurso pedagó-
gico. Com foco na abordagem 
do conceito de geoparque, pre-
tende demonstrar a importân-
cia dos geoparques enquanto 
recurso educativo, nomeada-
mente o papel dos programas 
educativos no ensino das ge-
ociências, dando a conhecer 
a geodiversidade, numa clara 
relação com a biodiversidade, 
a história local e a cultura. 

Há novos tarifários dos 
transportes urbanos e do as-
censor na Nazaré, em vigor a 
partir de 1 de fevereiro. Após 
a reestruturação tarifária ocor-
rida no ano de 2022, e tendo 
em consideração os resultados 
obtidos, “que evitaram o co-
lapso financeiro dos Serviços 
Municipalizados da Nazaré, a 
seguir ao período pandémico, 
o modelo tarifário dos trans-
portes não apresenta aumen-
tos, apesar do cenário global 
que se vive, principalmente, 
tendo em consideração a cri-
se energética”, revela Orlando 
Rodrigues, vogal do Conselho 
de Administração dos Serviços 
Municipalizados da Nazaré.

“Estes tarifários representam 
uma redução acentuada de um 
número considerável de títulos 
e passes de forma a promover, 

cada vez mais, a utilização des-
tes meios de transporte, como 
estímulo à redução da pegada 
carbónica”, explica Orlando 
Rodrigues, adiantando que o 
tarifário apresenta novos títulos 
que dão resposta a todas as ti-
pologias de utilizadores (regu-
lares ou esporádicos).   

“É mais abrangente e me-
nos dispendioso para a maioria 
dos utilizadores, assegurando 
que os utilizadores regulares 
podem usufruir destes meios 
de transporte de forma eficien-
te e, em alguns casos, menos 
dispendiosa. Assegura-se, 
também, a atribuição de títulos 
de passe mensal a qualquer ci-
dadão, mas garantindo que os 
utilizadores regulares mantêm 
ou diminuem os dispêndios fi-
nanceiros”, garante.

Novos tarifários dos 
transportes urbanos

Aspiring Geoparque 
Oeste dá formação 
a professores
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O Caldas SC recebeu e ven-
ceu o FC Alverca por 2-1, em 
jogo da 16ª jornada da série B 
da Liga 3, que colocou o Caldas 
no quarto lugar, acima do seu ad-
versário, que é quinto, com me-
nos um ponto.

Henrique Henriques e Diogo 
Clemente marcaram dois golos 
de belo efeito, que garantiram os 
três pontos para a sua equipa. 

Nos primeiros 45 minutos o 
principal destaque deste período 
vai para um excelente cabecea-
mento de João Rodrigues, que 
acertou na trave já muito perto 
do apito para o intervalo.

A segunda parte foi ligeiramen-
te mais animada, sempre com o 
Caldas SC por cima e a eficácia 
foi letal. Primeiro foi Henrique 
Henriques a aproveitar um pas-
se de morte de João Rodrigues 
para desviar subtilmente para o 
golo e, mais tarde, foi a vez de 
Diogo Clemente proporcionar a 

fotografia da tarde, com um re-
mate potente de fora da área que 
só parou no fundo das redes.

O alverca chegou ao tento de 
honra já aos 90’+2’, naquela que 
foi a única oportunidade flagran-
te dos visitantes em todo o en-
contro.

Apesar de não ter sido um 
jogo espetacular, a vitória do Cal-
das justifica-se plenamente por 
ter sido a equipa que esteve por 
cima durante todo o encontro.

O homem do jogo foi Gonçalo 
Barreiras. Militão recebeu um tro-
féu do clube por ter chegado aos 
350 jogos ao serviço da equipa 
principal do Caldas, marca al-
cançada no jogo anterior, frente 
ao Vitória de Setúbal. O capitão 
alinhou também em todas as 16 
partidas esta época para o cam-
peonato da Liga 3.

José Vala, treinador do Cal-
das, disse no final da partida que 
“foi uma primeira parte muito difí-

cil, o Alverca tem uma equipa for-
tíssima a todos os níveis, que nos 
causou muitos problemas, mas 
foi um bom jogo do Caldas”.

Este jogo teve a visita de Ser-
ginho, que foi jogador do Caldas 
na época de 1992-1993. Agora 
a viver em Vila Real, aproveitou 
para matar saudades do Campo 
da Mata, que disse ter sido um 
dos locais onde mais gostou de 
jogar. Aproveitou para rever al-
guns amigos que aqui deixou.

Campo da Mata, Caldas da 
Rainha 

Árbitro: Humberto Teixeira 
Árbitros assistentes: Nuno 

Lopes e Vasco Sousa
4º árbitro: Joel Pacheco

Caldas Sport Clube: Wilson 
Soares, Militão, Diogo Clemente, 
André Perre, Yordy Marcelo, Luís 
Marcelino, João Silva, Miguel 
Rebelo, João Rodrigues, Lean-

dro Borges e Tuga.
Suplentes: Luís Lopes, Luís 

Farinha, Paulo Inácio, André Si-
mões, Marcelo Marquês, Gonça-
lo Barreiras, Nuno Januário, Hen-
rique Henriques e Lucas Vilela

Treinador: José Vala; Adjun-
to: Gonçalo Penas; Médico: Pau-
lo Parente; Massagista: Álvaro 
Fonte

Substituições: Tuga (Henri-
que Henriques-19m-1p), Miguel 
Rebelo (Gonçalo Barreiras-23m-
2p), André Perre (Luís Farinha-
38m-2p), João Silva (Nuno Janu-
ário-38m-2p) e João Rodrigues 
(Lucas Vilela-38m-2p)

Cartões amarelos: Leandro 
Borges (22m-1p), João Rodri-
gues (33m-1p) e Gonçalo Barrei-
ras (50-2p)

Golos: Henrique Henriques 
(8m-2p) e Gonçalo Barreiras 
(35m-2p)

Futebol Clube de Alverca: 
Kadú Monteiro, Ronaldo Ro-

drigues, Marcos Silva, Mohci-
ne Hassan, Miguel Pires, Tiago 
Morgado, Filipe Brigues, Pedro 
Venaque, Evandro Brandão, Vic-
tor Luiz e Jefferson Nem

Suplentes: Cleber Santana, 
Zé Oliveira, Valter Zacarias, Ru-
ben Pina, Jorge Bernardo, Viti-
nho, Eurico Lima, Jean Sales e 
Tavinho

Treinador: Leandro Pires
Substituições: Marcos Silva 

(Eurico Lima-10m-2p), Evandro 
Brandão (Tavinho-10m-2p), Tia-
go Morgado (Jorge Bernardo-
32m-2p), Miguel Pires (Ruben 
Pina-32m-2p) e Jefferson Nem 
(Valter Zacarias-37m-2p)

Cartões amarelos: Marcos 
Silva (7m-2p) e Eurico Lima 
(35m-2p)

Golo: Mohcine Hassan (48m-
2p)

Rui Miguel

Resultados (16ª jornada):
Real Sc 0 - Sporting (B) 1
Amora Fc 1 - Oliv.Hospital 0
Vitória Fc 2 - Moncarapach. 3
Académica 1 - Fontinhas 0
Caldas Sc 2 - Fc. Alverca 1
Belenenses-1-Ud Leiria-2

Classificação:
1-Amora Fc - 33p
2-Ud. Leiria - 29p
3-Sporting (B) - 28p
4-Caldas Sc - 25p
5-Fc Alverca - 24p
6-Belenenses - 23p
7-Fc-Oliv. Hospital - 19p
8-Académica - 17p
9-Vitória Fc - 16p
10-Moncarapachense - 16p
11-Fontinhas - 16p
12-Real Sc - 14p

Próxima Jornada (05/02):
Moncarapachense -Vs- Alverca
Fontinhas -Vs- Real Sc
Oliv. Hospital -Vs- Vitória Fc
Sporting (B) -Vs- Belenenses
Caldas Sc -Vs- Académica (17h)
Ud. Leiria -Vs- Amora Fc

Liga 3

Caldas Sport Clube 2 - F.C. Alverca 1

O homem do jogo foi Gonçalo Barreiras Militão com troféu por ter chegado aos 350 jogos no Caldas  

Caldas e Grupo Desportivo 
de Peniche empataram a duas 
bolas no dérbi do Oeste, na tar-
de do passado sábado, em jogo 
disputado no Campo Municipal 
da Quinta da Boneca, resultado 
que acaba por se justificar, face 
ao que aconteceu mas, afinal de 
contas, sabe a pouco para as 
duas equipas, já que até lutaram 
por merecer os três preciosos 
pontos.

1ª Fase de Manutenção/Des-
cida

Campo Municipal Quinta da 
Boneca, Caldas da Rainha 

Árbitro: André Tavira        
Árbitros assistentes: Daniel 

Ferreira e Ruben Boelegas
Caldas Sport Clube: Fran-

cisco Martins, José Antunes, Wil-
son Estrela, Guilherme Santos, 
Gonçalo Duarte, João Antunes, 
Afonso Constantino, João Perei-
ra, João Peralta, Diogo Vieira e 
Rodrigo Pereira.

Suplentes: Guilherme Perei-
ra, Rosário, Mendonça, Gesteiro, 
Dani, Tomás Camacho, Ricardo 
Alexandre, Miguel Costa e Afon-

so Machado 
Treinador: João Nuno Aguiar; 

Adjunto: David Silva
Cartão amarelo: Diogo Vieira 

(20m-2p)
Grupo Desportivo de Pe-

niche: Guilherme, Alexandre, 
Mauro, Lucas, Diogo, Miguel, 
João, Francisco, Serrano, Telmo 
e Emanuel.

Suplentes: Fábio, Duarte e 
Marcos 

Treinador: Mário Serpa; Ad-
junto: Diogo Vagos 

Golos: João Antunes (40M-
1p) e Rosário (14M-2p)

Substituições: Guilherme 
Santos (Rosário-30m-1p), João 
Peralta (Afonso Machado (45m-
1p) e José Antunes (Miguel 
Costa (18m-2p); João Antunes 
(Ricardo Alexandre-28m-2p), e 
Rodrigo Pereira (Tomás Cama-
cho- 28m-2p)

Cartão amarelo: Mauro (25m-
1p)

Golos: Serrano (5m-1p) e Tel-
mo (7m-1p)

Rui Miguel

Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão Série D

Caldas S.C.-2 G.D. Peniche-2

Jogo na Quinta da Boneca

LIGA 3
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A parceria, que foi divulgada 
na passada quinta-feira, surgiu 
por iniciativa do Grupo SD, que 
tem como princípio “mostrar o 
nosso apoio ao clube da terra, e 
para além disso, permite também 
que todos se sintam mais envol-
vidos e conectados com o clube 
e a cidade onde trabalham”, ex-
plicou Joaquim Sobreiro Duarte, 
responsável pelos Sentidos Di-
nâmicos. 

No fundo, segundo o respon-
sável, trata-se de “uma ação de 
retribuição ao que o clube tem 

feito como embaixador de uma 
região pelo país”. “As Caldas da 
Rainha são representadas pelo 
clube e chegou à altura de retri-
buirmos de uma forma simbóli-
ca”, sublinhou Joaquim Sobreiro 
Duarte, apelando que a ação fos-
se replicada por outras empresas 
caldenses. A par disso, a parce-
ria demonstra o compromisso do 
Grupo SD com “a cidade, com 
as suas instituições e que certa-
mente será benéfica para todos 
os envolvidos”. 

Ao todo tornaram-se sócios 

Caldas SC ganha 11 novos sócios 
através do Grupo Sentidos Dinâmicos
O Caldas Sport Clube e os Sentidos Dinâmicos 
estabeleceram uma parceria, através de “ação 
simbólica”, que passou pela inscrição de todos 
os elementos da equipa da empresa como só-
cios do clube, “iniciativa essa que será o mote 
para que mais pessoas e empresas da região se 
possam juntar ao clube”. 

Mariana Martinho

Os novos sócios do Caldas SC com o presidente do clube e o capitão da equipa principal

do Caldas SC 11 elementos da 
equipa dos Sentidos Dinâmicos.  
Nesta ação também esteve pre-
sente o presidente do Caldas 
SC, Jorge Reis, que sublinhou 
que “esta iniciativa serve de pon-
tapé de saída para a angariação 
de novos sócios para o clube”. 

“Um novo sócio já é importante, 
mas um leque mais alargado de 
novos sócios é muito mais”, fri-
sou o responsável pelo clube, 
agradecendo a iniciativa, que 
“se reveste de simbolismo e que 
deve ser replicada por outras 
empresas locais”. 

O capitão da equipa princi-
pal, Thomas Militão, referiu que 
“a ação é muito importante para 
o Caldas SC, enquanto clube e 
equipa, para ter cada vez mais 
sócios”. 

FUTEBOL
Campeonato Distrital 
1ª Divisão de seniores 
Série B

Resultados (15ª Jornada):
Benedit. - Maceirinha (adiado)
CD.Pataiense-1 SL.Marinha-1
Caranguejeira-1 Santo Amaro-0
GRAP/Pousos-0 Valeo Nazaré-3
GD.Peso-1 Os Unidos-1
GD.Atouguiense-5 UD.Serra-1
GD.Monte Real-0 Bidoeirense-2

Classificação:
1º SL.Marinha- 32P
2º Valeo Nazaré- 29P
3º Caranguejeira - 27P
4º GD.Atouguiense- 23P
5º GD.Santo Amaro- 23P
6º CD.Pataiense- 21P
7º Os Unidos- 19P
8º Bidoeirense- 17P
9º GD.Monte Real- 15P
10º Maceirinha- 13P
11º UD.Serra- 11P
12º GDR.Boavista- 9P
13º GRAP/Pousos - 9P
14º GD.Peso- 5P
15º Beneditense - 0P

Próxima jornada (04/02):
GD.Peso vs Maceirinha
Benedit. vs UD.Serra (adiado)
GD.Monte Real vs Os Unidos
Atouguiense vs Valeo Nazaré

CD.Pataiense vs Santo Amaro
GRAP/Pousos vs SL.Marinha
Caranguejeira vs GDR.Boavista

Campeonato Distrital da 
Divisão de Honra de Seniores

Resultados (15ª Jornada):
Marinhense (B)-0 Alvaiázere1
GD.Nazarenos-0 Alq.Serra-2
SCL.Marrazes-5 Mirense-0
GC.Alcobaça-0 SC.Pombal-1
Bombarral. -0 Caldas SC (B)-0
GD.Guiense-2 Beneditense-1
Avelarense-0 Vieirense-2 
Portomonense-0 GD. Peniche-2

Classificação:
1º GD.Peniche- 41P
2º Alq.Serra- 34P
3º SC.Pombal- 30P
4º Vieirense- 27P
5º Portomonense- 24P 
6º SCL.Marrazes- 24P
7º Caldas SC(B) - 22P
8º Beneditense- 21P
9º SCE.Bombarralense- 18P 
10º GD.Guiense- 18P
11º GC.Alcobaça- 16P
12º GD.Alvaiázere- 14P
13º GD.Nazarenos- 14P
14º Marinhense (B)- 13P
15º Avelarense- 9P
16º Mirense- 8P

Próxima jornada (05/02):
GD.Guiense vs Vieirense
Portomonense vs Beneditense
GD.Peniche vs GD.Alvaiázere
Avelarense vs Caldas SC (B)
Bombarralense vs SC.Pombal
GD.Nazarenos vs Mirense
GC.Alcobaça vs ALQ.Serra
Marrazes vs Marinhense (B)

Campeonato Nacional 
de juniores A
2ªdivisão Serie-D

Resultados (18ª jornada):
Gs. Loures-2 CD. Fátima-2
CF. Estremoz-1 Sacavenense-2
Est.Portalegre-0 Real.SC-4
Caldas.SC-2 GD. Peniche-2
UD. Leiria -1 CD. Mafra-1

Classificações:
1º Caldas.SC- 42P
2º UD. Leiria-41P
3º Real.SC-40P
4º CD. Mafra-35P
5º CD. Fátima-27P
6º Sacavenense-27P
7º GD. Peniche-20P
8º Gs. Loures-13P
9º EST.Portalegre-7P
10º CF. Estremoz-4P

Campeonato Nacional 
de juvenis A  Divisão série B

Resultados (24ª jornada):
FC.Porto(B)-9 Guarda Unida-0
Rio Ave(B)-2 Viseu e Benfica-1
Marinhense-1 Lus. de Lourosa-2
AC. Viseu-3 Taboeira-1
Ançã-1 AC. Santarém-5
Caldas-2 Bairro do Valongo-1

Classificação:
1º FC. Porto(B)- 51P
2º Taboeira- 47P
3º AC.Santarém- 45P
4º Caldas- 38P
5º Lusitânia de Lourosa- 38P 
6º Marinhense- 33P
7º AC. Viseu- 27P
8º Rio Ave(B)- 24P
9º Ançã- 24P
10º Bairro do Valongo- 17P
11º Viseu e Benfica- 16P
12º Guarda Unida- 0P

Próxima jornada (04/02):
Lusitânia de Lourosa vs Viseu
Viseu e Benfica vs. Marinhense
Taboeira vs Ançã
AC. Santarém vs Caldas
Bairro do Valongo vs FC.Porto(B)

Campeonato Distrital 
da Divisão de Honra 
de juvenis (B)
Resultados (13ª Jornada):
Beneditense-0 UD.Batalha-5
SCL.Marrazes-2 GD.Pelariga-0
Vieirense-2 GD.Peniche-0
GRAP/Pousos-3 Marinhense-1
Caldas -3 GC.Alcobaça-0
SC.Pombal-1 GD.Nazarrenos-3
UD.Leiria-4 UD.Serra-1
Classificação:
1º SCL.Marrazes- 32P
2º Caldas - 27P
3º Vieirense- 25P
4º GRAP/Pousos- 25P
5º UD.Batalha- 23P
6º UD.Leiria-23P
7º Marinhense- 23P
8º GD.Pelariga- 22P
9º GC.Alcobaça- 21P
10º GD.Peniche- 17P
11º UD.Serra- 13P
12º GD.Nazarrenos- 8P
13º SC.Pombal- 3P
14º Beneditense- 1P
Próxima jornada (04/02):
Vieirense vs GC.Alcobaça
UD.Leiria vs  GD.Peniche
Caldas vs GD.Nazarrenos
SC.Pombal vs UD.Batalha
Marinhense vs GD.Pelariga
Beneditense vs SCL.Marrazes
GRAP/Pousos vs UD.Serra

O núcleo do Sporting Clube 
de Portugal nas Caldas da Rai-
nha realiza nesta quarta-feira, 
dia 1 de fevereiro, uma excursão 
ao estádio Alvalade XXI, para as-

sistir ao jogo de futebol Sporting-
Braga.

A partida será às 19h15, da 
sede do núcleo.

Outra excursão é ao Sporting-

Midtjylland, a contar para a Liga 
Europa, no dia 16 de fevereiro. A 
partida será às 17 horas. 

Mais informações pelo tele-
móvel 936151295. 

Excursão aos jogos do Sporting
O Caldas Sport Clube vai 

defrontar no próximo domingo, 
pelas 17h, a Académica, no 
Campo da Mata, em Caldas 
da Rainha. Os bilhetes custam 
cinco euros para o público em 

geral. Os sócios pagam um 
euro e os sócios cativos não 
pagam. O jogo da Liga 3 será 
transmitido em direto no Canal 
11. 

Caldas - Académica
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A equipa de veteranas femi-
ninas de voleibol da Associação 
Desportiva de Óbidos fez a sua 
apresentação oficial no passado 
dia 28, efetuando um jogo treino 
com a ex-equipa de atletas, pro-
veniente da associação. 

O jogo de apresentação foi 
disputado no Pavilhão Municipal 
de Óbidos, com bastante ade-
são nas bancadas por parte dos 
amantes da modalidade, entre 
muitos familiares das atletas, 
bem como de vários elementos 
da equipa masculina de Óbidos. 

A Associação Desportiva de Óbi-
dos fez-se representar por vários 
dirigentes. 

Jogaram as seguintes atle-
tas: Isabel Rodrigues, Ana Cor-
tez, Ana Gil, Mayara Rodrigues, 
Madalena Ferro, Célia Anuncia-
ção, Patrícia Pedro, Susana Lo-
pes, Filipa Teixeira, Ana Sousa, 
Maria Jerónimo, Andrea Rebelo, 
Danielle Caldeira, Marília Mace-
do e Paula Violante.   

Por motivos profissionais não 
puderam dar o contributo à equi-
pa Rejane Pricoli, Adriana Maria, 

Leonor Delgado, Debbie Matsu-
da, Gisele Silva e Leonor Tava-
res. A equipa obidense é treinada 
por Rafael Martins. 

A equipa de veteranas de Óbi-
dos perdeu por 4 sets a 0. Este 
jogo teve a duração de uma hora 
e trinta e cinco minutos. 

O responsável pela secção de 
voleibol de Óbidos, Jorge Sousa, 
frisou que “acima de tudo o mais 
importante foi esta equipa jogar 
pela primeira vez, com o objetivo 
de se criarem dinâmicas de jogo 
e de se assimilarem processos”. 

Veteranas femininas 
de voleibol estreiam-se 
em Óbidos

Equipa da Associação Desportiva de Óbidos

A equipa de veteranos mas-
culina de voleibol da Associação 
Desportiva de Óbidos recebeu no 
Pavilhão Municipal de Óbidos a 
equipa do Clube Desportivo Pa-
taiense (de Pataias, Alcobaça), 
em jogo relativo à quinta jornada 
do 7º. Campeonato de Voleibol 
de Veteranos – Distrito de Leiria, 
tendo vencido por 3 sets a 0, com 
os parciais de 25-23, 25-22 e 26-
24, num encontro que durou uma 
hora e vinte e seis minutos. 

O responsável da secção de 
voleibol de veteranos de Óbidos, 
Jorge Sousa, mostrou-se bas-
tante satisfeito com a prestação 
da sua equipa, referindo que “os 
resultados começam a dar fru-
tos, apesar de ter plena consci-
ência de que o percurso ainda é 
longo”.  

Apesar de ainda  estar numa 
fase da criação, a equipa obiden-
se conseguiu ter bons aponta-
mentos. É notória a evolução por 
parte dos seus atletas, fruto de 
um melhor entendimento, bem 
como já têm uma leitura diferente 
das várias fases do jogo.

“O grupo está coeso e reina 
um excelente espírito de equipa”, 
indicou Jorge Sousa. Jogaram  
Rui Vieira, António Rodrigues, 
Marco Jesus, João Vasconcelos, 
Sebastien Braekel, Darlinsson 
Marcos, José Manel, Jorge Sou-

Associação Desportiva de Óbidos 
vence Pataias

sa e Mauro Canoa. 
A secção de voleibol mascu-

lina de veteranos de voleibol de 
Óbidos treina no Pavilhão Mu-
nicipal de Óbidos às quartas e 

sextas-feiras, a partir das 21h15. 
Quem estiver interessado em 
participar pode juntar-se. Mais 
informações através do telemó-
vel 966483498.

Equipa obidense

O tenista caldense Frede-
rico Silva foi eliminado na se-
gunda ronda do Challenger de 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
na Bélgica, perdendo pelos 
parciais de 6-4 e 6-4 com o pri-
meiro cabeça de série, David 
Goffin, atual 50.º no ranking 
ATP e que chegou a ser núme-

ro sete mundial.
Frederico Silva, 202.º do 

ranking, junta-se agora à se-
leção nacional masculina para 
participar na eliminatória da 
ronda de acesso à fase final da 
Taça Davis contra a República 
Checa, a 4 e 5 de fevereiro.

Tenista caldense 
eliminado na Bélgica

Nasceu a Óbidos Cycling 
Team sob a égide do Municí-
pio de Óbidos, concretizando 
o sonho do diretor e manager 
da equipa, Micael Isidoro, ex-
ciclista profissional licenciado 
em treino desportivo com espe-
cialização na área do ciclismo, 
pós-graduação e mestrado em 
alto rendimento.

É um projeto de ciclismo de 
formação cujo objetivo “passa 
por dar uma oportunidade aos 
jovens que vêm do escalão 
júnior, com prioridade aos da 
nossa Região, desenvolvendo 
as suas capacidades para pos-
teriormente ajudá-los a passar 
para equipas continentais”, 
afirmou Micael Isidoro.

Sendo uma equipa de for-
mação, o plantel é maioritaria-
mente jovem, contando com 
a incorporação de alguns ele-

mentos mais experientes. O 
grupo de dez ciclistas é com-
posto por Bernardo Jorge (22 
anos, Torres Vedras), Daniel 
Luís Jorge (18 anos, Torres Ve-
dras), Gabriel Casal (21 anos, 
Abrantes), Marco Marques (27 
anos, Viana do Castelo), Mi-
guel Carvalho (21 anos, Torres 
Vedras), Miguel Correia (21 
anos, Santarém), Rui Ventu-
ra (35 anos, Águeda), Tomás 
Bauwens (21 anos, Lisboa), 
Mark Kryuchkov (18 anos, 
Volgograd, Rússia) e Viktor 
Manakov (30 anos, São Peter-
sburgo, Rússia).

Micael Isidoro é diretor-
desportivo e manager, Paulo 
Figueiredo diretor-desportivo, 
Bruno Magalhães mecânico, 
Albino elemento do staff e He-
lena Dias elemento da comuni-
cação.

Óbidos Cycling Team 
quer ser referência 
em sub-23

Óbidos Cycling Team no primeiro estágio em Óbidos 
(foto Helena Dias)

A seleção nacional de té-
nis, com o caldense Frederi-
co Silva, chegou motivada e 
com vontade de fazer histó-
ria à cidade da Maia, onde 
nos dias 4 e 5 de fevereiro 
disputará contra a Chéquia, 
na terra batida do Complexo 
Municipal de Ténis, a ronda 
de acesso à fase final da 
Taça Davis by Rakuten.

João Sousa (84.º no 
ranking ATP de singulares), 
Nuno Borges (105.º), Fre-
derico Silva (220.º), Gastão 
Elias (246.º) e Francisco Ca-
bral (62.º do ranking de pa-
res) compõem a equipa de 
Portugal que vai procurar o 

Frederico Silva 
na seleção nacional 
de ténis

primeiro apuramento da história 
para a fase final da competição

A seleção da Chéquia é com-
posta por Jiri Lehecka (39.º ATP), 
Tomas Machac (122.º), Vit Kopri-
va (160.º), Jakub Mensik (396.º) e 
Adam Pavlasek (78.º do ranking 
de pares).

O caldense faz parte da equi-
pa que defrontará a Chéquia 
(foto Miguel Pinto/FPT)
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O Jogos Santa Casa Campeo-
nato Nacional Master de Inverno 
Open, que decorreu nas Caldas 
da Rainha de 27 a 29 de janei-
ro, terminou com um total de 60 
recordes de Portugal: 14 no pri-
meiro dia, 25 no segundo e 21 
no terceiro (11 masculinos e 10 
femininos).

Na competição coletiva o 
Clube Fluvial Portuense, com 
uma equipa de 81 nadadores 
(47 masculinos e 34 femininos) 
dominou nas três vertentes: ab-
soluto, masculino e feminino. Em 
absoluto à frente do FC Porto 
e Académica de Coimbra. Em 
masculino O Fluvial foi seguido 
pelo Algés e Dafundo e Académi-
ca de Coimbra. E nas senhoras, 
o Fluvial venceu seguido pelo FC 
Porto e Académica de Coimbra.

Susana Gomes (Clube Na-

val do Funchal) escalão 45-49 
anos, nos 50 mariposa (30.36 
segundos) com 966 pontos, Sara 
Francisco Cruz (Lisboa Pool-
Sharks) escalão 30-34, nos 50 
mariposa (28.57) com 960, José 
Carlos Freitas (Litoral Alenteja-
no) escalão 60-64, nos 400 livres 
(4:42.61), com 1094, Paulo Paula 
Carvalho (Sporting), escalão 60-
64, nos 200 mariposa (2:35.05) 
com 1093, foram os nadadores 
com melhores performances por 
pontos.

Susana Gomes somou recor-
des nacionais em cinco provas: 
50, 100 livres, 50 mariposa, 100 
mariposa, 200 estilos. Maria Te-
resa Andrade (FC Porto) escalão 
60-64, em cinco: 50 e 100 livres, 
100 e 200 bruços e 200 estilos.

Paulo Paula Carvalho supe-
rou quatro recordes nacionais 

(50 e 100 costas, 200 mariposa 
e 100 estilos) assim como José 
Carlos Freitas (50, 100, 200 e 
400 livres).

Nas Piscinas Municipais das 
Caldas da Rainha estiveram 
inscritos em competição 839 na-
dadores (533 masculinos e 306 
femininos) em representação de 
83 clubes. Clube Fluvial Portuen-
se com 81 nadadores foi clube 
com mais inscritos, seguido do 
Leixões Sport Club (37), Asso-
ciação Académica de Coimbra 
(35) e FC Porto (33).

Os Jogos Santa Casa Campe-
onato Nacional Masters de Inver-
no - Open foi uma organização 
da Federação Portuguesa de 
Natação, Associação de Natação 
do Distrito de Leiria e da Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha.

Evento nas Piscinas Municipais das Caldas da Rainha

Campeonato Master 
de Inverno com 60 
recordes nacionais

Decorreu nas piscinas muni-
cipais de Alcobaça, no dia 20 de 
janeiro, o I Open de Masters de 
Alcobaça. Os masters do clube 
Óbidos Criativa estiveram pre-
sentes, tendo conquistado vários 
pódios. Daniel Tomás, Vanessa 

Inácio e Susan Warnock ficaram 
em 1º lugar nas suas categorias. 
Em termos coletivos a equipa al-
cançou o 3º lugar.

A representar o clube de na-
tação Óbidos Criativa estiveram 
Daniel Tomás, Vanessa Inácio, 

Rui Cunha, José Raposo, Susan 
Warnock, Daniela Felício, Ale-
xandre Ribeiro e Eduardo Ama-
ral.

Estiveram em competição 
onze clubes, representados por 
57 nadadores.

Masters de Óbidos 
em 3º no  Open de Alcobaça

Masters do clube Óbidos Criativa
Márcio Freire, o surfista bra-

sileiro de 47 anos que morreu 
no mês de janeiro na Praia do 
Norte, na Nazaré, quando caiu 
à água enquanto surfava uma 
onda gigante, foi cremado e 
as cinzas espalhadas por três 
locais.

As cinzas foram jogadas na 
praia da Barra, no Brasil, onde 
ele começou a surfar aos 9 
anos, no Havai, nos Estados 
Unidos da América, onde viveu 
mais de 20 anos, e também na 
Nazaré, onde perdeu a vida.

Cinzas de surfista 
em três locais

A equipa de infantis do clu-
be Óbidos Criativa competiu, 
no passado dia 21 na XXX 
Taça Vale do Tejo, nas piscinas 
municipais de Alcobaça. 

Mara Cotrim, Leonor Mar-
tins, Leonor Silva, Justin Bor-
ges, Tiago Correia e Pedro 
Capinha foram os jovens que 
nadaram com as cores de Óbi-
dos.

Destaque para Leonor Silva 
com a obtenção de TAC (tem-
po de acesso a prova) nacio-
nal e recorde de clube aos 200 
bruços, Leonor Martins com 
recorde de clube nos 50 livres 
e TAC zonal aos 400 livres. 

Nesta competição estive-
ram presentes 279 nadadores 
em representação de treze 
clubes.

Infantis de Óbidos 
em bom plano

Nadadores do clube Óbidos Criativa

O clube Óbidos Criativa es-
teve presente no XXIV Torneio 
de União de Freguesias de Al-
cobaça e Vestiaria, que decor-
reu na manhã do passado dia 
21 nas piscinas municipais de 
Alcobaça.

Benedita Félix, Jéssica Fer-
reira, Iara Camacho, Santiago 

Paulo, Gabriel Sousa, Bru-
no Militão, Gonçalo Pereira e 
Francisco Valentim foram os 
jovens que representaram o 
clube Óbidos Criativa.

Estiveram presentes neste 
torneio 147 nadadores em re-
presentação de quinze clubes.

Cadetes obidenses 
em competição

Nadadores nas piscinas municipais de Alcobaça
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Para si

Mantenha-se ativo!

Artigo Regime do Maior Acompanhado
No dia 16 de janeiro, a Santa 

Casa da Misericórdia de Caldas 
da Rainha através do projeto 
CLDS 4G promoveu uma ses-
são de Partilha de Boas Práticas 
sobre o Regime do Maior Acom-
panhada, contando com a parce-
ria da Fundação Vasco Vieira de 
Almeida através do projeto Inclu-
sivamente.

O Regime do Maior Acom-
panhado entrou em vigor a 10 
de fevereiro de 2019 (Lei n.º 
49/2018) e veio substituir o an-
terior Regime da Interdição e da 
Inabilitação. Destina-se a todas 
as pessoas que não consigam, 
de um modo consciente, livre e 
autónomo, sem apoio ou inter-

venção de outra pessoa, cum-
prir as suas obrigações, cuidar 
dos seus bens e exercer os seus 
direitos. 

Assim, este regime pretende 
respeitar a autonomia da pes-
soa, perceber quais são as suas 
necessidades e estimular as 
suas funcionalidades, através do 
respeito pelos desejos, prefer-
ências e vontade. O beneficiário 
desta medida, poderá escolher a 
pessoa, pela qual gostaria de ser 
acompanhado. Não é obrigatório 
o acompanhante ser familiar e 
além disso, poderá haver mais 
do que um acompanhante e, 
nesse caso, o tribunal irá definir 
quais as funções de cada um.

O regime prevê que todas 
as situações sejam revistas de 
cinco em cinco anos, mas, caso 
a evolução do acompanhado 
o justifique, a decisão pode e 
deve ser revista em qualquer 
altura, mesmo que não tenham 
passado os cinco anos. O mes-
mo acontece com a escolha do 
acompanhante. O acompanhado 
pode solicitar ao tribunal a alter-
ação do acompanhante se assim 
o entender. 

Através deste regime poderá 
ser adotado um mandato com 
vista a acompanhamento. Ou 
seja, o acompanhado pode, pre-
venindo uma eventual necessi-
dade de acompanhamento, cel-

ebrar um mandato para a gestão 
dos seus interesses, com ou sem 
poderes de representação. 

O impacto que este regime 
tem nas entidades de economia 

social, cria novos paradigmas e 
novos modelos de intervenção, 
mais humanizada, mais individu-
alizada e mais alicerçada pela 
legislação.

Observe o seguinte quadro:

Quantas letras identifica? __

Descubra o elemento intruso. __ Soluções:  5 ; 8



JORNAL DAS CALDAS     01 DE FEVEREIRO DE 202328 OPINIÃO

Escaparate

O autor em epígrafe deixou uma 
indelével marca na história da lite-
ratura em língua portuguesa. Nas-
cido em Leiria, a 26 de janeiro de 
1878, dono de um virtuosismo en-
cantador e de singular afetividade, 
foi um profícuo homem de letras e 
um precursor do cinema e da foto-
grafia. A sua veia literária, além da 
poesia, das conferências e dos tex-
tos para a tenra infância, estendeu-
se, também, para as adaptações e 
as traduções.

Dividindo a sua existência entre 
o seu solar lisboeta e a sua casa de 
veraneio em São Pedro de Moel, 
passou os seus dias a ler, escrever 
e a reunir amigos à sua volta. Via-
jado, culto e profundamente dedi-
cado à sua obra literária, construiu 

Afonso Lopes Vieira

Em data posterior à publicação do 
artigo no dia 4 de janeiro no Jornal 
das Caldas, foi constituído um grupo 
de trabalho, sob a presidência da dra. 
Ana Jorge, antiga Ministra da Saúde 
do PS e que tem prestado serviço 
competente em diversos cargos pú-
blicos, natural da Lourinhã, para de-
cidir sobre o Novo Hospital do Oeste 
(NHO). Os restantes elementos da 
comissão, na maioria reportam ao 
Ministério da Saúde, com exceção 
do responsável da OesteCIM, condi-
cionado pelo relatório da Nova.

Pode-se colocar a questão, será 
possível este grupo, com a sua maio-
ria dependente do Ministério da Saú-
de, inverter o rumo traçado sobre a 
localização do NHO, praticamente 
decidida, com Caldas da Rainha/Óbi-
dos a não fazer parte da solução?

O peso político da concelhia do 
Partido Socialista de Torres Vedras 
é enorme, no contexto dos restan-
tes concelhos da Região Oeste, com 
o sinal a ser dado pelo influente dr. 
Carlos Miguel, que exerceu e exer-
ce cargos políticos relevantes em 
representação do PS (Secretário de 
Estado da Administração local e Or-
denamento do Território, Secretário 
de Estado das Autarquias locais, pre-
sidente da Câmara de Torres Vedras, 
entre outros).

Veja-se a sua posição nas redes 
sociais, comentando o referido artigo 
de que muitos se admiraram e outros 
não.

Esta intervenção foi positiva por-
que definiu claramente a posição do 
Secretário de Estado das Autarquias 
Locais e Ordenamento do Território 
sobre a localização do NHO, e nega-
tiva, porque tomou partido por um ou 
dois locais, contra os outros, condi-
cionando, com a divulgação da sua 
posição e pressionando a opinião 
pública, os presidentes da câmara, 
alguns na Região Oeste que depen-
dem dos vereadores do PS para te-
rem maioria, outros, dirigentes das 
concelhias, militantes do PS e tam-
bém os autarcas de outros partidos 
que têm que estar bem de bem com 
o Secretário de Estado que lidera no 
Governo na relação com todas as 
autarquias, independentemente dos 

partidos que governam. Pode-se até 
dizer, com tristeza, que a liberdade 
devolvida em 74 ao povo português 
pelos corajosos Capitães de Abril 
está a ser colocada em causa.

Voltando ainda ao dr. Carlos Mi-
guel, escreveu nas redes sociais o 
seguinte: “A cegueira localista leva 
ao disparate de dizer que as Caldas 
é central quando está no limite norte 
da área de influência do Hospital com 
Alcobaça e Nazaré a verterem para 
Leiria”.  

Mais tarde, voltou a escrever, rea-
firmando os argumentos do tal relató-
rio, tempo e quilómetros das desloca-
ções, referindo como melhor solução 
o Bombarral, quando o tal relatório 
refere Campelos, a 20Km de Torres 
Vedras.

O Secretário de Estado chamou 
cegos a quem tem opinião diferente 
da sua, daí se recomendar que olhe 
e veja:

 - Se Caldas não é central e está 
no limite norte, qual a razão da Oes-
te-CIM ter sede nesta cidade, num 
edifício construído de raiz para tal 
função. Ver mapa, imagem real, já 
publicada (Estradas de Portugal).

 - Tendo em conta que exerce o 
cargo de Secretário de Estado da 
Administração Local e Ordenamen-
to do Território, ao defender a loca-
lização do NHO no Bombarral, está 
numa estratégia de dissimulação, à 
“chinesa”, porque pretende Torres 
Vedras. Em qualquer das soluções 
está a contribuir para uma política de 
dispersão, ao contrário das orienta-
ções do planeamento e ordenamento 
do território, de concentração para 
melhor aproveitar recursos e infraes-
truturas, reduzindo assim a pegada 
ecológica, que muito se agrava com 
as localizações do Bombarral ou dos 
Campelos. Com a sua posição está 
a defender, de facto, o Portugal dos 
Pequeninos.

 - Ao contrário do que afirma, uma 
parte dos concelhos de Alcobaça e 
Nazaré, de facto, verte para as Cal-
das, esqueceu-se também de Rio 
Maior, de Peniche, Cadaval e Bom-
barral, etc. A distância da Nazaré 
para Caldas é menos 6Km do que da 
Nazaré a Leiria.

 - Também não referiu que mesmo 
erradamente ao ser estudada a loca-
lização do NHO, no relatório da Nova, 
com base nos tempos e quilómetros, 
foi necessário incluir os concelhos do 
extremo sul, em que uma parte sig-
nificativa das suas populações ver-
te para os hospitais da periferia de 
Lisboa, Vila Franca de Xira, Loures 
e Lisboa. Mesmo assim, colocando 
Caldas na equação, a diferença é de 
83 segundos.

 - Uma estratégia sustentada de 
desenvolvimento deve ter, como mui-
tos defendem e bem, uma política de 
potenciar as cidades médias. Em Por-
tugal o número de habitantes destas 
está situado entre os 20 e 100 mil. 
São estas as que mais contribuem 
para a coesão e desenvolvimento 
sustentável. São fundamentais para 
uma política de descentralização que 
tanta falta faz. Para tal acontecer, 
será necessário iniciar todo um pro-
cesso de mudança, no qual além de 
potenciar recursos, será necessário 
reorientar investimentos públicos de 
caráter regional, sem esquecer ou-
tras áreas como o desenvolvimento 
tecnológico, ter em conta as altera-
ções climáticas, a pegada ecológica, 
etc., com a adequação ao que deve 
ser a cidade no futuro. 

O poder político não pode ignorar 
as Caldas da Rainha, que na Região 
Oeste tem todas as condições para 
estar na frente. Optar pela localiza-
ção em Torres Vedras, é reforçar a 
oferta do SNS na periferia e região 
metropolitana de Lisboa, o que con-
traria toda a política de coesão que 
se pretende implementar e o Minis-
tério da Coesão Territorial, do qual o 
dr. Carlos Miguel faz parte, não pode 
ignorar. 

Este objetivo deverá ser uma 
constante, que a todos deve nortear, 
devendo o poder central dar o exem-
plo, respeitando as regras elementa-
res do planeamento, sem esquecer 
a nova lei de bases dos solos, que 
determina que nos Planos Diretores 
Municipais desapareçam os terrenos 
urbanizáveis, passando só a existir 
solo urbano e rústico, logo não se 
entende defender Campelos e Bom-
barral, que contrariam este princípio.

Novo Hospital do Oeste

Necessidade de debater, olhar e ver

 - Tendo em conta o referido no 
ponto anterior, é de extrema impor-
tância a localização proposta pelas 
Caldas, nas antigas instalações da 
fábrica “Matel”, porque respeita o 
uso de solo urbano. As outras locali-
zações são todas em solos rústicos, 
com grande apetência para o apro-
veitamento agrícola.

É importante que a senhora dra. 
Ana Jorge não decida de forma 
apressada, solicitando dilatação do 
prazo de resposta, escutando todos 
que se encontram diretamente envol-
vidos, tal como outros especialistas 
nas diferentes áreas da saúde, pla-
neamento/ordenamento, ambiente, 
sociologia, rede de transportes, etc.

Apelo também às populações 
para que não se deixem manipular, 
permitindo que o Ministro da Saúde 
decida por mais um hospital localiza-
do na zona de Lisboa, prejudicando 
o SNS, abrindo caminho para mais 
hospitais privados, que assim encon-
tram espaço para se instalar. O SNS 
é fundamental e imprescindível para 

todos os portugueses. O funciona-
mento em rede dos hospitais públi-
cos deverá ser tido em conta e neste 
caso Leiria e Santarém devem entrar 
na equação.

Caldas não pode perder ou permi-
tir a deslocação do atual hospital para 
sul, por todas as razões já enumera-
das, só porque existe um Secretário 
de Estado que intervém nas redes 
sociais chamando cegos a quem não 
pensa como ele, sem argumentos re-
levantes. 

Por último, o NHO e a sua locali-
zação, sendo uma questão de deci-
são política exclusiva da administra-
ção central, deverá envolver outros 
Ministérios ao mais alto nível, como 
sejam o do Ambiente e o da Coesão 
Territorial, tal como o grupo de traba-
lho da dra. Ana Jorge, responsáveis 
autárquicos, outros especialistas, 
etc, sob pena de se obter um mau 
resultado.

Mário Pacheco 
(engenheiro civil)

em torno de si uma áurea de perfeito 
esteta, sendo toda a sua atividade 
literária adornada por harmoniosas 
aspirações renascentistas.

A sua obra coloca-o no movi-
mento cultural conhecido como Re-
nascença Portuguesa, conferindo-
lhe, também, o epíteto de “um dos 
primeiros representantes do Neo-
garrettismo”. Fundador e redator 
da revista “Lusitânia” e colaborador 
de inúmeros periódicos, entre eles 
“Atlântida”, “Revista de Turismo”, 
“Contemporânea”, “Serões”, “A Re-
pública Portuguesa”, “Ordem Nova”, 
etc., conseguiu manter um percurso 
sem oscilações, sendo íntegro nos 
seus propósitos artísticos.

João do Rio (1881-1921) dizia 
dele: “Fisionomia impressionadora a 
de Afonso Lopes Vieira, grande poe-
ta da geração nova. Tipo quente de 
português, com o cabelo caído sobre 
a testa e a cor morena dos pescado-

res, corrigido, ou antes, acentuado 
por uma sóbria elegância londrina. 
Vejo-o a conversar. Uma correção 
de dandy, uma finura ducal, o ar fati-
gado de um mundano.”

Afonso Lopes Vieira, com a sua li-
teratura, cativou leitores em Portugal 
e no Brasil, embora, alguns críticos 
do passado digam que na poesia é 
considerado um poeta menor, pois 
não trouxe renovação nos temas e 
no estilo, o certo é que o seu estro 
deu voz à realidade despretensiosa 
e genuína de um Portugal a quem 
não era permitido expressar-se, pois 
não pululava pelos salões da elite de 
então.

Segundo Jaime Cortesão (1884-
1960): “Este homem, tão enamorado 
do passado, tinha a inquietação do 
presente e procurava, com inquie-
tação igual, devassar o futuro. Por-
tuguês de lei e, por isso mesmo, 
combinava muito a seu modo, na 

política, na arte e na vida, o casticis-
mo das tradições com o universalis-
mo das ideias novas (…) Aristocrata 
por temperamento, arrostou com 
bravura as consequências da sua 
paixão morganática pelo povo. E 
nos últimos anos de sua vida este-
ve em oposição franca e combativa 
ao governo totalitário de Portugal. 
Passava, e cada vez mais, longas 
temporadas na sua casa de S. Pe-
dro de Moel, entre as ondas, o céu 
e os homens do mar. Deixou em tes-
tamento essa linda vivenda para ser-
vir de asilo aos pescadores. Viveu e 
morreu em beleza. Fez da vida uma 
obra de arte, uma afirmação perene 
de fé e um belo auto de amor à terra 
e ao povo.”

Afonso Lopes Vieira faz-nos refle-
tir sobre os horizontes da literatura. 
O último ato da sua vida ocorreu a 25 
de janeiro de 1946, um dia antes de 
completar 68 anos de idade. 

Álvaro Pinto (1889-1957) remata-
nos: “…famoso desde Coimbra pe-
las suas quadras e pelos requintes 
de artista raro, foi dos poetas deste 
século um dos que mais nobremente 
cultivaram o lirismo puro e o amor ili-
mitado pelos nossos clássicos. A ele 
se deve uma persistente campanha 
vicentina, que trouxe para os palcos 
portugueses e para a bibliografia dos 
últimos 40 anos as obras imortais do 
fundador do teatro nacional. A Afon-
so Lopes Vieira se deve igualmente 
o recrudescimento dos estudos ca-
monianos, que, a par das suas obras 
originais e primorosas reconstitui-
ções de velhos textos, tinham seu 
espírito profundamente lusitano em 
permanente criação de Cultura.”

Longa vida literária a Afonso Lo-
pes Vieira. Um autor do Oeste, com 
pujança nacional.

Rui Calisto
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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”

Consulte condições ou mais informações na loja.

Transporte gratuito e exclusivo
para clientes Pingo Doce.

O PINGO DOCE
CALDAS DA RAINHA 

TORNADA
DÁ-LHE BOLEIA.

AF_MKTOP_PES_w01_IMPRENSA_LEIRIA_125x175.indd   1 30/12/2021   16:33

Decorreu no passado dia 27, no CCC de Caldas da 
Rainha - Café Concerto, a primeira Tertúlia de 2023, 
organizada pela ACCCRO, cujo tema interessou os 
presentes: " Acolhimento dos imigrantes através dos 
seus negócios".

A tertúlia contou com vários participantes, como 
o presidente da direção da ACCCRO, Luís Gomes, 
a vereadora da Câmara de Caldas da Rainha, Con-
ceição Henriques, a inspetora do ACT- Centro Local 
Oeste, Sandra Santos, entre muitos outros convida-
dos. A moderação esteve a cargo de Rita Batista, ad-
vogada.

A Rádio Mais Oeste acompanhou e transmitiu em 
direto a tertúlia.

A Rádio Mais Oeste foi conhecer a nova revista “Olha que 
duas!”, liderada pelas veteranas Florbela Queiroz e Natalina 
José, duas das maiores vedetas do Teatro de Revista. Foi no 
dia 27 de janeiro, no auditório dos Pimpões, em Caldas da 
Rainha.

Estiveram acompanhadas pelos atores/cantores Raquel 
Caneca e Gonçalo Brandão e dos atores Ricardo Miguel e 
Sara Inês.

Estas duas senhoras contagiaram de alegria a emissão da 
Rádio Mais Oeste, com a entrevista efetuada em exclusivo e 
em direto. 

     Foto Rui Vieira 

Os Reis do Carnaval de Caldas da Rainha foram es-
colhidos no dia 24 de janeiro. Mariana Mortágua, de 22 
anos, residente em Caldas da Rainha e por coincidên-
cia homónima e prima da deputada eleita pelo Bloco de 
Esquerda, e Luís Ventura, de 47 anos, residente no Na-
dadouro, foram os escolhidos para, respetivamente, in-
corporarem as fi guras de Maria Paciência e Zé Povinho, 
no que promete ser um carnaval de sucesso em Caldas 
da Rainha, depois da interrupção de dois anos, face às 
circunstâncias de saúde publica verifi cadas.

O casting decorreu no Posto de Turismo, tendo como 
júri a Unidade de Eventos e Feiras de Caldas da Rainha 
e representantes da comunicação social local.
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Pagamento de assinaturas

JORNAL das CALDAS

Exmo(a) assinante, 
O pagamento pode ser efetuado através do 

envio de cheque, transferência bancária 
ou diretamente no Jornal das Caldas, 

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

Informe-se 262 844 443 (Chamada para a 
rede fi xa nacional)

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) Procuramos:

-Perfi l dinâmico, comunicativo; determinação e foco nos ob-
jetivos e resultados; forte sentido de empreendor; com viatu-

ra própria e valorizamos fl uência em línguas.

Oferecemos:
-Integração numa equipa experiente; fl exibilidade horária e 

oportunidade de alcançarem comissões acima da média.

Envie o seu currículo para info@immopro.pt.

IMMOPRO

   Consultor/a imobiliário/a

GARAGEM
Nas Caldas da Rainha Aluga-se 

Tel: 960 191 785

Pu
b.
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ÚLTIMA

A 5ª Convenção Nacional do 
Chega, que se realizou entre 27 
e 29 de janeiro, em Santarém, 
contou com uma representação 
caldense constituída por oito 
militantes do partido, que acom-
panharam a reeleição do líder 
nacional, André Ventura, com 
98,3% dos votos.

Participaram Edmundo Car-
valho, Vasco Morgado, António 
Oliveira, Álvaro Carvalho, Arlin-
do Bispo, Leonel Neves, António 
Cotrim e Júlio Rebelo.

Durante os três dias estiveram 
presentes cerca de 600 congres-
sistas, num encontro marcado 
pelo reforço da liderança de An-
dré Ventura, que lembrou que 
em apenas quatro anos de exis-
tência, o partido passou a ser a 
terceira força partidária no país.

André Ventura foi recebido 
em apoteose pelos congressis-
tas e foi bastante aplaudido. E 
logo aí ficou a ideia de que, ul-
trapassada alguma contestação 
interna, e perante o crescimento 
do partido, é possível fixar no-
vos desafios. Em primeiro lugar, 

“chegar à liderança da oposição 
e ser o porta-voz da insatisfação 
nacional”, o que na prática visa 
ultrapassar o PSD, antes de ten-
tar ser governo.

Não prometeu ganhar as pró-
ximas eleições, mas assegurou 
que irá empenhar-se para en-
curtar distâncias para o PS, de 
tal forma que possa haver ne-
cessidade de um entendimento, 
nomeadamente com o PSD “não 
numa gerigonça como o PS fez, 
mas numa coligação governa-
mental”, em que o Chega preten-
de assumir funções em pastas 
ministeriais como as da justiça, 
administração interna, seguran-
ça social e educação. “Temos um 
país para ganhar”, a mensagem 
de André Ventura aos militantes.

A distrital de Leiria do Chega 
apresentou uma moção temáti-
ca, apresentada pelo presidente, 
Luís Paulo Fernandes, e aprova-
da pelos congressistas, para a 
implementação imediata de um 
protocolo com linhas diretrizes 
para cumprimento de deputados 
e autarcas nas relações com as 

comissões distritais e conce-
lhias.

Segundo o documento, “os 
deputados parlamentares, mu-
nicipais e de freguesias eleitos 
pelo Chega, em deslocações ou 
ações no distrito, concelho e fre-
guesia local, devem contactar os 
órgãos legitimados das distritais 
e concelhias previamente, com o 
objetivo de organizar ações, co-
mitiva e programa”.

“As distritais e concelhias de-
vem dar conhecimento e con-
tatar os deputados sobre todos 
os eventos ou ações a diligen-
ciar, reuniões periódicas para 
definição de estratégias e ação 
conjuntas”, lê-se na moção, 
que pretende a “uniformização 
de procedimentos protocolares 
recíprocos entre eleitos e ór-
gãos locais”, para atingir “ações 
concertas com maior eficácia e 
abrangência”, e por outro lado 
“une a militância em redor desse 
objetivo maior que é levar o Che-
ga ao governo de Portugal”.

Francisco Gomes

Sete dos oito elementos que compuseram a representação caldense

A Associação de Marketing 
e Atitude Empresarial organi-
za um evento de marketing e 
gestão empresarial, no dia 8 
de fevereiro, das 9h às 12h30, 
no auditório da Escola de Hote-
laria e Turismo do Oeste, nas 
Caldas da Rainha.

Os oradores são Carlos 
Coelho, João Catalão, Teresa 

Leal e Rita Maria Nunes. Have-
rá dois espaços de networking.

“Marketing Turística, uma 
experiência de empreendedo-
rismo e sustentabilidade”, “A 
vida solitária de um empresário 
e a importância do networking”, 
“Marcas por Portugal. Uma uto-
pia” e “A Magia do 7”, são dos 
títulos das intervenções.

Evento de marketing 
e gestão empresarial

O Clube Karate Shotokan 
de Caldas da Rainha iniciou o 
ano em que celebra o 45º ani-
versário de karate em Caldas 
da Rainha com a organização 
de mais uma prova da Liga 
Soshinkai, no passado sábado. 
Esta prova de âmbito nacional 
associativo da Shotokan Kara-
te Internacional Portugal trouxe 
às Caldas da Rainha cerca de 
300 competidores de todos os 
escalões.

A representar o clube cal-
dense estiveram 38 competi-
dores, sobretudo dos escalões 

mais jovens. Obteve dois pri-
meiros lugares, dois segundos 
e dez terceiros em Kata infantil 
masculino, um primeiro, um se-
gundo e três terceiros em Kata 
iniciados masculino, um tercei-
ro em Kata iniciado feminino, 
um terceiro em Kata Juvenil 
Feminino, um terceiro em Ku-
mite juvenil masculino, um pri-
meiro e um segundo em Kata 
cadete masculino, um terceiro 
em Kumite e Kata júnior mas-
culino, um primeiro em Kata 
sénior masculino e um terceiro 
em Kata veterano masculino.

Liga Soshinkai trouxe 
300 atletas às Caldas

Evento da Shotokan Karate Internacional Portugal

Vai decorrer a Festa do 
Chouriço, no Coto, de 3 a 5 
de fevereiro, organizado pela 
paróquia local. Os festejos vão 
realizar-se nas instalações da 
Areco. 

No dia 3 de fevereiro, pe-
las 17h00, haverá venda de 
chouriço, pão quente, pão com 
chouriço e filhós.

Será servido o jantar com-
posto por sopa da pedra, caldo 
verde, chouriço assado e fran-
go e carne assada. A animação 
é com os “Metro e meio”. 

No dia 4, será servido o al-
moço e jantar com a mesma 
ementa do dia anterior e a 
animação inicia às 22h00 com 
Nelson Lord´s & Nuno Alexan-
dre. 

No domingo, às 10h15, de-
correrá a missa solene na Igreja 
Paroquial e às 12h00 inicia-se 
o almoço. Pelas 16h00 haverá 
animação com o Duo Rodrigo 
e Telma. 

Os possíveis lucros reverte-
rão a favor da Igreja Paroquial 
do Coto.  

Festa do Chouriço 
no Coto

Representação caldense 
na Convenção Nacional 
do Chega

André Ventura foi reeleito presidente do partido com 98,3% dos votos
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