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“Foi com muita dedicação e 
apoio de muitas pessoas dentro e 
fora da comunidade do concelho 
de Peniche que chegámos final-
mente à nossa meta: debate em 
plenário na Assembleia da Repú-
blica sobre o grave problema que 
temos de saúde no nosso con-
celho”, manifestou a comissão, 
que agradeceu também o apoio 
recolhido do tecido empresarial 
concelhio e instituições locais.

A petição surgiu face à situa-
ção de degradação da resposta 
ao nível dos serviços de saúde 
no concelho de Peniche, mate-
rializada na difícil acessibilidade 
aos cuidados de saúde primários 
pela população do concelho e na 
insuficiência na oferta hospitalar, 
pela fragilidade de atendimento 
do serviço de urgência básica e 
a falta de valências de especiali-

dades”. Foi assim que “um grupo 
de pessoas do concelho de Pe-
niche tomou a iniciativa de orga-
nizar uma comissão de utentes”, 
que pretende ser “uma voz ativa 
com o objetivo de melhorar a si-
tuação atual”. 

Esta petição tem assim como 
objetivos prioritários exigir, ao 
nível dos cuidados de saúde 
primários, o “reforço urgente de 
médicos de família e enfermei-
ros, melhoria de infraestruturas e 
equipamentos no Centro de Saú-
de de Atouguia da Baleia”, onde, 
no início da petição, estavam 
inscritos, sem médico de família 
seis mil utentes.

No Centro de Saúde de Peni-
che é também pedido “o reforço 
de médicos e enfermeiros”, dado 
existirem “2100 utentes inscritos 
sem médico de família” e quatro 

Peniche vai à Assembleia da República 
em defesa da saúde
A Comissão de Utentes da Saúde do Concelho 
de Peniche anunciou que a petição “Garantir o 
acesso aos serviços dos Cuidados de Saúde Pri-
mários e dos Cuidados Hospitalares no concelho 
de Peniche” vai ser discutida no dia 23 de mar-
ço, pelas 15 horas, em plenário da Assembleia da 
República.

Francisco Gomes

A Comissão de Utentes da Saúde do Concelho de Peniche já esteve em setembro do ano passado 
na Comissão de Saúde da Assembleia da República

médicos estavam em via de se 
reformarem. 

No Centro de Saúde de Ferrel, 
“com um médico de família e um 
enfermeiro que assistem a três 
mil utentes inscritos”, sustenta-
va a necessidade de “reforço da 
respetiva equipa”. 

Necessidades “ao nível dos 
equipamentos e humanização do 
espaço” eram igualmente apon-
tadas no Centro de Saúde da 
Serra D’El Rei.

No que diz respeito aos cui-
dados de saúde hospitalares, a 
petição defende no Hospital de 
Peniche “o reforço de equipa mé-
dica e de enfermagem nas urgên-

cias e permanência de médico 
de medicina interna, e abertura 
de mais valências ao nível do in-
ternamento e consultas externas 
de acordo com necessidades da 
população do concelho”.

Até 15 de abril do ano passado 
foram recolhidas 5328 assinatu-
ras, levando a comissão de uten-
tes a ser recebida na Assembleia 
da República em setembro do 
ano passado, onde foi acompa-
nhada de vários autarcas (presi-
dente da Câmara, vice-presiden-
te e vereadores, e presidente de 
junta da freguesia de Atouguia 
da Baleia), tendo sido ouvida na 
Comissão de Saúde.

Na altura relatou que “levámos 
a força e determinação de uma 
comunidade que pede mudança 
urgente no que toca à saúde no 
seu concelho. Alertámos, pedi-
mos apoio e mostrámos dispo-
nibilidade para cooperar com as 
entidades/órgãos competentes e 
decisores nesta matéria”.

O passo seguinte era que as 
pretensões da comissão fossem 
discutidas em plenário na As-
sembleia da República, o que vai 
agora acontecer num debate que 
pode ser seguido através do Ca-
nal Parlamento.

A Urgência Pediátrica da uni-
dade das Caldas da Rainha do 
Centro Hospitalar do Oeste vai 
permanecer de portas abertas 
durante as 24 horas e ao fim de 
semana, mas o mesmo não vai 
acontecer em Torres Vedras, 
que passará a funcionar entre as 
nove da manhã e as nove da noi-
te, a partir de 1 de abril, segundo 
anunciou a Direção Executiva 
do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS).

Numa tentativa de gerir recur-
sos e necessidades e após reu-
nião dos diretores de serviço de 
pediatria das catorze unidades da 
região de Lisboa e Vale do Tejo, 
a Administração Regional de 
Saúde e o INEM, ficou definido 
um plano de reestruturação das 
urgências pediátricas. Dez delas 
vão continuar a funcionar 24 ho-
ras sem interrupção: Centro Hos-
pitalar do Médio Tejo - Unidade 

de Torres Novas; Centro Hospi-
talar do Oeste - Unidade de Cal-
das da Rainha; Hospital Distrital 
de Santarém; Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte - Hos-
pital Santa Maria; Centro Hospi-
talar Universitário Lisboa Central 
- Hospital D. Estefânia; Hospital 
Fernando da Fonseca (Amado-
ra-Sintra); Hospital de Vila Fran-
ca de Xira; Hospital de Cascais; 
Hospital Garcia de Orta; Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo.

O Centro Hospitalar de Se-
túbal mantém-se aberto as 24 
horas, mas suspende a atividade 
ao fim de semana, das 21h de 
sexta-feira às 09h de segunda-
feira, de quinze em quinze dias.

Das 9h às 21h funcionarão o 
Centro Hospitalar Lisboa Ociden-
tal - Hospital S. Francisco Xavier, 
que acaba por manter o horário 
praticado há vários anos, com os 
médicos a integrar a escala no-

turna do Hospital D. Estefânia, o 
Hospital de Torres Vedras, que já 
não conseguia cumprir no perío-
do noturno os requisitos dos ser-
viços de urgência de pediatria, 
e o Hospital Beatriz Ângelo, de 
Loures, que suspende atividade 
também durante o fim de sema-
na. 

Estes horários têm efeitos até 
ao final de junho e o objetivo é 
que este plano vá sendo avalia-
do. Os resultados deste plano 
estratégico serão monitorizados 
pela Direção Executiva do SNS, 
“de forma a avaliar a necessida-
de de alterações e definir a atu-
ação nos restantes trimestres de 
2023, em função da experiência 
do modelo, com perspetiva de 
potencial redução dos pontos 
de rede no verão e o aumento 
da disponibilidade no inverno, 
adaptando a oferta à procura de 
cuidados”.

Urgência Pediátrica do Hospital das Caldas da Rainha 
continuará de portas abertas 

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde decidiu 
manter a Urgência Pediátrica

O papel do INEM neste plano 
é “estar em regime de prontidão, 
disponibilizando os meios de 
emergência médica pré-hospi-
talar que possibilitem apoio de 
emergência e/ou encaminha-
mento de forma segura e ade-
quada”.

A Direção Executiva sustenta 
que as instituições hospitalares 
devem articular com a Adminis-
tração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, o INEM, 
o SNS24, o Portal do SNS e os 
Agrupamentos de Centros de 
Saúde da área de influência des-
tes hospitais, a disponibilização 
de toda a informação à popula-
ção sobre o funcionamento dos 
Serviços de Urgência de Pedia-
tria.

Francisco Gomes
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O presidente da autarquia 
caldense, Vitor Marques, apre-
sentou em reunião camarária, no 
dia 20 de março, o novo parecer 
técnico-científico sobre as meto-
dologias a adotar na definição da 
localização do novo Hospital do 
Oeste. 

Trata-se de um novo docu-
mento realizado pelo Centro de 
Estudos e Desenvolvimento Re-
gional e Urbano (CEDRU), com 
a colaboração de investigadores 
do FUNDEC - Associação para a 
Formação e o Desenvolvimento 
em Engenharia Civil e Arquitetu-
ra do Instituto Superior Técnico, 
da Universidade de Lisboa, e 
da Unidade de Investigação em 
Governança, Competitividade e 
Políticas Públicas, da Universi-
dade de Aveiro, por solicitação 
da Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha.

“O que nos levou a pedir este 
parecer técnico foi o facto de 
não nos revermos com o estudo 
encomendado pela OesteCIM à 
Universidade Nova de Lisboa, 
não por estar mal elaborado, 
mas devido à escassez de crité-
rios mais alargados que são fun-
damentais serem considerados”, 
disse Vitor Marques.  

Segundo o autarca, o parecer 
técnico que foi entregue na pas-
sada sexta-feira “não diz direta-
mente que o Hospital deve ser no 
terreno na confluência de Óbidos 
e Caldas, mas há um conjunto 
de indicadores que apontam as 
cidades de Caldas da Rainha e 
de Torres Vedras, não só aquelas 
que polarizam um território mais 
abrangente, em resultado da ba-
cia de emprego que é estrutura-
da pela maior concentração de 
atividades públicas e privadas, 
como as que dispõem de maior 
oferta de serviços de transporte, 
melhores condições de mobilida-
de, ambientais, sociais e econó-
micas para promover a equidade 

no acesso à saúde e um maior 
efeito multiplicador do investi-
mento público”.

O documento avalia de uma 
forma menos positiva o estudo 
encomendado pela OesteCIM, 
referindo que “apresenta diver-
sas fragilidades no que concerne 
à formulação de uma proposta lo-
cativa”. “A primeira dessas fragi-
lidades, e provavelmente a mais 
relevante, resulta das opções 
relativas à definição da área de 
estudo”, indica o documento, cri-
ticando a análise das diferentes 
localizações elencadas por en-
trevistados tendo em conta um 
“único critério (distância/tempo 
de automóvel para todos os re-
sidentes localizados no centroide 
da subsecção às localizações lis-
tadas pelos autarcas)”. 

O parecer aponta que os “cri-
térios de macro-localização fo-
ram descurados, nomeadamente 
o desenvolvimento regional, o 
sistema urbano, o ordenamento 
do território, o sistema de trans-
portes, o cluster de atividades 
direta e indiretamente relacio-
nadas em torno de uma das fun-
ções regionais mais centrais, os 
efeitos multiplicadores na econo-
mia regional, a bacia de emprego 
dos recursos humanos, os parâ-
metros de sustentabilidade am-
biental, as condições de atração 
e de vida dos recursos humanos 
de um hospital regional onde se 
incluem todos os serviços de in-
teresse geral e restantes ameni-
dades necessárias à vida quoti-
diana dos trabalhadores e das 
suas respetivas famílias”. 

Vitor Marques revelou que 
adjudicaram o parecer cerca de 
um mês depois de terem sido 
reveladas as conclusões do es-
tudo da Universidade Nova com 
o intuito de “colocar em cima da 
mesa aquilo que são os critérios 
que têm que ser considerados 
para a decisão da localização do 

Novo parecer técnico-científico 
sobre futuro hospital aponta falhas 
ao estudo encomendado pela Oeste CIM
O Município das Caldas da Rainha apresentou 
um novo parecer técnico-científico sobre as 
metodologias a adotar na definição da localiza-
ção do novo Hospital do Oeste, que apesar de 
não definir que a localização acertada é Caldas 
da Rainha “arrasa o estudo encomendado pela 
Oeste CIM que aponta o Bombarral como a me-
lhor localização”, disse a vereadora Conceição 
Henriques.
Para dia 1 de abril o município das Caldas agen-
dou uma vigília junto ao Hospital Termal “em 
defesa da relocalização do Hospital das Caldas 
num terreno entre Óbidos e Caldas na zona da 
antiga Matel”. 

Marlene Sousa

Apresentação na reunião de câmara do parecer técnico-científico sobre a localização do futuro 
Hospital do Oeste

novo hospital do Oeste”. Voltou a 
salientar que o entendimento do 
município é que o futuro hospital 
seja uma “relocalização do Hos-
pital das Caldas da Rainha”. 

O autarca revelou que tem 
sido desconfortável o caminho 
e que “nunca fui tão maltratado 
nos últimos tempos” lembrando 
que não estão “contra ninguém, 
mas contra a forma como as coi-
sas foram feitas e esperamos a 
decisão seja assertiva”.  

O parecer técnico-científico já 
foi enviado ao ministro da Saúde 
e entregue pessoalmente a Ana 
Jorge, que coordena o grupo de 
trabalho criado pelo Governo 
para decidir a localização e perfil 
do novo Hospital do Oeste. 

O presidente da autarquia foi 
desafiado por Fernando Costa, 
antigo presidente da Câmara das 
Caldas, a entregar o documento 
pessoalmente ao Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que recusou o pedido de 
audiência do município alegando 
que não era um assunto da sua 
competência. 

O vereador do PSD, Hugo 
Oliveira, declarou que o parecer 
“está bem”, mas alertou que só 
faz sentido se “for consequente 
de um estudo”. “A minha preo-
cupação é que seja insuficiente 
para que o decisor o tome em 
conta. Fará sentido se resultar 
daqui deste parecer técnico um 
estudo imediato para poder ga-
rantir uma localização perante o 
decisor para que o ministro possa 
ter nas mãos duas posições com 
base dos critérios apresentados 
neste documento”, sustentou.

O vereador Luís Patacho, 
agora independente, concordou 
com Hugo Oliveira que o docu-

mento não tem o peso de um 
“estudo técnico aprofundado”. “É 
um documento que analisa toda 
a sistematização dos anteriores 
estudos e em especial o último 
da OesteCim, rebatendo as suas 
insuficiências e faz uma proposta 
alternativa de critérios e depois 
apresenta as suas conclusões 
sem indicar as Caldas como um 
local privilegiado”, relatou. 

No entanto, sublinhou que tem 
muita incidência naquilo que é o 
“ordenamento do território, um 
dos itens que falha gritantemente 
no último estudo da Oeste CIM”, 
lamentando que “não haja outro 
estudo para contrapor”. Lembrou 
que na altura da pandemia fez 
“a proposta de ter um estudo al-
ternativo que não foi aceite pelo 
executivo anterior e que agora 
está a defender um estudo que 
recusou”. 

Hugo Oliveira retorquiu que “o 
vereador do PS está neste exe-
cutivo desde novembro de 2021 
e estamos em 2023”, alegando 
que o estudo “podia ter nascido 
já no mandato deste executivo”. 

Vitor Marques reconheceu 
que o documento é um parecer, 
mas que não deixa de ser “cre-
dível”.

A vereadora do Vamos Mudar, 
Conceição Henriques, conside-
rou que o parecer “arrasa o es-
tudo encomendado pela Oeste 
CIM porque não apenas aponta 
a deficiência de ausência de cri-
térios como remete a técnica de 
análise e planeamento utilizada 
do século XVII”. “Se o senhor mi-
nistro resolver tomar a decisão na 
base do estudo da Universidade 
Nova, que falha em toda a linha, 
está a assumir uma responsabi-
lidade que o vai perseguir”, afir-

mou a autarca. 
Disse que o facto de o do-

cumento não apontar nenhuma 
localização é porque há uma 
“grande honestidade intelectual”, 
considerando que “pode servir de 
base de um caderno de encargos 
para um verdadeiro estudo”. 

Fernando Costa, que interveio 
nesta reunião pública, subscre-
veu as palavras de Conceição 
Henriques. “Este documento es-
taria condenado se apontasse 
a localização exata do Hospital 
porque tirava-lhe toda a credibi-
lidade”, salientou, considerando 
o parecer técnico “fantástico” e 
alegando que “o município não 
precisa de outro estudo”. 

É também da opinião que o 
documento “arrasa o estudo da 
Universidade Nova”. “Quere-
mos o hospital nas Caldas de-
vidamente fundamentado e este 
documento vai trazer o hospital 
novo para as Caldas porque um 
estudo de saúde, como diz o 
parecer, deve englobar Lisboa, 
Santarém e Leiria, que está so-
brelotado”, adiantou. 

O ex-autarca defendeu que a 
vigília a realizar no dia 1 de abril 
deve englobar Caldas, Óbidos e 
Rio Maior e “tem que haver mo-
bilização, porque se não tiver 
mais de cinco mil pessoas pode 
ser o princípio da destruição da 
base deste parecer técnico”, sa-
lientou.  

Sugeriu ainda que uma co-
missão alargada também com 
elementos dos outros partidos 
que não fazem parte da Câmara 
e da Assembleia Municipal, fos-
sem entregar “o parecer técnico 
ao Ministro da Saúde, Primeiro-
Ministro e Presidente da Repú-
blica”. 
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Luís Jorge, funcionário da 
Junta de Freguesia de Atou-
guia da Baleia, de 61 anos, 
residente em Ribafria, no con-
celho de Peniche, foi a vítima 
mortal na sequência de uma 
queda de cerca de vinte metros 
ocorrida na falésia na marginal 
norte da cidade piscatória, no 
passado dia 14.

O alerta foi dado pelas 
17h40 por um popular que ia 
a passar na estrada e reparou 
no corpo, que foi resgatado por 
uma equipa de salvamento em 
grande ângulo dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, com o 
apoio da Polícia Marítima.

A queda aconteceu na zona 
da Cruz dos Remédios, em 
frente à Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar e 
próximo do Cabo Carvoeiro.

No local estiveram 28 ope-
racionais e 13 viaturas dos 
Bombeiros, da Polícia Marítima 
e da PSP.

O corpo foi transportado 
para o Instituto de Medicina le-
gal de Torres Vedras para ser 
autopsiado.

Um homem de 50 anos foi 
detido no dia 13 de março no 
Bombarral pelo Departamento 
de Investigação Criminal de 
Leiria da Polícia Judiciária, por 
ser suspeito de um roubo com 
arma de fogo, em conjunto 
com uma mulher de 37 anos, 
que foi detida a 14 de fevereiro 
na zona de Alenquer.

Sobre ambos recai a sus-
peita de estarem envolvidos no 
roubo a uma pessoa idosa, a 
22 de agosto do ano passado, 
em Porto de Mós, quando o ca-
sal, que seguia num automóvel, 
“parou junto da vítima simulan-
do um pedido de informação e 
quando esta se aproximou da 
viatura foi-lhe apontada uma 

pistola e exigido que entregas-
se todos os objetos em ouro 
que usava”, refere o Gabinete 
de Imagem e Comunicação da 
Polícia Judiciária.

Presentes perante um juiz 
de instrução criminal, foi apli-
cada à mulher a medida de co-
ação de apresentações sema-
nais e ao homem prisão pre-
ventiva, neste caso a aguardar 
a possibilidade de passagem a 
prisão domiciliária com pulsei-
ra eletrónica.

Os detidos possuem ante-
cedentes policiais por crimes 
patrimoniais, sobretudo furtos.

Francisco Gomes

Detidos presumíveis 
autores de roubo 
a idosa

Morte após queda 
na falésia

O Edifício dos Produtos Re-
gionais da Câmara Municipal de 
Caldas da Rainha, situado junto 
ao Mercado do Peixe, foi palco 
de uma simulação de incêndio, 
na tarde do passado dia 16, para 
testar o treino operacional con-
junto dos agentes de proteção 
civil.

A ação envolveu os Bombei-
ros Voluntários, com a presença 
de elementos do corpo ativo e do 
comando, a PSP, o Serviço Mu-
nicipal de Proteção Civil (SMPC) 
e os próprios colaboradores que 
trabalham naquele edifício, que 
foram confrontados com uma si-
tuação de fogo que levou à eva-
cuação do prédio.

Nessa saída para o exterior 
um colaborador acabaria por ficar 
barrado pelo fumo no segundo 
piso e teve de ser retirado pelos 
bombeiros com recurso à auto-
escada. Após o resgate, devido à 
inalação de fumos, foi assistido e 
transportado ao hospital. Este foi 
o cenário criado para verificar os 
procedimentos dos próprios co-
laboradores no âmbito das medi-
das de autoproteção constantes 
do plano de emergência.

De acordo com Gui Caldas, 
coordenador do SMPC das Cal-
das da Rainha, os colaboradores 
municipais “tiveram formação 
sobre a utilização de extintor de 
incêndios, primeiros socorros e 
procedimentos de evacuação”.

Segundo este responsável, o 
simulacro permitiu “identificar al-
guns constrangimentos e corrigi-
los para que numa ação real não 
aconteçam”.

Na continuidade das celebra-
ções do Mês da Proteção Civil, 
na tarde de 18 de março o SMPC 
promoveu o simulacro de um res-
gate em falésia na Foz do Arelho, 
após queda de um cidadão que 
estava com a esposa a tirar foto-
grafias, onde foram empenhados 
22 elementos apoiados por seis 
veículos terrestres (um grupo de 

Simulacro de incêndio 
no Edifício dos Produtos 
Regionais

A autoescada teve de ser utilizada (foto Pedro Almeida)

Foi simulada a existência de uma vítima (foto Pedro Almeida)
salvamento em grande ângulo 
dos Bombeiros e uma ambulân-
cia de socorro, uma viatura da 
GNR e outro da Polícia Maríti-
ma), um veículo aéreo não tripu-
lado (drone) de reconhecimento 
e avaliação da situação e uma 
embarcação salva-vidas.

De acordo com o SMPC, “o 
exercício foi bastante proveito-
so, realçando-se a coordenação 
entre as várias entidades envol-
vidas”, nomeadamente os Bom-
beiros, INEM, Autoridade Marí-
tima Nacional, GNR e Proteção 
Civil.

“Os exercícios desenvolvidos 
no âmbito constituem uma mais-
valia para os agentes de prote-
ção civil, dando a oportunidade 
de exercitar o planeamento e a 
condução de uma operação con-

junta, na resposta a situações de 
acidente grave e/ou catástrofe, 
tornando-a cada vez mais rápi-
da, eficaz e eficiente, em prol de 
toda a população do concelho”, 
vincou o SMPC.

O Exercício CALDEX’23 está 
dividido em três cenários distin-
tos de modo a privilegiar o trei-
no de determinadas valências e 
abordagens específicas. O últi-
mo simulacro acontecerá no dia 
30 de março, às 11h, na Escola 
D. João II das Caldas da Rainha, 
onde será encenado o caso de 
um atacante ativo, armado, que 
fará reféns. A iniciativa contará 
com o envolvimento da comuni-
dade escolar. 

Francisco Gomes

A Santa Casa da Misericórdia 
de Alfeizerão, um ex-provedor e 
uma antiga funcionária estão em 
julgamento no Tribunal Judicial 
de Leiria acusados de um crime 
de burla tributária, em coautoria 
e de forma continuada. 

Segundo o Ministério Públi-
co (MP), o antigo provedor e a 
ex-funcionária, que foi diretora 
técnica, declararam utentes que 
alegadamente não beneficiaram 
de certas valências em determi-
nados períodos, em listas envia-
das à Segurança Social, que pa-
gou 34.747 euros à Misericórdia 
para esse fim.

No despacho de acusação, 
citado pela agência Lusa, consta 
que a Misericórdia de Alfeizerão 
celebrou acordos com a Segu-
rança Social, para a obtenção 
de apoios financeiros. Ao então 
provedor, competia, “em cola-
boração com a diretora técnica, 
identificar os utentes a fazer 
constar das listas enviadas para 
a Segurança Social”, para a atri-
buição dos apoios decorrentes 
dos acordos.

O MP considera que entre 
janeiro de 2013 e dezembro de 
2016 foram declarados quinze 
utentes que “não eram beneficiá-

rios, nos períodos indicados, nas 
valências comunicadas”.

“A Segurança Social apenas 
continuou a pagar o subsídio/
apoio social em causa à Santa 
Casa da Misericórdia de Alfeize-
rão, porquanto tinha a convicção 
de que os utentes que constavam 
nas listas enviadas nos períodos 
indicados usufruíam dos respeti-
vos serviços”, sustenta o MP.

O inquérito iniciou com a co-
municação da Segurança Social 
de que, na sequência de uma 
ação de fiscalização realizada 
em janeiro e fevereiro de 2017, 
foram detetadas irregularidades.

Julgamento por burla tributária 
em Misericórdia

O Destacamento Territorial 
de Caldas da Rainha da GNR 
realizou uma ação de sensi-
bilização focada na proteção 
da floresta e ambiente e na 
prevenção criminal, no Centro 
Comercial La Vie, em Caldas 
da Rainha, nos dias 18 e 19 de 
março, 

A GNR levou a cabo o pro-
jeto “Go Green”, desenvol-
vido pelo “La Vie” Caldas da 
Rainha, projeto esse que visa 
promover a vida sustentável 
em todas as suas vertentes, 
bem como proteção ambiental, 
permitindo assim efetuar junto 

da população todos os escla-
recimentos relacionados com 
programas específicos como a 
“Floresta Segura”, “Escola Se-
gura”, “Idosos em Segurança” 
e “Comércio Seguro”.

A ação contou com dezano-
ve militares da Secção de Pre-
venção Criminal e Policiamen-
to Comunitário, do Núcleo de 
Proteção Ambiental de Caldas 
da Rainha, do Destacamento 
de Intervenção de Leiria e da 
Unidade de Emergência, Pro-
teção e Socorro.

Francisco Gomes

GNR em ação 
de sensibilização 
no La Vie

Ação focada na proteção da floresta e ambiente e na
prevenção criminal
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Professor Doutor 
José Araújo Martins, 
Otorrinolaringologista 
do Montepio RDL e CHO  

O Montepio Rainha Dona Le-
onor tem ao dispôr da popula-
ção a Consulta de Reabilitação 
Auditiva. Nesta é possível ava-
liar, com base no diagnóstico 
clínico, qual o melhor Aparelho 
Autitivo para iniciar o processo 
de reabilitação auditiva, sendo 
este totalmente personalizada 
para o grau e tipo de perda de 
audição do paciente, mas tam-
bém, e não menos importante, 
às necessidades físicas, emo-
cionais e expectativas do que é 
o processo de Reabilitação Au-
ditiva para cada pessoa.

Os Aparelhos Auditivos são 
cada vez mais versáteis e com 
tecnologia de ponta, estando 
disponíveis opções recarregá-
veis ou a pilhas, conectividade 
com diversos dispositivos, sen-
do mesmo possível realizar as 
chamadas telefónicas através 

destes para melhorar a discri-
minação da fala durante a mes-
ma, ou até ouvir música, tendo 
por base uma aplicação no te-
lemóvel, que permite as mais 
diversas opções para ajustes 
do próprio paciente consoante o 
ambiente em que se encontra e 
com as suas necessidades.

As opções incluem:
aparelhos auditivos total-• 
mente dentro do ouvido 
(intra-auriculares);
aparelhos atrás do pavi-• 
lhão auditivo (retro-auri-
cular);
diversas cores;• 
diversas marcas e diver-• 
sos modelos.

Para garantir a durabilidade e 
um bom desempenho dos mes-
mos, terá sempre à disposição:

consultas de seguimen-• 
to, para manutenção e 

reajustes,
Presenciais ou telecon-• 
sulta à distância, conso-
ante as necessidades e 
comodidade do pacien-
te.
a possibilidade de exten-• 
der a garantia,
e a possibilidade de ter • 
seguro sobre os mes-
mos.

É possível também realizar 
um período de experiência, para 
tomar uma decisão mais plena e 
consciente.

Há em curso várias projectos 
para o futuro, como sessões de 
Treino Auditivo com a finalidade 
de optimizar o ganho da qualida-
de e satisfação da Reabilitação, 
com consultas direccionadas 
para as dificuldades individuais 
encontradas do dia-a-dia e po-
tenciar o desempenho auditivo 

Ouvir melhor no Montepio

Alexandra Patrão 
Audiologista Montepio RDL

Sabia que, no Oeste em ge-
ral, e em Caldas da Rainha em 
particular há uma grande pre-
valência de doenças da área da 
Otorrinolaringologia? São no-
meadamente rinites e otites re-
sultantes de problemas de ven-
tilação do ouvido. Pensa-se que 
a concentração elevada destas 
doenças na nossa região resulta 
das condições de clima e da flo-
ra da área. É especialmente im-
pressionante a frequência com 
que as pessoas nos contam nas 
nossas consultas como estavam 
muito bem em relação à sua 
saúde respiratória até mudarem 
de residência para cá!

Para se redimir destas parti-
das, a região produz as águas 
termais já nossas conhecidas e 
que são das melhores do país 
para tratar justamente este tipo 
de problemas: rinites, sinusites 
e infecções respiratórias de re-
petição.

O que é a 
Otorrinolaringologia
A nossa especialidade cha-

ma-se oficialmente Otorrinola-
ringologia e cirurgia da cabeça 
e do pescoço, mas é geralmente 
abreviada como Otorrino (ou, a 
sigla, ORL). O nome já é muito 
descritivo mas as nossas com-
petências habilitam-nos para 

tratar uma grande variedade de 
doenças, nomeadamente: dos 
ouvidos, do nariz, da garganta, 
da boca, da laringe, das glându-
las salivares, da tiróide e ainda 
de alguns quistos, infecções 
ou tumores do pescoço. É uma 
especialidade médico-cirúrgica 
que nos treinou para fazer o 
diagnóstico de doenças da nos-
sa área, alguns exames comple-
mentares de diagnóstico, o tra-
tamento médico (convencional e 
aconselhamento em realação a 
alternativas) e também o trata-
mento cirúrgico quando neces-
sário. Há inúmeras doenças que 
poderão levar alguém a precisar 
do nosso apoio mas as mais im-
portantes e/ou mais frequentes 
incluem: infecções (otites, sinu-
sites, amigdalites...), perdas de 
audição (por cera, otites cróni-
cas ou doenças congénitas ou 
degenerativas do ouvido), rini-
tes, obstrução nasal e cansaço 
fácil durante esforços, ressonar 
nocturno com ou sem paragens 
respiratórias, tosse crónica, rou-
quidão, vertigens, inchaços no 
pescoço ou qualquer suspeita 
de tumores em qualquer uma 
das áreas anteriores.

A Otorrinolaringologia 
no Montepio

No Hospital do Montepio te-

mos a trabalhar uma equipa com 
seis médicos e uma audiologista 
e que nos permite uma gama de 
cuidados muito completa den-
tro da nossa área de actuação. 
Desde que mudámos para o edi-
fício central que dispomos de um 
espaço amplo com as condições 
necessárias à nossa actividade.

As consultas estão habitu-
almente disponíveis todos os 
dias úteis e em alguns sábados 
também. Temos capacidade 
para receber doentes de todas 
as idades – crianças, adultos e 
idosos – com ou sem necessida-
des especiais. As consultas são 
de ORL geral e, se for necessá-
ria uma reavaliação específica 
podemos encaminhar o doente 
dentro da nossa equipa ou re-
ferenciar para colegas de refe-
rência em algumas situações  
concretas.

Quando necessário, podemos 
providenciar alguns tratamen-
tos em consulta para resolver 
imediatamente o problema, por 
exemplo: remoção de cerúmen 
ou corpos estranhos da nossa 
área, cauterização vascular ou 
tamponamento nasal para tra-
tamento de hemorragias, pun-
ções, aspirações e drenagens 
de alguns abcessos, pequenas 
biópsias e manobras reabilita-
doras para tratamento de verti-
gem.

Não temos capacidade para 
manter uma urgência específica 
a funcionar mas os colegas do 
atendimento permanente podem 
contar connosco para ajudar a 
estabilizar doentes em situa-
ções importantes e emergentes 
(hemorragias, abcessos, obstru-
ções da via aérea...).

No que diz respeito a exa-
mes de diagnóstico, temos dis-
ponível equipamento para fazer 
endoscopias ORL, o que é pos-
sível executar no decorrer da 
consulta porque as estruturas a 
observar estão facilmente aces-
síveis. Pode ainda fazer-se, por 
marcação, uma grande varie-
dade de estudos auditivos em 
crianças e adultos: audiogramas 
para avaliar a função auditiva, 
impedanciometria para avaliar a 
função timpânica, avaliação do 
processamento auditivo central 
para estudo de problemas de 
compreensão ou da fala e ava-
liação da eficácia das próteses 
auditivas que estejam a ser uti-
lizadas.

Quanto ao tratamento cirúr-
gico estamos a investir em ma-
terial e nas equipas pelo que de 
momento ainda só podemos fa-
zer alguns procedimentos selec-
cionados com anestesia local ou 
geral e em regime de ambulató-
rio ou de internamento, preven-
do ampliar essa capacidade ao 

Curiosidades que ligam 
a Otorrinolaringologia às Caldas da Rainha

longo dos próximos meses.
Por fim, em termos de aju-

das técnicas, na consulta de 
reabilitação auditiva poderá 
informar-se, experimentar sem 
compromisso e eventualmente 
adquirir próteses auditivas. O 
Montepio pode fornecer próte-
ses de algumas marcas dife-
rentes e respectivos modelos 
variados e fazer programação 
e revisão das mesmas no ser-
viço em qualquer local através 
de teleconsulta para os doen-
tes que utilizem um smartpho-
ne com acesso à internet.

nessas condições.
Para ter mais informações 

pode agendar Consulta de Rea-
bilitação Auditiva gratuitamente 

e terá aconselhamento para o 
seu caso, sem qualquer com-
promisso.
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A União das Freguesias de 
Caldas da Rainha – Nossa Se-
nhora do Pópulo, Coto e São 
Gregório realiza uma caminha-
da solidária no dia 6 de maio, 
com o objetivo de “chamar a 
atenção da população em ge-
ral, do comércio e da indústria 
para a necessidade de investir 

o apoio a causas que necessi-
tam de ajuda.

Pretende-se apoiar duas 
entidades, a CRAPAA – Caldas 
da Rainha Associação Proteto-
ra de Animais Abandonados e 
a Associação Rede Leonardo – 
Proteção Animal.

Caminhada solidária

Os serviços camarários das 
Caldas da Rainha, por indicação 
do Setor do Ambiente da autar-
quia, removeram a árvore em 
frente à Igreja Paroquial do Lan-

dal, por razões de segurança.
Segundo a Junta de Fregue-

sia do Landal, a árvore tinha de 
ser abatida e removida “devido 
ao seu estado avançado de de-

composição”, que poderia co-
locar “em risco bens e pessoas 
que se encontrassem no local”.

A Junta assegura que a subs-
tituição será em breve.

No passado dia 12 realizou-
se a 3ª Caminhada do Trail das 
Areias em Salir do Porto, com 
quase 300 participantes. 

Com saída junto ao Centro 
Recreativo e Cultural de Salir 
do Porto, o percurso permitiu 
conhecer as belezas da paisa-

gem local.
A organização envolveu vá-

rias entidades, entre as quais o 
grupo Trail das Areias de Salir 
do Porto, Centro Recreativo 
e Cultural de Salir do Porto e 
União de Freguesias de Torna-
da e Salir do Porto.

Caminhada do Trail 
das Areias em Salir 
do Porto

Evento reuniu perto de 300 participantes

Árvore removida por segurança

Árvore estava em frente à Igreja Paroquial do Landal

De 7 a 12 de março, Portimão 
recebeu a 45.ª edição do Campe-
onato Nacional das Profissões - 
SkillsPortugal, com cerca de 400 
jovens que disputaram os títulos 
nacionais reservados aos melho-
res em mais de 50 profissões. O 
Núcleo de Caldas da Rainha do 
CENFIM - Centro de Formação 
Profissional da Indústria Meta-
lúrgica e Metalomecânica partici-
pou com quatro concorrentes em 
quatro profissões, tendo ganho 
na profissão de Serralharia Civil. 
Bernardo Antunes foi o primeiro 
classificado, tornando-se assim 
campeão nacional. O preparador 
foi Pedro Santos.

É a primeira vez que o CEN-
FIM ganha a medalha de ouro 
em Serralharia Civil, abrindo por-
tas à possível integração desta 
profissão na Seleção Nacional 
que representará Portugal no 

EuroSkills em Gdansk, Polónia, 
de 5 a 9 de setembro, e na 47ª 
WorldSkills Competition, de 10 
a 15 de setembro de 2024 em 
Lyon, França.

Os outros três elementos fo-
ram Bruno Santos (Desenho 
Industrial - CAD), preparador: 
Ricardo Mafra; José dos Santos 
(Mecânica Industrial), prepara-
dores: Nelson Ornelas e Rafael 
Brito; Rui Freire (Soldadura), 
Preparador: Pedro Santos. 

José dos Santos arrecadou a 
medalha de excelência na profis-
são de Mecânica Industrial.

O diretor do CENFIM de Cal-
das da Rainha, Vítor Lapa, dese-
ja que “estes excelentes resulta-
dos ajudem ao desenvolvimento 
das atividades de preparação de 
formandos para os campeonatos 
das profissões e para os campe-
onatos da vida, que são os mais 

importantes”. “Estamos certos 
que o percurso no CENFIM é 
uma excelente oportunidade para 
o desenvolvimento profissional e 
pessoal dos jovens, abrindo-lhes 
o caminho para o sucesso”, ma-
nifestou. 

Nesta competição a estrutu-
ra do CENFIM participou em 10 
profissões e obteve medalhas 
em todas elas, no total de 30 me-
dalhas, sendo 10 de ouro, 8 de 
prata, 6 de bronze e 6 de exce-
lência.

A competição foi dirigida a jo-
vens entre os 17 e os 25 anos, 
que frequentam um percurso de 
qualificação, em modalidades 
de educação e formação profis-
sional, e visa demonstrar o nível 
individual de competências, rigor 
e domínio de técnicas e de ferra-
mentas.

Núcleo do CENFIM 
vence SkillsPortugal 
na profissão 
de serralharia civil

Da direita para a esquerda: Vítor Lapa (diretor do CENFIM de Caldas da Rainha e Peniche), Bruno 
Santos (Desenho Industrial CAD 3D), Pedro Santos (formador e preparador de Serralharia Civil e 
Soldadura); Bernardo Antunes (medalha de ouro de Serralharia Civil), José dos Santos (medalha 
de excelência de Mecânica Industrial) e Rui Freire (Soldadura).

Aproxima-se a reabertura 
da Igreja de Nossa Senhora 
do Pópulo, nas Caldas da Rai-
nha. As obras de conservação 
e restauro estão concluídas e 
brevemente serão retomadas 
as visitas à igreja, anunciou o 
Museu do Hospital e das Cal-
das.

Há mais de dois anos que 
a Igreja, datada de 1500 e 
classificada como monumento 
nacional em 1910, está a ser 
alvo de obras de conservação 
e restauro, num investimento 
de cerca de meio milhão de eu-
ros da Câmara Municipal, com 
comparticipação de fundos co-

munitários, para preservar aque-
le património termal, cujo pro-
prietário é o Centro Hospitalar 
do Oeste.

As obras, iniciadas em ja-
neiro de 2021, contemplaram 
o restauro das esculturas de 
madeira, altares laterais e al-
tar-mor, tríptico, pia batismal, 
órgão de tubos e também os 
bancos da igreja e outro mo-
biliário, assim como trabalhos 
ao nível da estabilização e lim-
peza da estrutura do edifício, 
exterior e interior, e também de 
grande parte dos bens móveis 
pertencentes à igreja.

Igreja do Pópulo 
reabre em breve

No interior foram feitas diversas obras de conservação e 
restauro
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Autarcas, representantes de 
empresas, amigos e familiares 
marcaram presença no jantar, 
prova que a OT se mantém viva 
e com motivação e vontade de 
contribuir para uma sociedade 
mais justa, melhor e mais soli-
dária. 

Como já é habitual foram ho-
menageados os parceiros que 
ajudam a OT a apoiar as famí-
lias, não só com alimentos, mas 
com a intervenção na área da 
saúde com protocolos vários e 
apoio ao estudo com centros de 
explicações e ainda a oferta de 
atividades desportivas. “Os nos-
sos parceiros, todos sem exce-
ção, são a mola que nos ajuda 
a impulsionar estes acompanha-
mentos e que contribuem muito 
para a eficácia das nossas inter-
venções”, sublinhou José Viegas, 
presidente da OT. 

“Cada criança no início do ano 
escolar vai apetrechada com mo-
chilas e todo o material necessá-
rio, combatendo assim o estigma 
social que poderia vir a ter”, sa-
lientou. 

O parceiro do ano foi a Cai-
xa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Caldas da Rainha, Óbidos e 
Peniche (CCAMCROP) que tem 
desde há largos anos pautado a 
sua atuação com ajudas a esta 
causa. “É uma grande honra re-
ceber este prémio que dedica-
mos a todos os nossos colabora-

dores que desde o início mostra-
ram sempre a sua solidariedade 
com a OT”, disse Cristiana Lage, 
do conselho de administração do 
CCAMCROP. “Nós não podemos 
mudar o mundo, mas vocês fa-
zem-no diariamente”, salientou, 
enaltecendo o trabalho dos vo-
luntários da OT.    

O reconhecimento como par-
ceiro foi para o Agrupamento de 
Escolas Raul Proença (AERP). 
O diretor, João Silva, destacou 
a colaboração com a OT, que é 
também “uma forma de educar 
os nossos alunos a ajudar os 
outros desde muito novos e que 
no futuro eles consigam ter esta 
mesma atitude”. 

O voluntário do ano é Anne 
Piedade e o prémio reconhe-
cimento voluntário foi dado a 
Nuno Magalhães, do Grupo Fá-
brica. “Faço parte da OT Trevo 
há muitos anos e saí da direção 
por motivos profissionais, mas 
nunca deixei de estar disponível 
para ajudar porque faz parte da 
minha família e a missão é feita 
sempre com empenho e de uma 
forma especial”, disse Nuno Ma-
galhães.

“Quem planeou a OT como 
uma associação há cerca de 
13 anos e aqueles que comigo 
se juntaram para a escritura de 
constituição da sociedade jamais 
pensariam que estaríamos aqui 
reunidos a comemorar um tra-

balho profícuo, cansativo, mas 
muito meritório de muita gente 
que colabora com a OT”, referiu 
o presidente. 

Destacou o voluntário Gonça-
lo Tavares, que durante a pande-
mia o acompanhou diariamente 
“para que não faltassem alimen-
tos às famílias”. 

José Viegas destacou ainda a 
integração das pessoas que aju-
dam, dando o exemplo da confe-
rência de “prevenção e promoção 
de saúde” realizada em parceria 
com o Jornal das Caldas para as 
famílias que apoiam “para que 
elas conheçam as realidades”. 

“Basta olhar para esta sala 
para dizer que a OT está viva”, 
salientou o vice-presidente da 
câmara das Caldas, Joaquim 
Beato. Referiu estar presente 
na qualidade de representante 
do município, mas a sua ligação 
com “a OT começou muito antes, 
ainda como empresário”. Referiu 
que “o trabalho desta entidade é 
envolver a sociedade civil que se 
empenhe num tema que é trans-
versal a todos, que no fundo é a 
preocupação com a qualidade de 
vida dos outros”.  

Os músicos Júlia Valentim 
e Fernando Lopes animaram a 
festa. 

No final do jantar cantaram-se 
os parabéns a esta associação. 

Ordem do Trevo celebrou 11º aniversário
Solidariedade e união marcaram o 11º aniversário da associação Ordem 
do Trevo (OT), que comemorou a data da sua fundação com um jantar que 
decorreu no passado dia 18 no restaurante a Lareira, com cerca de 90 par-
ticipantes.
São onze anos de vida muito ativa numa associação que ajuda atualmente 
65 famílias (225 pessoas) carenciadas. Devido à guerra na Ucrânia apoia 
14 famílias ucranianas e tem pessoas em lista de espera que não deixam 
de receber alimentos. 

Marlene Sousa

Prémio reconhecimento voluntário foi dado a Nuno Magalhães, 
do Grupo Fábrica

Reconhecimento como parceiro foi para o Agrupamento de 
Escolas Raul Proença

O parceiro do ano foi a Caixa de Crédito Agrícola de Caldas da 
Rainha, Óbidos e Peniche

Doze alunos e três formado-
res das escolas do Turismo de 
Portugal participaram durante 
um mês num intercâmbio com 
Goa, no âmbito do protocolo com 
um instituto de formação na Índia 
(Salgaocar Institut of Internatio-
nal Hospitality Education). Dessa 
comitiva fizeram parte um aluno, 
Rodrigo Vicente, e um profes-
sor, Luís Tarenta, da Escola de 
Hotelaria e Turismo do Oeste 
(EHTO).

Durante o intercâmbio hou-
ve formação, visitas de estudo 
a diversos locais de produção 
alimentar, visitas culturais e pas-
seios pelos sítios mais emblemá-
ticos de Goa.

Este foi o quarto ano em que 
o intercâmbio se realizou. “São 
sempre experiências muito ricas 
do ponto de vista técnico, pe-
dagógico e cultural”, salientou 
Daniel Pinto, diretor da EHTO. 

O instituto indiano é uma esco-
la privada, financiada pelo grupo 
Marriott. 

Segundo Daniel Pinto, apesar 
de ser uma realidade muito com-
plexa e com grandes desigualda-
des sociais, em relação à escola 
onde teve lugar o encontro o ní-
vel de formação “é de topo”.

Em maio virá para Portugal 
uma comitiva da Índia e o dire-
tor da escola pretende recebê-la 
nas Caldas da Rainha.

O chef Luís Tarenta participou 
durante quinze dias nesse inter-
câmbio e ficou muito impressio-
nado com o que viu. “Nós, euro-
peus, temos tendência a pensar 
que estamos mais evoluídos 
do que estes países, mas a Ín-
dia está ao mesmo nível do que 
nós em relação às estruturas e 
conhecimento dos formadores”, 
referiu.

Entre as visitas que realiza-

ram, o destaque vai para a ex-
ploração de caju, que abastece 
uma destilaria de feni, a aguar-
dente produzida em Goa. “É feito 
com o fruto do caju e não com o 
amendoim que nós consumimos 
em Portugal”, explicou o profes-
sor.

Ao nível dos utensílios utiliza-
dos há muitas diferenças e Luís 
Tarenta quer tentar implementar 
a sua utilização também na esco-
la do Oeste. Aliás, é sua intenção 
aproveitar ao máximo tudo o que 
aprendeu para agora transmi-
tir esse conhecimento aos seus 
alunos.

Também impressionantes fo-
ram as visitas aos mercados lo-
cais, com uma variedade enorme 
de produtos, mas onde a falta de 
higiene era marcante. “É algo 
muito estranho para nós, mas faz 
parte daquela cultura”, afirmou o 
chef.

Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste representada 
em intercâmbio com Goa

Para Rodrigo Vicente tratou-
se de uma experiência, princi-
palmente pela possibilidade de 
conhecer uma cultura e gastro-
nomia tão diferentes. Ao nível 
da formação, destacou as au-
las dedicadas à cozinha indiana 
(da confeção do arroz à ‘street 
food’).

“Na Índia usam muito o óleo, a 
gordura e uma variedade enorme 
de especiarias”, contou o aluno. 
Outra particularidade é a forma 
como desenvolvem uma cozinha 
muito sustentável, uma vez que 

“aproveitam tudo ao pormenor e 
não há desperdícios”.

Dos pratos que aprendeu, 
destaca a bebinca, o doce mais 
tradicional da Índia.

Na última semana, o grupo 
confecionou e preparou um bu-
ffet com algumas das iguarias 
tradicionais portuguesas, com 
destaque para o cabrito no for-
no com batatinhas e o arroz de 
marisco.

Pedro Antunes

O aluno Rodrigo Vicente e o professor Luís Tarenta com o 
tradicional colar de flores, na chegada à Índia
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A Sociedade de Instrução e 
Recreio Os Pimpões propor-
cionou uma manhã de diversão 
para os seus alunos e sócios 
no passado domingo, Dia do 
Pai.

Com início às dez horas, as 
Piscinas Municipais das Cal-

das da Rainha estiveram aber-
tas em regime de horário livre, 
no tanque pequeno de vinte 
metros. As crianças puderam 
brincar, saltar, mergulhar e na-
dar juntamente com os pais, 
tendo aparecido mais de oiten-
ta pessoas.

Dia do Pai 
nos Pimpões

Uma manhã de brincadeira

Segundo Conceição Henri-
ques, o movimento pode ter, aos 
olhos de alguns, fracassado, 
mas representou um prenúncio 
do acontecimento mais relevante 
da história recente do país, “com 
a revolução do 25 de Abril, que 
haveria de instituir o regime de-
mocrático em Portugal”. 

“Os acontecimentos históricos 
são como a luz, se demasiado 
longe não se vislumbram, se de-
masiado perto ofuscam a nossa 
compreensão sobre os mesmos”, 
referiu. 

Todavia, 49 anos volvidos so-
bre os acontecimentos que pau-
taram o final do Estado Novo, é 
de acordo com a autarca hoje 
claro que “o regime atingira o seu 
limite temporal”. 

Do ponto de vista externo, a 
vereadora apontou que o “isola-
mento de Portugal era notório e 
profundamente lesivo do desen-
volvimento do país, e a ausência 

de liberdades individuais, pró-
prias da segunda metade do sé-
culo XX, a pobreza endémica e 
a guerra colonial constituíam um 
gravoso cenário, que alimentava 
o descontentamento popular”. 

Contudo, adiantou, a inevitabi-
lidade da queda do Estado Novo 
“nada retira ao mérito dos milita-
res que tomaram a iniciativa de 
desafiar o poder instituído”. 

Considera que em democra-
cia muitas vezes esquecemos 
“a defesa dos nossos direitos”, 
adiantando que “a expressão do 
nosso descontentamento cívi-
co ou político não se paga com 
a liberdade, muito menos com 
a vida. Tal não pode ser dito do 
que se passava em 1974 quando 
um grupo de 200 homens mar-
chou sobre Lisboa para desafiar 
o regime”. 

“Na verdade, apesar das tí-
midas reformas levadas a cabo 
por Marcelo Caetano que deram 

16 de Março assinalado junto 
ao monumento alusivo à revolta militar
“Hoje celebra-se o 16 de Março de 1974, a insur-
reição militar a partir do Regimento de Infanta-
ria 5, em Caldas da Rainha, que marchou sobre 
Lisboa, visando derrubar o governo de Marcelo 
Caetano”, recordou a vereadora Conceição Hen-
riques junto ao monumento alusivo à revolta das 
Caldas que antecedeu o 25 de Abril, situado junto 
ao quartel da Escola de Sargentos do Exército. 
A autarca, que falava nas comemorações da au-
tarquia do 49º aniversário do 16 de março, que 
iniciaram com a cerimónia evocativa, afirmou 
que há uma lição a retirar desta data, que é “a 
manutenção do estado de direito e da democra-
cia plena é o único garante de uma sociedade 
justa, equitativa, desenvolvida e pacífica”.  

Cerimónia evocativa do 16 de Março junto ao monumento alusivo à revolta das Caldas 
(foto Pedro Almeida) 

Marlene Sousa

origem à expressão Primavera 
Marcelista, a repressão do regi-
me, após as revoltas estudantis 
do final dos anos sessenta, en-
dureceu e as prisões políticas 
aumentaram nesta fase final 
do regime”, vincou, pelo que foi 
“necessária notável dose de co-
ragem e determinação para que 
estes homens, alguns sem terem 
completado 20 anos, arriscassem 
uma revolta cujo resultado era in-
certo, mas cujas consequências 
poderiam ter de pagar – como 
pagaram - a elevado preço”. 

E é isso, segundo a autarca, 
que se homenageia: “A coragem 
que emerge das situações de-
sesperadas, a generosidade que 
sempre subjaz a uma ação que 
visa o bem de todos, a abnega-
ção de quem sabe que defende 
algo maior que si próprio”. 

“25 de Abril tem 
que ser comemorado 
com o 16 de Março” 
O presidente da Assembleia 

Municipal das Caldas da Rainha, 
Lalanda Ribeiro, recordou que o 
monumento é uma obra do artis-
ta plástico e escultor José Santa 
Bárbara. Considera ser uma obra 
importante, salientando que “o 
25 de Abril não pode ser come-
morado de uma forma isolada, 
tem que ser assinalado com o 16 
de Março” porque “são dois mar-
cos históricos que estão ligados”. 
Espera que no 50º aniversário do 
25 de Abril o 16 de Março “seja 
relembrado”. 

Lalanda Ribeiro também de-
safiou a autarquia a distribuir o 
livro “Nascida das Águas e o 16 
de Março de 1974” pelos agrupa-

mentos escolares, para que “os 
jovens possam aprender sobre 
este acontecimento que deu ori-
gem à revolução”.  

Emanuel Sebastião, presi-
dente do Núcleo de Caldas da 
Rainha da Liga de Combatentes, 
manifestou que o 16 de Março 
é conhecido pela “intentona das 
Caldas” e ainda pelo “Golpe das 
Caldas”. Também é da opinião 
que foi um percursor daquilo que 
“depois veio a ser o 25 de Abril”. 
Defendendo mais investigação 
sobre o 16 de Março, indicou 
que os militares que estavam no 
quartel das Caldas e organiza-
ram o 16 de março foram depois 
colocados em “todas as unida-
des a nível nacional e levaram 
o bichinho da revolta para todo 
o lado”. 

Os pais das crianças que 
frequentam a Escola Básica 
do Campo, do Agrupamento D. 
João II das Caldas da Rainha, 
estiveram presentes no estabe-
lecimento de ensino na passada 
sexta-feira para antecipar o Dia 
do Pai com diversas atividades 
em conjunto com os seus filhos.

Houve desde canções, jogos, 

confeção de bolo de chocolate 
na caneca e pintura conjunta de 
uma tela.

“O normal é fazermos com 
os alunos uma lembrança para 
oferecerem aos pais, mas este 
ano pensei ‘porque não chamar 
os pais à escola e fazerem umas 
atividades com os filhos?’”, rela-
tou a professora Zélia Marques, 

adiantando que foram “momen-
tos especiais”.  

Na despedida, “cada aluno 
ofereceu ao pai um livrinho sobre 
o seu herói, que é o pai (com fra-
ses e fotos do pai desde bebé, 
criança, adolescente, adulto, e 
depois já com eles quando nas-
ceram, e por último uma foto atu-
al)”, descreveu a docente.

Dia do Pai na Escola do Campo

Foram realizadas diversas atividades com pais e filhos
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que manifestaram que estavam 
com fome”. “Passadas algumas 
horas a PIDE disparou alguns 
tiros para a multidão que estava 
na Rua António Maria Cardoso 
em frente ao Teatro São Luís e 
eu vi algumas pessoas morrerem 
à minha frente”, contou, adian-
tando que “levei um tiro no bra-
ço e que fui para o Hospital de 
São José”. “À saída do hospital 
a PIDE prendeu-me e depois de 
umas pancadas fui para casa”, 
relatou.  

Nelson Rodrigues, que é mú-
sico há cerca de 30 anos, disse 
que estava a tocar e cantar na 
Casa Antero quando o presiden-
te da Câmara o convidou para 
“organizar um concerto para as-
sinalar o 16 de Março”. “Imaginei 
a banda que está aqui, foram to-
dos a minha primeira escolha e 
resultou”, salientou o vocalista.  

Nunca imaginou a presença 
de tanto público e achou ser um 
“espetáculo extraordinário com 
uma plateia diversa, com alguns 

estrangeiros que residem na re-
gião que tiveram a curiosidade 
de ouvir as nossas canções de 
protesto”, adiantou. 

Quanto ao repto de criar uma 
nova banda, o vocalista admitiu 
que “há uma possibilidade”. 

9

Com o intuito de comemorar 
o primeiro movimento revolucio-
nário saído de Caldas da Rainha 
a 16 de março de 1974, a por-
ta de entrada para a revolução 
que viria a acontecer no dia 25 
de abril do mesmo ano, os músi-
cos caldenses Nelson Rodrigues 
(voz e guitarra), Luís Agostinho 
(acordeão e piano), Nuno Ferrei-
ra (bateria e percussão) e Antó-
nio Macedo (baixo), juntaram-se 
nesta comemoração à liberdade, 
contando ainda com Carlos Bigo-
des e Manuel Machado, da Be-
nedita, que já é hábito cantarem 
as músicas que marcaram o dia 
da revolução em Portugal. 

O reportório foi composto por 
temas do período pré revolução, 
de Sérgio Godinho, Fausto, José 
Afonso e Adriano Correia de Oli-
veira. As duas músicas que to-
caram de António Mafra foram 
lançadas já depois do 25 de Abril 
mas falam de “coisas que acon-
teceram antes da revolução”, 
contou o vocalista Nelson Rodri-
gues, adiantando que “tentámos 
ir buscar as músicas que achei 
que que refletem os sentimentos 
e o lado mais humano do que era 
viver a época, sem entrar muito 
nas canções com mensagens 
políticas”.  

Nova banda: 
“Capitão Nelson 

e a Coluna 
das Caldas” 

No meio do concerto a verea-
dora Conceição Henriques subiu 
ao palco e lançou o repto aos 
músicos para criarem uma nova 

banda nas Caldas, sugerindo 
designar-se “Capitão Nelson e a 
Coluna das Caldas”. “Era a nos-
sa intenção marcar o 16 de mar-
ço com uma atividade cultural 
que invocasse uma época muito 
importante para as Caldas da 
Rainha, porque o 16 de Março é 
realmente só nosso”, apontou a 
autarca, destacando que o con-
certo “foi buscar músicas da épo-
ca com pessoas das Caldas”.

A vereadora garantiu que para 
o ano “a mesma banda voltará 
a atuar no CCC, até porque se 
assinala o 50º aniversário do 16 
de Março”. 

“Lançámos o desafio e temos 
uma casa cheia de pessoas que 
vieram para ouvir música de in-
tervenção e é bom saber que a 
canção também serve para es-
tarmos todos do lado certo da 
história, que é a liberdade, frater-
nidade e alegria”, concluiu Con-
ceição Henriques. 

No final, Luís Agostinho cha-
mou ao palco o cantor Fernando 
Pereira, que estava na plateia, e 
todos cantaram “Grândola, Vila 
Morena”, de Zeca Afonso, um dos 
“hinos” da Revolução de Abril. 
“O povo é quem mais ordena! O 
povo é quem mais ordena!”, foi 
a resposta de todo o CCC, que 
acompanhou os músicos. 

Fernando Pereira, que tinha 
15 anos quando aconteceu a 
revolução, recordou que esteve 
no Terreiro do Paço e no Chia-
do no dia 25 de abril de 1974. 
Lembrou ainda que com alguns 
colegas de escola gastaram o 
dinheiro que tinham “em sandes 
para os militares de dois pelo-
tões do regimento de Santarém 

CCC cheio numa grande festa ao 16 de março
Foi um grande sucesso o concerto “As Portas 
da Revolução” que encheu o grande auditório do 
CCC - Centro Cultural e de Congressos de Cal-
das da Rainha, integrado nas comemorações da 
autarquia do 49º aniversário do 16 de março. 

Marlene Sousa

1. Foi um grande sucesso o 
concerto “As Portas da 
Revolução”
2. No final o cantor Fernando 
Pereira juntou-se aos músicos 

1

2

O Teatro da Rainha recebeu 
da Secretaria da Presidência do 
Conselho de Ministros o estatuto 
de Instituição de Interesse Públi-
co, o que lhe confere o benefício 
da consignação do IRS. Assim, 
pode receber 0,5% do IRS dos 
contribuintes, das quais o Estado 
abdica.

A consignação passa, neste 
contexto, a ser outro dos modos 
de financiamento e de apoio à 
atividade teatral, podendo ser 
feita online até dia 31 de março 
ou durante o período de entrega 
da declaração, de 1 de abril até 
30 de junho.

A companhia vai entretanto ce-
lebrar a 27 de março o Dia Mun-
dial do Teatro, associando-se ao 
momento com a apresentação 
do “Discurso sobre o Filho-da-
Puta”, de Alberto Pimenta, que 

terá lugar no Pequeno Auditório 
do Centro Cultural e de Congres-
sos das Caldas da Rainha, às 
21h30.

Estreado a 2 de julho de 2020 
na Sala Estúdio do Teatro da Rai-
nha, este espetáculo tem percor-
rido o país desde então, sendo 
alvo de comentários até na im-
prensa internacional. Exemplo 
disso foram os apontamentos 
críticos de Tommaso Chimenti, 
na plataforma Recensito, e de 
Afonso Becerra na revista galega 
de teatro Erregueté. 

São quatro os atores em pal-
co, numa lógica de quarteto ins-
trumental de vozes orientadas 
pelo compositor Miguel Azguime. 
A esta dimensão algo experi-
mental e inovadora corresponde, 
segundo o encenador Fernando 
Mora Ramos, uma atitude que 

está, desde sempre, na génese 
da companhia caldense: “O que 
fazemos em palco, no teatro, 
no teatro que queremos fazer, é 
sempre essa busca de um gesto 
que não se senta em cima de um 
mimetismo fácil, aquele que es-
tupidamente afirma que “na reali-
dade é mesmo assim”, quando a 
arte é uma reconstrução artística 
do real”.

Publicado em 1977, o “Discur-
so Sobre o Filho-da-Puta” conhe-
ceu nesta recriação uma aborda-
gem festiva que não prescinde da 
dimensão reflexiva patente num 
discurso fortemente mordaz. Em 
palco, as atrizes Beatriz Antunes 
e Marta Taveira e os atores Fá-
bio Costa e Nuno Machado dão 
corpo a um texto que se mantém 
actual.

É, nas palavras de Mora Ra-

Contribuintes podem doar 0,5% do IRS ao Teatro da Rainha

“Discurso sobre o Filho-da-Puta” vai celebrar o Dia Mundial do 
Teatro

mos, “um grito gramaticalmente 
impecável, rigoroso, pela liberda-
de livre e contra o preconceito e 
o amiguismo hipócrita e nepótico 

que continua a constituir os mo-
dos da nossa sociabilidade sem-
pre muito atravessadas de ambi-
ções de poder e poderes”.
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“Tinha de haver um lugar na 
escola onde nós pudéssemos 
criar livremente e onde houvesse 
diálogo”, explicou a professora 
Cecília Correia, coordenadora do 
Plano Nacional de Artes (PNA). 
É também uma forma dos pro-
fessores se aproximarem da for-
ma de estar que atualmente os 
alunos têm, sem ser de uma for-
ma rígida e formal. “Eles gostam 
de estudar deitados no chão ou 
num sofá e não é por isso que 
não aprendem”, considera. 

A sala aproveita um espaço 
desaproveitado à entrada do Blo-
co 3 e está a ser utilizado tam-
bém por alguns professores para 
darem as suas aulas de forma 
diferente.

Neste momento está exposta 
na “Sala de Processos” a exposi-
ção “Walking on my shoes”, que 
o JORNAL DAS CALDAS noti-
ciou na edição anterior.

O trabalho que está a ser re-

alizado por Amábile Maria - no 
âmbito do desenvolvimento local 
do PNA e do Programa Nacional 
de Promoção do Sucesso Esco-
lar - insere-se não só na escola 
secundária, mas também em to-
dos os outros estabelecimentos 
de ensino do agrupamento. Na 
Escola Básica de Santa Cata-
rina, onde existe também uma 
“Sala de Processos”, esse traba-
lho é realizado em colaboração 
com a professora Susana Silva, 
uma vez que é a coordenadora 
do PNA nesse estabelecimento 
de ensino.

Amábile Maria explicou que 
estas salas têm como principal 
missão fazer os alunos terem 
mais atenção ao processo de 
criação em si, em vez de estarem 
focados na entrega de um traba-
lho final ao professor e espera-
rem uma nota. Os alunos assim 
não aproveitam o processo de 
aprendizagem e criação. “Por 

“Sala de Processos” para os alunos criarem 
o que quiserem
Desde o início deste ano letivo que o Agrupamen-
to de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro conta com 
uma artista residente, Amábile Maria, que está a 
desenvolver um projeto abrangente na área cul-
tural para os alunos.
Uma das primeiras iniciativas foi a criação da 
“Sala de Processos”, onde qualquer aluno pode 
estar à vontade e criar o que quiser.

Amábile Maria, a artista residente, e a professora Cecília Correia, coordenadora do Plano Nacional 
de Artes no Agrupamento Bordalo Pinheiro

Pedro Antunes

isso, acaba por haver falta de 
pensamento crítico sobre o que 
estão a fazer”, referiu a artista.

Igualmente atriz, Amábile Ma-
ria criou um grupo de teatro, que 
ensaia nesta sala, através do 
qual têm sido desenvolvidas vá-
rias performances.

Escola com plano 
artístico

O PNA teve início em 2019 e 
irá decorrer até 2029. No âmbito 
do PNA, o Ministério da Educa-
ção está a apoiar o desenvolvi-
mento de planos artísticos nas 
escolas, dos quais fazem parte 
a contratação de um artista resi-

dente.
A coordenadora do PNA é 

responsável pela organização de 
atividades artísticas ao longo do 
ano “para aproximar a escola do 
território criativo e cultural onde 
se insere”.

Desta forma, pretende-se 
que os alunos conheçam a vida 
cultural da sua cidade, através 
do acompanhamento de todas 
as atividades que se realizam e 
dos espaços existentes, como os 
museus e também o que aconte-
ce noutros agrupamentos.

Ao longo deste ano têm sido 
organizados vários eventos, 
como a comemoração dos 100 
anos de Saramago, com “qua-
dros vivos” inspirados nas pin-

turas do caldense José Santa-
Bárbara, realizados pelos alunos 
nas salas de aula, e uma leitura 
de trechos de livros do escritor, 
por cem alunos.

Teve ainda lugar uma ativida-
de de Mediação Educativa, com 
Daniel Seabra (artista de circo 
contemporâneo) e o rapper cal-
dense Elton Malta também está 
a colaborar com o agrupamento 
com o seu projeto “Rap na Esco-
la”, nas aulas de português. 

A editora caldense “Éditions 
N’importe Quoi”, do casal Laura 
Figueiras e Kevin Claro, está a 
promover aulas de encaderna-
mento, no ensino secundário e 
nas escolas do 1º ciclo do agru-
pamento.

A vencedora do Festival 
da Canção 2023 é licenciada 
na Escola Superior de Artes 
e Design das Caldas da Rai-
nha (ESAD.CR), onde em 
2009 tirou o curso de Som e 
Imagem.

Também frequentou a li-
cenciatura em Engenharia do 
Ambiente na Escola Superior 
Agrária de Coimbra, do ano 
letivo de 2002/2003 ao ano 
letivo de 2004/2005.

Mimicat, alter ego de Ma-
risa Isabel Lopes Mena, que 
representará Portugal em 
Liverpool, no Festival Eurovi-
são da Canção, com o tema 
“Ai Coração”, é natural de 
Coimbra e tem 38 anos.

Tem dois álbuns (“For you” 
em 2014 e “Back In Town” 
em 2017) e seis singles, o 
primeiro dos quais, “Tell me 
Why”, foi incluído na banda 

Vencedora 
do Festival da Canção 
é licenciada 
na ESAD.CR

Mimicat tirou o curso de Som 
e Imagem em 2009

sonora da novela “Jardins Proi-
bidos”.

Decorreu no passado dia 12, 
na Associação Desportiva e Re-
creativa do Reguengo da Pa-
rada, nas Caldas da Rainha, o 
Festival das Sopas, seguida da 
sessão “Construir as memórias e 
o património local: os “negócios” 
do moleiro Francisco João Beato 
(1929-2016)”, terminando com a 
atuação do Rancho Folclórico e 
Etnográfico do Reguengo da Pa-
rada.

Francisco João Beato nasceu 
e viveu numa área rural do con-
celho das Caldas da Rainha - as 
aldeias do Reguengo e Chão 
da Parada. Entre 1940 e 1970 
dedicou-se ao ofício de moleiro, 
ocupando vários moinhos aí situ-
ados. Este ofício, herdado do seu 
pai e do seu avô, deu, progres-
sivamente, lugar à atividade co-
mercial, que, nas várias aldeias 
do litoral-norte das Caldas da 
Rainha, proporcionou o aces-
so a bens alimentares, rações, 
adubos/pesticidas, entre muitos 
outros produtos, que salvaguar-
daram os “fregueses” de uma 
deslocação à zona urbana. 

A participação de Francisco 

Conferência sobre os “negócios” 
do moleiro Francisco João Beato

Iniciativa no Reguengo da Parada

João Beato no comércio local 
manteve-se até 2016, e, de to-
dos seus negócios ficaram al-
guns testemunhos que podem 
tornar-se parte da identidade e 
património da região em que fo-
ram desenvolvidos, assim como 
da comunidade que lhes está as-
sociada.

A sua neta, Joana Beato Ri-
beiro, historiadora local e ele-
mento da direção da associação 
do Reguengo da Parada, organi-
zou esta conferência, que, para 
além dela, contou com as inter-
venções da professora Fernanda 
Rollo, coordenadora científica do 

projeto Memória para Todos, e 
Fátima Nunes, descendente de 
moleiros e responsável pelo Moi-
nho do Boneco (Moita dos Fer-
reiros, Lourinhã).

O Reguengo da Parada con-
tou com doze moinhos, sendo 
que apenas sete ainda têm algu-
ma edificação, mas nenhum se 
encontra ativo.

Segundo Joana Beato, “a 
atenção dispensada aos moi-
nhos de vento do Oeste prende-
se com a urgência da sua pre-
servação e do entendimento da 
sua relevância para a história da 
região”. 
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O Centro de Cultura Espírita 
de Caldas da Rainha vai levar 
a cabo uma conferência espí-
rita com Catarina Fernandes, 
subordinada ao tema “Ser mãe 
na ótica espírita”, no dia 24 de 

março, às 21h.
Posteriormente decorrerá a 

bioenergia (passe espírita) e o 
atendimento em privado. Todas 
as atividades são gratuitas. 

“Ser mãe 
na ótica espírita”

A Cultura Pop vai estar em 
destaque na cidade das Cal-
das da Rainha nos dias 15 e 
16 de julho com a realização 
da Spring It Con 2023, um 
evento dedicado a cinema, TV, 
jogos, merchandise e não só, 
onde estarão reunidos durante 
dois dias convidados nacionais 
e internacionais numa progra-
mação variada para públicos 
de todas as idades.

A Spring It Con 2023 vai de-
correr no pavilhão da Expoeste. 
Nolan North, Maurice Lamar-
che e Rob Paulsen são alguns 
dos nomes já confirmados. Es-
tes atores viajarão dos Estados 
Unidos da América para estar 
nas Caldas da Rainha ao lado 
de atores portugueses, ainda 
a anunciar. Claudio Castellini 
e Elena Casagrande, artis-
tas de banda desenhada com 
carreiras em editoras como a 
Marvel Comics e a DC Comics, 
estarão igualmente presentes, 
lado a lado com outros artistas 
nacionais, como Patrícia Costa 
(autora da saga Crónicas de 
Enerelis).

Outras áreas da cultura pop 

estarão também presentes no 
evento, como retrogaming, 
cosplay,  jogos de tabuleiro, 
exposições temáticas e anima-
ção ao longo dos dois dias, que 
incluem palestras, workshops, 
masterclasses, torneios e con-
cursos.

Este evento não é novo, 
contando já com três edições 
realizadas em Lisboa. O suces-
so das primeiras edições ditou 
a necessidade de encontrar um 
recinto com maior capacidade, 
que proporcionasse as condi-
ções para a realização de uma 
convenção com mais ativida-
des, mais convidados e melhor 
qualidade para os visitantes. 
Com o apoio da Câmara Muni-
cipal das Caldas da Rainha a 
Universo 42 elegeu a Expoeste 
para receber a Spring It Con 
2023.

As novidades sobre o even-
to podem ser encontradas no 
Facebook em “@Spring It”. Os 
bilhetes estão à venda em uni-
verso42.bol.pt: Bilhete de um 
dia (sábado ou domingo) 15€, 
passe de dois dias- 25€, grátis 
para crianças até 10 anos.

Spring It Con 2023: 
Cultura Pop em 
destaque na Expoeste

O Céu de Vidro, no Parque 
D. Carlos I, nas Caldas da Rai-
nha, recebeu no passado fim-
de-semana um mercado de ar-
tesanato, iniciativa promovida 
pela Associação de Artesãos 
de Caldas da Rainha.

Neste evento estiveram 
expostas para venda várias 
propostas de artesanato. O es-
paço esteve aberto das 10h às 
19h. 

Rui Miguel

Mercado da Primavera 
no Céu de Vidro

Artesanato no Parque D. Carlos I

Centro de Artes uniu 
a cerâmica à cutelaria

Paulo Tuna

Algumas das peças na exposição são do século III A.C.

O fogo da paixão pela cutela-
ria e pela cerâmica alimentou du-
rante dois dias, 17 e 18 de mar-
ço, um singular evento, organiza-
do pela Centra – Associação dos 
Amigos do Centro de Artes, que 
juntou os dois principais setores 
das Caldas da Rainha, ao nível 
industrial e artesanal. A gastro-
nomia foi o terceiro elemento, 
na temperatura de uma fogueira 
instalada no jardim do Centro de 
Artes das Caldas da Rainha.

O evento, denominado “Do-
mar o Fogo”, juntou no Centro 
de Artes um animado grupo de 
pessoas, entre muitas crianças 
e adultos, que aproveitaram 
ao máximo todas as atividades 
programadas. Houve ateliês de 
cutelaria e cerâmica, uma pales-
tra, um concerto de encerramen-
to, entre outras atividades.

A ideia de realizar este evento 
foi do escultor e cuteleiro Paulo 
Tuna, a partir do convite feito ao 
luso-alemão Rainer Daehnhardt 
para expor nas Caldas da Rain-
ha algumas das peças ligadas à 
cutelaria que fazem parte da sua 
coleção particular.

“Foi numa visita que fizemos 
à casa de Rainer Daehnhardt, 
em Belas, que o Paulo Tuna 
começou a pensar em dedicar-
se mais à cutelaria”, contou José 
Antunes, diretor do Centro de 
Artes.

As peças mais antigas expos-
tas na Casa da Concas têm mil-
hões de anos: dentes de mega-
lodon (o maior tubarão que já 
existiu) que foram descobertos 
pelos nossos antepassados na 
bacia do Tejo e utilizados como 
elementos cortantes. Da ex-
posição “Facas com História” faz 
parte uma série de facas, espa-
das, pontas de lanças e outras 
peças de entre o século III A.C. e 
o século passado.

A família de Rainer Daeh-
nhardt veio para Portugal em 
1706 para tratar da negociação 
do casamento do filho de D. Pe-
dro II (o futuro D. João V) com 
D. Mariana de Áustria. Seria esta 
monarca que introduziria as leis 
de caça em Portugal. “A minha 
família ficou por cá e durante 
300 anos foram sempre os rep-
resentantes do governo imperial 
alemão e do governo imperial 
austro-húngaro”, contou.

Todos os seus antepassados 
tinham uma grande adoração 
pela História e foram guardan-
do objetos importantes. Rainer 
Daehnhardt considera-se agora 
o fiel depositário de uma herança 
que passou de gerações para 
gerações e também de muitas 
peças que conseguiu ir juntando. 
Segundo o responsável, a sua 
coleção particular é composta 
por 500 mil objetos e trouxe para 
as Caldas apenas uma pequena 
parte, por ser a que tem mais a 
ver com a cutelaria.

Trabalhos ao vivo
Para além da promoção des-

tes saberes ancestrais, o progra-
ma do “Domar o Fogo” pretendeu 
fomentar a transmissão e a par-
tilha de conhecimentos, técnicas, 
métodos e tradições.

Ao longo de dois dias foi pos-
sível observar as técnicas de 
transformação e modelação do 

material, com algumas peças 
únicas a serem produzidas à vis-
ta de todos. As mesmas peças 
foram depois leiloadas no final 
da iniciativa.

Paulo Tuna e Carlos Norte 
(Lombo do Ferreiro) fizeram uma 
demonstração ao vivo sobre 
como criar uma lâmina do princí-
pio ao fim, sob o título “Do Aço 
à Faca”.

Miguel Neto e Álvaro Nogueira 
apresentaram processos ances-
trais de cozedura de cerâmica 
artesanal, como o forno de pa-
pel, o raku ou o pitt barrel.

O escultor e fundidor Renato 
Franco criou réplicas de uma es-
pada persa e de uma adaga celt-
ibérica, inspiradas na coleção de 
Rainer Daehnhardt

A parte gastronómica esteve a 
cargo da Casa Antero, do Forno 
do Beco e do Geo Wine & Su-
pra.

Pedro Antunes
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Música, cinema, degustação 
de produtos franceses, torneio 
de petanca (jogo de origem fran-
cesa), workshops de serigrafi a e 
de pastelaria preenchem a pro-
gramação da Festa da Franco-
fonia que se realiza nas Caldas 
da Rainha e também em outros 
concelhos do país. 

A Alliance Française de Cal-
das da Rainha volta a realizar a 
Festa da Francofonia, de 20 a 25 
de março, com várias atividades 
que têm como objetivo promover 
a cultura francesa. O programa 
deste ano traz exposições, arte-
sanato, cocktail e almoço temá-
tico com a gastronomia francesa 
que irá decorrer no dia 23 de 
março na Escola de Hotelaria e 
Turismo do Oeste (EHTO).

A iniciativa foi inaugurada no 
dia 20 de março com uma de-
gustação de produtos franceses 
na sede da Alliance Française 
de Caldas da Rainha, com en-
trada livre. Decorreram ainda o 
passatempo intitulado “Dix-moi 
10 Mots à Tous Les Temps” e 
diversas exposições "À Tous les 
Temps" com serigrafi as: "Noir et 
Blanc" de Charleine Vigner Boiei-
ro e Sandra de Matos e a mostra 
de fotografi as "Nazaré de Natália 
Liaschenko e também telas de 
Geneviève Voisine. Fez parte do 
primeiro dia do programa uma 

mostra de artesanato (crochet) 
de Marie-Madeleine Bense.

No dia 21, na Escola Superior 
de Artes e Design das Caldas da 
Rainha (ESAD.CR), decorreu o 
ateliê de serigrafi a intitulado “Os 
Lugares Francófonos”, misturan-
do técnicas de serigrafi a, pintura 
e colagem. Na EHTO houve ci-
nema com o fi lme francês, "Rou-
ge", de Farid Bentoumi (2020), 
legendado em português. 

No dia 22 de março, o tor-
neio de petanca irá decorrer na 
ESAD.CR das 14h00 às 16h30. 
Depois do jogo haverá cinema 
(comédia) com o fi lme francês 
"Les 2 Alfred", de Bruno Po-
dalydès (2020), legendado em 
português.

No dia 23, irá ter lugar das 
11h00 às 11h45, na EHTO, o 
concerto dos alunos do Con-
servatório de Música de Caldas 
da Rainha. Depois do almoço 
temático, Pedro Júlio, ex-aluno 
da EHTO, irá dinamizar o ateliê 
de pastelaria da receita de "La 
chouquette".

No dia 24, das 11h00 às 
12h30, na Biblioteca Municipal 
de Caldas da Rainha, haverá 
um momento de literatura num 
encontro com Benjamin Audoye, 
escritor e professor de francês 
e autor de "Bonjiour Miéssieur". 
Da parte da tarde, às 14h30, ha-

A Festa da Francofonia 
está de volta

Lisette Pereira, nova diretora 
da Alliance Française das 
Caldas da Rainha

verá cinema, com adaptação do 
romance de Honoré de Balzac, 
"Eugénie Grandet", de Marc Du-
gain (2021). 

No último dia terá lugar a 
Aldeia Francófona na Alliance 
Française das Caldas, para tes-
tar conhecimentos. A Festa da 
Francofonia termina na Escola 
Josefa de Óbidos com cinema 
(aventura), "Poly", de Nicolas Va-
nier (2019). 

O programa pode ser con-
sultado no facebook da Alliance 
Française das Caldas. 

Marlene Sousa / 
Sofi a Vieira

O Pequeno Auditório do 
Centro Cultural e de Congres-
sos (CCC) das Caldas da Rai-
nha é palco do espetáculo “Mi-
nha Mãe Ganso”, por solistas 
da Metropolitana, no dia 23 de 
março, pelas 21h30.

Serão interpretadas obras 
de Mozart (Pequena Serenata 
Noturna), Bizet (Jeux d’enfants) 
e Ravel (Suíte Ma mère l’Oye).

“A quatro mãos, este recital 
folheia o primeiro caderno das 
nossas vidas por intermédio 
de três obras musicais. Inicia 
com uma melodia que todos 
reconhecemos de imediato, tal 
é a sua popularidade”, refere o 
CCC.

Anna Tomasik e Savka Kon-
jikusic tocarão piano a quatro 
mãos.

“Minha Mãe Ganso” 
no CCC

Vai ter lugar a 24 de Abril, na 
sede da Areco, no Coto, uma 
noite de fados organizada pela 
comissão de festas daquela 
associação.

O evento vai contar com a 
participação dos fadistas Vânia 
Conde, Gonçalves de Sousa, 
Célia Leiria, Fernando Bran-
co e João Chora (também na 
viola), e Pedro Amendoeira na 

guitarra portuguesa.
A ementa conta com orelha 

de porco, moelas, caldo verde, 
chouriço assado, café d’avó, fi -
lhós e bebidas.

As reservas podem ser fei-
tas na sede da Areco (telefone 
262186065) ou através do te-
lemóvel 963348810. A entrada 
custa 19 euros.

Noite de fados no Coto
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“Com os votos do executivo 
“Vamos Mudar”, acompanhado 
pelo então vereador do PS, Luís 
Patacho [agora independente] e 
com os votos contra dos verea-
dores do PSD, foi aprovado na 
Assembleia Municipal das Caldas 
um aumento brutal das tarifas de 
água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, aumento esse 
que as pessoas, as empresas e 
outras instituições estão agora a 
sentir na pele”, diz a proposta do 
PSD elaborada por Tinta Ferrei-
ra, Hugo Oliveira e Maria João 
Domingos. 

“A acrescer a esse aumento 
o Vamos Mudar e o então PS 
viabilizaram também a aplicação 
mensal de uma tarifa de sanea-
mento para recolha de águas re-
siduais domésticas provenientes 
de fossas, localizadas em zonas 
não dotadas de rede pública”, 
adianta o documento. 

Segundo os vereadores, a 
aplicação “dessa nova tarifa não 
foi precedida de debate prévio 
detalhado com a população e 
com as juntas de freguesia, o 
que causou grande surpresa e 
revolta por parte dos munícipes”.

“Assim, considerando as dú-
vidas existentes acerca da obri-
gatoriedade da aplicação desta 
taxa, para já, e considerando 
que um grande número de mu-
nicípios não aplica esta tarifa, e 
segundo sabemos não faz inten-
ção de a aplicar”, os vereadores 
do PSD decidiram avançar com 
esta proposta.  

Os autarcas do PSD alerta-
ram ainda para o sentimento de 
“indignação da população, parti-
cularmente da população rural, 
alguma bastante idosa, desfa-
vorecida e isolada, que vê agra-
vada a sua situação por si só já 
difícil”. 

Serviços 
Municipalizados 

esclarecem
José Moura, diretor delegado 

dos Serviços Municipalizados 

(SMAS) da Câmara Municipal 
das Caldas, apresentou na reu-
nião camarário um comunicado 
sobre o novo tarifário para 2023, 
referindo que foi aprovado em 
Conselho de Administração dos 
SMAS em setembro do passa-
do ano e em reunião da Câmara 
Municipal em novembro de 2022 
e que foi “efetuado com base no 
documento de recomendação 
tarifária elaborado pela Entida-
de Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), em 
que foi emitido o respetivo pare-
cer sobre o mesmo, cumprindo 
todos os procedimentos legais a 
que foi sujeito”. 

Informou ainda que no Regu-
lamento nº 781/2020, publicado 
em Diário da Republica, 2ª sé-
rie, nº181, de 16 de setembro, 
passou a ser obrigatório que “a 
recolha de águas residuais pro-
venientes de fossas localizadas 
em zonas não dotadas de rede 
pública esteja incluída no tarifário 
geral do serviço de saneamento, 
ou seja, a aplicação mensal das 
tarifas de disponibilidade e vari-
ável”.

“A contrapartida pelo paga-
mento das tarifas de saneamen-
to, nestes casos, é a realização 
de um número máximo anual de 
limpezas de fossas a definir pela 
entidade gestora, consoante o 
dimensionamento da respetiva 
fossa sética”, explicou o respon-
sável.  

Quanto à difusão da informa-
ção, o comunicado indica que 
“foi cumprido rigorosamente o 
regulamento já referido, que in-
dica que o início de vigência de 
um novo tarifário produz efeitos a 
partir de 1 de janeiro de cada ano 
civil como foi o caso”. 

“Este assunto foi abordado 
em vários momentos, suportado 
nas apresentações point, desde 
logo nas reuniões do Conselho 
de Administração, na reunião da 
câmara municipal, na reunião 
com presidentes de junta de Fre-
guesia que se realizou em Torna-
da e na Assembleia Municipal de 

Proposta do PSD para suspensão 
da tarifa de saneamento de fossas 
foi chumbada
Os vereadores da câmara das Caldas eleitos pelo 
PSD apresentaram uma proposta onde propõem 
a suspensão da aplicação da tarifa de sanea-
mento para recolha de águas residuais domés-
ticas provenientes de fossas, localizadas em zo-
nas não dotadas de rede pública. A proposta foi 
chumbada na segunda-feira na reunião de câma-
ra, com os votos contra dos vereadores eleitos 
pelo Vamos Mudar e pelo PS.  

Marlene Sousa 

Movimento contra tarifa de saneamento foi à Assembleia Municipal de 14 de fevereiro

apresentação do orçamento dos 
SMAS, em que um dos slides 
se refere a esta questão”, apon-
tou no documento o diretor dos 
SMAS. 

Quanto à questão contratual, 
informa que os contratos estabe-
lecidos entre os “nossos clientes 
e os SMAS, enquanto contra-
to único engloba: O serviço de 
abastecimento de água; Trata-
mento de águas residuais; Reco-
lha de resíduos sólidos urbanos, 
aceitando as condições definidas 
na legislação em vigor”.

Segundo José Moura, “im-
porta igualmente referir que no 
nosso concelho temos cerca de 
27.500 clientes na rede fixa e 
cerca de quatro mil na rede mó-
vel”. “Destes, cerca de mil recor-
rem regularmente aos nossos 
serviços, pelo que esta medida 
visa em grande parte regularizar 
a situação dos restantes três mil 
clientes. Deste modo o serviço 
de saneamento é assegurado 
pela rede móvel de saneamento 
através de veículos limpa-fos-
sas a todos os utilizadores não 
abrangidos pela rede fixa quan-
do necessário e sem quaisquer 
acréscimos de custos”, apontou. 

Diz o documento que em mé-
dia “o consumo de água por clien-
te no nosso concelho é de 9,5m3/
mês. O custo mensal do sanea-
mento para clientes com consu-
mos até 5m3, 10,m3 e 15m3 é 
respetivamente de 6,4369 euros, 
9,3864 euros e 12,4182 euros, 

ou seja, para quem faz regular-
mente a limpeza/manutenção da 
sua fossa três a quatro vezes por 
ano e com um consumo de água 
abaixo dos 15m3, é manifesta-
mente vantajoso estar nas con-
dições do atual tarifário”.

“Para os clientes que todos os 
meses recorrem a estes serviços 
é ultra vantajoso estar neste sis-
tema, como de resto temos cons-
tatado com diferentes exemplos 
de clientes que têm participado 
nas sessões de esclarecimento”, 
adiantou. 

Quanto às fossas biológicas 
foi solicitado parecer à Agência 
Portuguesa do Ambiente e em 
função do seu licenciamento/
condições específicas estabe-
lecidas, as condições tarifárias 
serão adaptadas em baixa a esta 
tipologia de fossas.

Compete às entidades gesto-
ras do serviço de saneamento de 
águas residuais urbanas recolher 
e transportar a destino adequa-
do as águas residuais urbanas 
produzidas pelos utilizadores. 
A periodicidade das limpezas é 
estabelecida de acordo com um 
planeamento predefinido com a 
entidade gestora, tendo por base 
as caraterísticas da sua fossa 
sética individual.

Segundo o responsável, são 
vários os concelhos que “ainda 
não adotaram esta medida por-
que tiveram alteração significa-
tiva de tarifário muito recente-
mente, contudo, chegou até nós 

informação que são vários os 
concelhos de distritos vizinhos, e 
também no nosso, que já adota-
ram estas medidas”.

O vereador Luís Patacho dis-
se que votou contra a proposta 
do PSD porque as medidas im-
plementadas pelos SMAS das 
Caldas da Rainha resultam do 
“enquadramento legal vigente 
e das recomendações e obriga-
ções da ERSAR”. “Não existe 
fundamento legal para esta pro-
posta”, relatou.  

O vereador Tinta Ferreira dis-
se que é uma questão política, 
porque “não subscrevemos es-
tes valores”.   

Petições contra 
cobrança 

de saneamento 
de águas residuais
Tem havido nas juntas de fre-

guesia rurais, sendo entidades 
mais próxima da população, ma-
nifestações de indignação de inú-
meros fregueses contra o tarifário 
2023 dos SMAS, nomeadamente 
relacionados com a cobrança de 
saneamento de águas residuais 
aos residentes das localidades 
que não são servidas pela rede 
fixa pública. 

Encontram-se a decorrer abai-
xo-assinados para que a popula-
ção possa formalizar o seu des-
contentamento com a aplicação 
da nova taxa de saneamento. 
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A festa contou com bolos de 
aniversário para os seus clientes 
e colaboradores, tendo o conse-
lho de administração percorrido 
os 12 balcões, espalhados pelos 
três concelhos, para assinalar a 
efeméride.

O resultado positivo alcançado 
em 2022 é um sintoma de saúde 
da CCAMCROP, apesar do ligei-
ro decréscimo relativamente ao 
ano anterior (1,759 milhões de 
euros). “É uma diferença sem 
significado, até tendo em conta o 
ano que foi”, destaca o presiden-
te do conselho de administração, 
Luís Manuel Soares.

A maior dificuldade sentida 
junto dos clientes foi a subida 
das taxas de juro, que fez au-
mentar o valor das prestações 
dos empréstimos. “Felizmente, 
em relação à nossa carteira de 
crédito não temos tido muitos pe-
didos para a reestruturação dos 
empréstimos”, o que é um bom 

sinal, considera o gestor.
Nos últimos dois anos houve 

um crescimento no número de 
créditos concedidos (cerca de 
9% ao ano).

Um dos principais desafios 
para 2023 é o de conseguir con-
tinuar a apoiar os seus clientes e 
permitir às famílias alguma esta-
bilidade, tendo em conta o contí-
nuo aumento das taxas de juro.

Também houve a preocupa-
ção de apoiar os colaboradores 
nesta conjuntura e em dezembro 
do ano passado foi pago a todos 
um complemento extraordinário 
de 750 euros. Segundo Cristiana 
Lage, vogal da administração, a 
CCAMCROP também estabele-
ceu diversas parcerias com os 
associados para que os seus co-
laboradores pudessem beneficiar 
de condições especiais.

Ao nível da responsabilida-
de social a CCAMCROP tem 
também sido um exemplo, com 

Crédito Agrícola das Caldas, Óbidos 
e Peniche celebra 110 anos 
com saúde financeira
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAMCROP) 
de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche assinalou 
na passada segunda-feira o seu 110º aniversário, 
em vésperas de apresentar resultados positivos 
de 1,679 milhões de euros na assembleia geral 
no dia 31.

Pedro Antunes

O conselho de administração percorreu os 12 balcões, espalhados pelos três concelhos, para 
assinalar a efeméride

apoios a diversas coletividades 
e outras instituições. É também 
o principal patrocinador do Cen-
tro Cultural e de Congressos das 
Caldas da Rainha, para além de 
apoiar uma série de eventos nos 
três concelhos.

Tem havido igualmente uma 
grande aposta nos clientes jo-
vens e o Grupo Crédito Agrícola 
(que esta Caixa integra) até foi o 
primeiro banco português a lan-
çar uma conta totalmente digital 
(Moey).

Em relação à instituição em si, 
“a nossa principal preocupação é 
manter o balanço equilibrado por-

que o resultado disso é termos 
conseguido passar pelas várias 
crises sem ter necessidade de 
recorrer a apoios externos”. 

A Caixa Agrícola foi fundada 
na freguesia de Alvorninha, em 
1913, no que foi uma aposta 
numa região em desenvolvimen-
to. Desde essa altura, a institui-
ção tem marcado a sua presença 
pela proximidade aos clientes.

Para além do balcão na sede 
das Caldas da Rainha, existem 
ainda agências em Santo Ono-
fre, Santa Catarina, Alvorninha, 
A-dos-Francos, Foz do Arelho, 
Óbidos, Usseira, Peniche, Atou-

guia da Baleia, Ferrel e Serra 
D’El Rei. 

“Nós costumamos dizer que 
estamos onde os outros não 
estão. Nas freguesias onde não 
existem agências, temos a pre-
ocupação de termos um ATM”, 
referiu Luís Manuel Soares.

Atualmente, a CCAMCROP 
tem 63 colaboradores, mais os 
três administradores executivos: 
Luís Manuel Soares (presiden-
te), Cristiana Lage (vogal) e João 
Correia da Silva (vogal). A Caixa 
tem 5794 associados ativos.
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Pequenos negócios que 
pretendem contribuir para um 
mundo mais sustentável vão 
estar presentes no Eco Merca-
do da Páscoa, a realizar-se no 
dia 1 de abril, das 10h às 17h, 

na Rua do Dr. Leão Azedo (tra-
seiras da Rodoviária), nas Cal-
das da Rainha.

A organização é da associa-
ção juvenil Biogleba, em parce-
ria com Tâmaras e Cacau.

Eco Mercado 
da Páscoa

No passado fim-de-semana a 
Expoeste voltou a acolher a Fei-
ra das Velharias, Antiguidades, 
Artesanato e Colecionismo, com 
perto de 250 expositores, numa 
organização da Associação dos 
Promotores de Eventos.

À venda estiveram livros, ren-
das, móveis, entre outros artigos. 
Além do evento houve ainda es-
paço para música, com a presen-
ça do grupo “Turma do Zé Povi-
nho”, de Alcobaça.

A Expoeste anunciou entre-
tanto o calendário até ao final 
do ano. Depois de ter acolhido o 
evento Explora Dinossauros, nos 
dias 4 e 5 de março, e atividades 
do Pickeball do Oeste no dia 11 
de março, segue-se o Campeo-
nato Mundial de Kempo, de 26 

a 30 de abril, organizado pela 
International Kempo Federation 
e Federação Portuguesa Lohan 
Tao Kempo.

O 17º Open de Setas das 
Caldas da Rainha, dias 12 e 13 
de maio, será organizado pela 
Associação de Setas da Zona 
Oeste, e o Insu Festival, a 3 e 4 
de junho, pela Fun & Animações, 
Insufláveis, Mascotes.

De 28 de junho a 9 de julho 
tem lugar a Footmania, numa or-
ganização da Associação Riba-
tejana para o Desenvolvimento 
de Desporto e Educação.

A Universo 42 – Associação 
de Promotores da Cultura Pop 
promove o evento Spring it Com 
2023, nos dias 15 e 16 de julho.

As Tasquinhas acontecem de 

4 a 13 de agosto e são organi-
zadas pelo Município das Caldas 
da Rainha.

As Finais de Setas Portugal, 
pela Associação de Setas da 
Zona Oeste, realizam-se a 16 de 
setembro.

A 1ª Feira de Militaria em 
Portugal, com artigos militares 
e colecionáveis, organizada por 
João Amaral, decorre a 7 e 8 de 
outubro, e o Caldas Fan Event 
– Lego entre 28 de outubro e 5 
de novembro, por intermédio do 
Caldas Fan Event.

As datas podem ser altera-
ções e poderão ser adicionados 
outros eventos.

Rui Miguel

Expoeste divulga 
calendário de eventos 
para este ano

Feira das Velharias, Antiguidades, Artesanato e Colecionismo no passado fim de semana

“O desafio dos negócios 
noturnos” é o tema da tertúlia 
que a Associação Empresarial 
das Caldas da Rainha e Oeste 
(ACCCRO) realiza no dia 26 de 
março, pelas 17h30, na Sala 
Multiusos do Silos Contentor 
Criativo, a propósito das co-
memorações dos 120 anos da 
associação.

No evento pretende-se “de-
bater novas formas de ver os 
negócios noturnos, conciliar os 
interesses do negócio com os 
novos hábitos sociais, novas 
leis e a procura da segurança 
e descanso nas cidades”. 

São tertulianos Luis Gomes 
(ACCCRO), Vitor Marques (Mu-
nicípio das Caldas da Rainha), 

Nuno Marques (PSP das Cal-
das da Rainha), Paulo Mendes 
(120 Bar), David Moniz (Dai-
quiri Bar), Paulo Santos (Ca-
baret Voltaire Lounge), Samuel 
Ribeiro (Espaço 7 Bar), João 
Campinas (DJ jocamp), Bruno 
Marques (Tomalátuna - Tuna 
Mista da ESAD.CR), Gonçalo 
Jorge (Toca da Onça – Bistro), 
Jorge Nascimento (Café Cen-
tral (Central Silos), Ivan Mar-
tinez (WalkAbout), Alexandre 
Soares (Casa da Música) e Es-
tela Pereira (Marula Bar).

Carlos Coutinho, chefe da 
Subdivisão da Cultura e Turis-
mo da Câmara Municipal de 
Óbidos, será o moderador.

Tertúlia “O desafio dos 
negócios noturnos”

O Sindicato dos Professo-
res da Zona Centro (SPZC) 
esteve na passada segunda-
feira em estabelecimentos de 
ensino das Caldas da Rainha 
com uma carrinha numa ação 
em prol da escola pública e da 
valorização dos docentes, dan-
do seguimento a uma iniciativa 
de âmbito nacional que está a 
percorrer cada um dos distritos 
do país.

Em espaços destinados ao 
estacionamento junto à Escola 
Básica D. João II e à Escola 
Secundária Rafael Bordalo Pi-
nheiro foi desfraldada a ban-
deira com a mensagem “Tra-
tem bem os [professores] que 
cá estão” e distribuído um pe-
queno manifesto com as reivin-
dicações na defesa da escola 
pública.

“Os professores são essen-
ciais para termos um sistema 
educativo de qualidade e, para 
isso, é fundamental que sejam 
valorizados e tenham melhores 
condições de trabalho. Conhe-
cem, muito melhor do que os 
governantes, os problemas das 
nossas escolas e estão cansa-
dos da falta de condições de 
trabalho que se têm agravado 
muitíssimo ao longo dos últi-
mos anos, pelo que apelam a 
que sejam tomadas medidas 
urgentes”, pode ler-se no do-

cumento.
“Precisamos que os profes-

sores, em vez de estarem ocu-
pados com burocracias inúteis 
possam ter mais tempo para 
preparar aulas e trabalhar com 
os seus alunos. É preciso haver 
normas para que não se ultra-
passe o número de alunos com 
que cada professor. As nossas 
escolas precisam de ter mais 
professores. É preciso que os 
professores tenham condições 
e tempo para a realização de 
formações adequadas ao seu 
desenvolvimento profissional”, 
sustenta.

É contestado que na pro-
posta do regime de concursos 
apresentado pelo Ministério da 
Educação os professores con-
tratados que queiram vincular 
tenham de, obrigatoriamente, 
concorrer a todo o país, e que 
os professores de quadro po-
dem ter de dar aulas em duas 
escolas, algumas até trinta 
quilómetros de distância entre 
si, para além de que os pro-
fessores deslocados não têm 
nenhum tipo de apoio no alo-
jamento.

“A carreira docente tem dez 
escalões e, por causa das va-
gas de acesso aos 5º e 7º esca-
lões, há professores que estão 
no 4º escalão desde 2010”, é 
igualmente uma das queixas.

Ação em prol 
da escola pública 
e da valorização 
dos docentes
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A OICV criou o projeto “almo-
ço cozinha internacional”, onde 
tem cozinhado para utentes 
seniores de várias instituições 
de Óbidos e Caldas da Rainha. 
Para poder concretizar as inicia-
tivas, os voluntários desta asso-
ciação estrangeira levam tudo o 
que é necessário para fazer uma 
refeição completa: desde fogão 
e utensílios aos produtos ali-
mentares e até a boa disposição 
para animar os seniores que com 
este projeto têm a oportunidade 
de ver cozinhar ao vivo e depois 
degustar vários pratos estrangei-
ros, sendo a mais popular a co-
mida chinesa.  

Segundo o presidente da 
OICV, Joseph Poon, o projeto 
está a crescer e precisávamos 
de “uma roulotte para transportar 
os alimentos e acessórios para 
confecionar as refeições”. 

O responsável destacou a co-
laboração do Clube de Golfe do 
Praia d’El Rey, que “é um reco-
nheimeno do nosso trabalho  de 
apoio à comunidade da região 
Oeste”. “Viemos para cá residir 
e queremos mostrar aos portu-
gueses uma imagem positiva”, 
salientou, acrescentando que 
“a ideia é utilizar a gastronomia 
como elemento cultural, símbolo 
de identidade e meio de integra-
ção”. 

A entrega da roulotte foi feita 
na sede do Clube de Golfe do 
Praia d’El Rey e para agrade-
cer a entrega da roulotte os vo-
luntários da OICV prepararam 
a culinária chinesa para alguns 
dos membros estrangeiros que 
colaboraram para a aquisição do 
equipamento. Mais de 90 partici-
pantes desfrutaram da refeição 

Carlos Pinto Machado, di-
rigente distrital do CDS-PP e 
ex-candidato à presidência da 
Câmara de Óbidos, comentou 
a recente aprovação de aqui-
sição de um plano de saúde 
concelhio para a população de 
Óbidos, manifestando recear 
que “não resolva os verdadei-
ros problemas de saúde da 
população, além de ser uma 
opção bastante onerosa para o 
município”.  

“No meu programa eleitoral 

nas passadas eleições autár-
quicas defendi a contratação 
de um médico municipal a tem-
po inteiro, seria sem sombra 
de dúvidas uma grande ajuda 
para a população e teria cará-
ter permanente, não sendo tão 
dispendiosa para o orçamento 
municipal”, referiu.

“Este governo PS de Antó-
nio Costa é o coveiro do SNS, 
podem ter a certeza disso”, 
sustentou.

Decorreu na passada quin-
ta-feira, no Complexo Escolar 
do Furadouro, na Amoreira, em 
Óbidos, a ação de educação 
ambiental “A Nossa Casa é um 
Planeta”, inserida num conjun-
to de atividades no âmbito da 
parceria entre o Município de 
Óbidos e a Valorsul.

As oito turmas e os cerca de 
170 alunos desta escola tive-
ram a oportunidade de assistir 
a uma vídeo projeção que fala 

sobre a importância da sepa-
ração dos resíduos e do seu 
correto encaminhamento para 
as diversas fábricas, de forma 
a se poder poupar recursos na-
turais.

Estas ações de sensibiliza-
ção englobam, além da apre-
sentação dos filmes, jogos 
sobre a temática ambiental e 
entrega de materiais pedagógi-
cos que permitem consolidar o 
conhecimento obtido.

Educação ambiental 
no Furadouro

Iniciativa sobre a importância da separação dos resíduos

Ex-candidato quer 
“médico municipal”

num dia de sol que animou ainda 
mais a inciativa. 

Segundo o presidente da 
OICV, a roulotte vai ser estreada 
no dia 27 de março, quando vão 
realizar um evento temático inti-
tulado “International Youth Day” 
(Dia Internacional da Juventude) 
na Escola Secundária Raul Pro-
ença. Os estrangeiros vão dina-
mizar pequenos workshops e no 
final vão cozinhar comida chine-
sa para os cerca de 200 estudan-
tes participantes na iniciativa. 

Em declarações ao JORNAL 
DAS CALDAS, o capitão do Clu-
be de Golfe do Praia d’El Rey 
elogiou o trabalho da OICV, justi-
ficando a entrega da roulotte. Vai 
também patrocinar os alimentos 
para o almoço na Escola Raul 
Proença. Robert Wash conhece 
muito bem Joseph Poon, que 
joga bridge (jogo de cartas) na 
sede do clube e considera que 
“tem sido muito ativo na comuni-
dade” e quando pediu ajuda não 
hesitou.

Segundo Robert Wash, o clu-
be tem mais de 550 membros, 
mas só cerca de 160 vivem na 
região Oeste. É uma comunida-
de com estrangeiros oriundos da 
Suíça, Reino Unido, Alemanha, 
Irlanda, Estados Unidos da Amé-
rica, entre outros países. 

O clube e a Associação de 
Residentes do Praia D’El Rey 
Golf & Beach Resort fazem vá-
rios eventos, entre jantares, tor-
neios e jogos, para angariar di-
nheiro para ajudar as instituições 
da região. 

Em 2018 doaram 30 mil eu-
ros aos Bombeiros de Óbidos. 
Deram também ao Centro So-
cial Cultural e Recreativo da 
Amoreira um donativo solidário 
de 15.000 euros. Beneficiaram 
ainda o lar de crianças da Santa 
Casa da Misericórdia das Caldas 
da Rainha e várias entidades em 
Peniche. No ano passado ofere-
ceram um pequeno autocarro a 
uma creche na região no valor de 
35 mil euros. Deram ainda cerca 
de 2500 euros à CRAPAA - Cal-
das da Rainha Associação Prote-
tora dos Animais Abandonados. 

Esta comunidade estrangeira 
mostra-se muito unida e além do 
golfe desenvolve ciclismo, padel, 
bridge, entre outras atividades.  

A OICV ajuda também portu-
gueses a aprender inglês para 
ajudá-los a “integrarem-se com a 
comunidade internacional e a me-
lhorarem as suas perspetivas de 
emprego”. Apoiam ainda ucrania-
nos que vivem na região na apren-
dizagem da língua portuguesa. 

Clube de Golfe da Praia 
D’El Rey ofereceu roulotte 
a estrangeiros voluntários

Os voluntários da OICV cozinharam comida chinesa

A entrega formal da roulotte pelo capitão do Clube de Golfe do 
Praia d’El Rey

O capitão do Clube 
de Golfe do Praia d’El 
Rey, Robert Walsh, 
entregou no passado 
dia 15 uma roulotte 
à Oeste International 
Community Volunteers 
(OICV), que vai servir 
para transportar a co-
zinha itinerante desta 
associação estrangei-
ra. A Associação de 
Residentes do Praia 
D’El Rey Golf & Beach 
Resort também ajudou 
a angariar a verba para 
a roulotte que teve o 
custo de cerca de 6 mil 
euros. 

Marlene Sousa

É com as aulas de desenho 
e pintura da Ana Baroso Xavier, 
integrante do programa Ativa-
te, que se dá início a um novo 
ciclo do lado mais artístico do 
Espaço Ó, nas Gaeiras.

As aulas começam em 
abril, às quartas-feiras entre as 
18h30 e as 20h00, e aos sába-
dos das 10h30 às 12h00.

As aulas são para todas as 
idades e todos os níveis. Os ini-
ciantes serão guiados por um 
plano de aulas composto de 
exercícios simples e os avan-
çados estão livres de levar os 
seus projetos pessoais. 

Inscrições por e-mail para 
ana.bxavi@gmail.com.

Aulas artísticas 
no Espaço Ó 
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Ficará assim a conhecer-se 
qual é o melhor bolo de choco-
late caseiro, o chocolate “rising 
star” e o melhor produto, ementa 
e cocktail de chocolate.

Segundo Ricardo Duque, 
presidente da Óbidos Criativa, 
participaram nestes concursos 
alunos, profi ssionais e outros 
amantes do chocolate, com pro-
postas das diversas formas em 
que se pode aplicar e apresentar 
esta iguaria.  

Aberto de sexta a domingo, o 
festival tem contado com milha-
res de visitantes. Nesta edição, 
a banda desenhada ganhou vida 
no chocolate e as personagens 
mais icónicas dos livros de qua-
dradinhos transformaram-se em 
esculturas, que são a principal 
atração. As esculturas, como ha-
bitual, são feitas “100% em cho-
colate e esculpidas manualmen-
te ao longo de mais de 200 horas 
de trabalho”, explicou o chef Ab-
ner Ivan, responsável pela equi-
pa que deu forma às fi guras, em 
exposição na Óbidos Chocolate 
House.

É possível apreciar o jovem 
repórter Tintin e a sua fi el com-
panheira Milu, o Homem-Aranha, 
os gauleses Astérix e Obélix, o 
gato e rato Tom & Jerry , o co-
wboy Lucky Luke e ainda o di-
vertido Pateta. Vinda do Brasil, 
chega também uma doce versão 
da Mónica.

Uma das grandes novidades 
deste ano foi a forte aposta na 
componente formativa. Para 
além da participação de diversas 
escolas, o festival conta com a 
presença da melhor escola mun-
dial nesta área, a francesa “Éco-
le Ducasse”. Também as escolas 
do Turismo de Portugal estão 
presentes por forma a “mostrar 
a excelência do trabalho produ-
zido no País”, referiu Francisco 
Siopa, o chef curador do Festival 
Internacional de Chocolate de 
Óbidos.

Os bilhetes para o evento cus-
tam dez euros, a partir dos doze 
anos. As entradas para crianças 
dos quatro aos onze anos cus-
tam oito euros e são gratuitas 
para até aos três anos.

Entre outros ingressos há pre-
ços especiais para grupos com 
mais de 25 pessoas (nove euros 
por pessoa), grupos escolares 
(seis euros, nos dias 10,17 e 24, 
para estudantes dos 12 aos 25 
anos (nove euros) e para senio-
res com mais de 65 anos (nove 
euros).

1. Animação no interior do 
castelo 

2. Espaço para personalizar 
donuts

3. Esculturas em chocolate

Festival de Chocolate até domingo
Termina no próximo domingo o Festival Interna-
cional de Chocolate de Óbidos, com a entrega de 
prémios, às 18h00, dos cinco concursos realiza-
dos durante o evento.

1

2 3

As comemorações do 96º 
aniversário da Associação Hu-
manitária de Bombeiros do 
Concelho de Óbidos vão ter 
lugar no dia 2 de abril na fre-
guesia do Vau.

O programa começa no 
quartel dos bombeiros de Óbi-
dos, com o hastear das ban-
deiras, às 8h30, seguindo-se 
a romagem do cemitério dos 
Arcos, em Óbidos. Pelas 9h 
haverá missa de homenagem 

aos bombeiros falecidos e bên-
ção de novos veículos na Igreja 
de Nossa Senhora da Piedade, 
no Vau.

Uma sessão de condecora-
ções e promoções terá lugar a 
partir das 11h, no largo da junta 
de freguesia do Vau. Seguir-
se-á um desfi le apeado e moto-
rizado e às 12h realiza-se uma 
sessão solene na associação 
do Vau, que culminará com um 
almoço de confraternização.

96 anos dos 
bombeiros de Óbidos 
celebrados no VauO Sport Club do Bairro (Bairro 

da Senhora da Luz), em Óbidos, 
vai realizar mais uma noite temá-
tica para relembrar os anos 80, 
90 e 2000, com muita música e 
diversão, ao som de DJ Gabi.

Integrado no “Há Festa no 
Bairro!”, o evento tem início às 
22h30, na sede da coletividade.

As pulseiras (a preço promo-
cional de três euros) podem ser 
adquiridas no próprio clube ou 
nos seguintes pontos de venda: 
Bar da Música (Gaeiras), restau-
rante Alto dos Ventos (Alto das 
Gaeiras), restaurante Canastra 

“Remember Party” no Sport Club 
do Bairro

(Óbidos), papelaria Timóteo, Net 
Cópia (Caldas da Rainha), café 

Castiço e restaurante O Melro 
(Bairro Senhora da Luz).

DJ Gabi vai animar o evento
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Numa parceria entre a Asso-
ciação de Defesa do Património 
Cultural do Concelho do Bombar-
ral (ADPCCB), o Agrupamento de 
Escolas Fernão do Pó e o Centro 
de Formação de Associações de 
Escolas Centro-Oeste, cerca de 
meia centena de participantes 
conheceram no passado sábado 
alguns dos mais interessantes 
exemplares de azulejos do con-
celho do Bombarral.

Foi uma viagem pelo tempo e 
pelo território, desde a sua repre-
sentação decorativa ou catequé-
tica no interior do espaço sagra-
do, até à sua função ilustrativa 
das práticas vinícolas da região, 
em contextos exteriores.

O percurso começou na Igreja 
de Nossa Senhora da Purificação 
(Roliça), com a referência à azu-
lejaria seiscentista de “tapete”.

Seguiu-se a Igreja do Santís-
simo Sacramento, no Carvalhal, 
onde o azul, o amarelo e o bran-
co dos padrões dos “azulejos de 
tapete”, pontuados por alguns 
registos figurativos, envolvem o 
crente numa “obra de arte total”.

Mas os azulejos marianos da 
Capela de Nossa Senhora do 
Socorro (Carvalhal) foram os 
que mais surpreenderam, pela 

Roteiro do Azulejo 
cativa meia centena 
de participantes

Dóris Santos a mostrar um painel de azulejos

qualidade da composição e pin-
tura dos seus painéis datados de 
1733.

O século XX e a memória da 
Cerâmica Bombarralense Lda. 
de Jorge de Almeida Monteiro 
motivaram a visita a três painéis 
que decoram uma moradia no 
Casal Centieiro. Testemunham 
um período de grande dinamis-
mo criativo ao nível da cerâmica 
no Bombarral, quando nos anos 

1940-50, ali se reuniram diversos 
artistas de projeção nacional. 

A visita foi orientada por Nuno 
Ferreira e Dóris Santos, da dire-
ção da ADPCCB. Mais do que 
uma ação de formação, preten-
deu-se uma ação de sensibili-
zação para o muito que há para 
conhecer e valorizar sobre o pa-
trimónio artístico do Bombarral e 
seu concelho.

O Mercadinho de Trocas e a 
Hora do Conto, iniciativa dina-
mizada pelo Município do Bom-
barral e pela Mala d’estórias, 
está de regresso ao Mercado 
Municipal no próximo sábado, 
a partir das 10h.  

Dedicada ao público infan-
til, a atividade consiste num 
momento de partilha, em que 
os petizes têm a oportunidade 

de trocar livros, brinquedos e 
jogos com os quais já não brin-
cam, finalizando com a leitura 
de uma história.

Para participar, os petizes 
têm apenas que levar os brin-
quedos que pretendem trocar, 
uma manta para os dispor e, 
acima de tudo, vontade de par-
tilhar e brincar.

Mercadinho de Trocas

As Luminárias de São José 
tiveram lugar na noite do pas-
sado domingo no Carvalhal, 
Bombarral, onde as ruas prin-
cipais da aldeia estiveram em-
belezadas com cascas de cara-
cóis iluminadas, tradição anual 
secular.

O evento, organizado pela Ir-

mandade do Santíssimo Sacra-
mento do Carvalhal, começou 
com missa em honra do santo, 
celebrada pelo padre Eduardo 
Lopez, seguindo-se procissão 
com a banda da Sociedade 
Filarmónica Carvalhense, ten-
do contado com centenas de 
pessoas.

Cascas de caracóis 
iluminaram procissão

Tradição anual na aldeia do Carvalhal
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Nos dias 7 e 8 de março reali-
zou-se a Fase Municipal do 16.º 
Concurso Nacional de Leitura no 
Cadaval. As provas decorreram 
na Escola Básica e Secundária 
e na Biblioteca Municipal, respe-
tivamente. O primeiro dia, desti-
nado aos alunos do 2.º e 3.º ciclo 
e do Ensino Secundário, contou 
com a participação de 13 concor-
rentes. No segundo dia, dirigido 
aos estudantes do ensino primá-
rio do concelho, houve um total 
de 35 participantes.

Os alunos do 1.º ciclo leram o 
livro “Os primos e a Bruxa Cartu-
xa”, de Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada, sobre o qual res-
ponderam a um questionário e, 
posteriormente, apresentaram a 
leitura expressiva de um excerto 
da obra. No caso dos concorren-
tes do 2.º e 3.º ciclo e do Ensino 
Secundário, leram respetiva-
mente: “O Búzio de Nacar”, de 
Carlos Correia, “O rapaz ao fun-
do da sala”, de Onjali Q. Ráuf e 
“O rapaz que prendeu o vento”, 
de William Kamkwamba e Bryan 
Mealle. Estes estudantes realiza-
ram três provas, sendo a última a 

prova de argumentação.
Para supervisionar todas as 

tarefas realizadas pelos con-
correntes, foi constituído um júri 
para cada um dos dias. No pri-
meiro dia, na Escola Básica e 
Secundária, o júri foi composto 
por Carla Aires, subdiretora do 
Agrupamento de Escolas do Ca-
daval, Catarina Florêncio, locu-
tora de rádio, e Ricardo Pinteus, 
vice-presidente do Município do 
Cadaval. Já no segundo dia de 
provas, que decorreu na Bibliote-
ca Municipal, o júri foi composto 
pela radialista Catarina Florên-
cio, pela professora Vera Moura, 
coordenadora da Escola Básica 
(EB) de 1.º ciclo e Jardim de In-
fância do Cadaval, e por Ricardo 
Coelho, chefe de Gabinete da 
Presidência da Câmara Munici-
pal do Cadaval.

Desta Fase Municipal foram 
apurados sete alunos para a 
Prova Online da Fase Intermu-
nicipal, que irá decorrer no dia 
19 de abril, com organização da 
Biblioteca Municipal de Óbidos. 
No que diz respeito ao 1.º ciclo, 
foram apurados Gonçalo Cor-

reia (4.º ano - EB1 do Cadaval) 
e Maria Carolina Soares (4.º ano 
- EB1 da Dagorda), Luís Miguel 
Henriques da Silva e Tiago Car-
valho Soares, ambos do 5.º ano, 
foram os apurados do 2.º ciclo, 
e Rafael Luís de Jesus Alegrio e 
Tomás Fernandes Correia, am-
bos do 8.º ano, foram os apura-
dos do 3.º ciclo. No Ensino Se-
cundário, João David Félix (11.º 
ano) foi o concorrente qualificado 
para a Fase Intermunicipal. Caso 
os estudantes passem na Prova 
Online, irão representar o conce-
lho do Cadaval na Prova de Pal-
co em Óbidos, no dia 26 de abril, 
competindo com todos os alunos 
apurados da Região Oeste.

O Concurso Nacional de Lei-
tura é promovido pelo Plano Na-
cional de Leitura, em colabora-
ção com a Rede de Bibliotecas 
Escolares e a Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Biblio-
tecas, com o objetivo de estimu-
lar a leitura nos alunos entre o 4.º 
e o 12.º ano, de todas as escolas 
nacionais.

Uffikon, uma localidade 
suíça, foi palco no dia 11 de 
março da apresentação da 3.ª 
edição de “Pegadas da Vida”, 
obra literária da autoria da ca-
davalense Cremilde Neves, 
num evento que contou com a 
representação da Câmara Mu-
nicipal do Cadaval, através do 
vereador Dinis Duarte.

Natural dos Casais de Mon-
tejunto e emigrante há cerca de 
25 anos em terras helvéticas, 
Cremilde Neves lançou o seu 
primeiro livro em 2020, publi-
cação que vai agora na sua 3.ª 
edição e que foi apresentada 
no Centro Dona Olímpia, uma 
casa tipicamente portuguesa 
localizada em Uffikon, no Can-
tão de Lucerna.

Esta sessão, assistida por 
vários emigrantes portugueses 
de diferentes regiões, contou 
também com a animação mu-
sical do artista Álvaro Fabião.

Depois de sublinhar a “enor-
me honra” que teve em receber 
a representação do Município 

do Cadaval neste ato, a autora 
fez um breve resumo daquilo 
que se pode encontrar na sua 
obra. “É um livro de poesia, de 
pensamentos e de sentimen-
tos. No fundo, também para 
mostrar aos jovens que tivemos 
um passado difícil”, explicou. 

“Nasci numa família humilde, 
que teve muitas dificuldades 
para criar onze filhos. Apenas 
tenho a 4.ª classe, mas sempre 
tive o sonho de escrever um li-
vro”, afirmou Cremilde Neves.

O vereador Dinis Duarte 
aproveitou para lançar a todos 
os presentes o convite para 
visitarem o concelho do Cada-
val.

No dia 12 de março houve 
mais uma oportunidade para 
interagir com a comunidade 
portuguesa residente na Suí-
ça. Convidados pelos órgãos 
sociais, Cremilde Neves e Di-
nis Duarte deslocaram-se à 
Casa do Benfica de Lenzburg, 
no Cantão de Argóvia. 

O Grupo Gente Gira (GGG), 
que estreou a sua nova revista 
(“Isto ou Vai… Ou Rocha! Uma 
Revista e Peras”) no passa-
do carnaval, continua em cena 
no Cine-Auditório Valentina de 
Abreu, no Cadaval.

Nos dias 5 e 12 de março foi a 
vez dos utentes das instituições 
particulares de solidariedade 
social do concelho assistirem 
ao espetáculo do GGG, acom-
panhados pelo Serviço de Ação 
Social do Município, que cedeu 
os ingressos.

Na sessão de dia 5 de março, 
estiveram presentes os utentes 
do Centro Paroquial de Lamas, 
Campus Social do Olival, Cáritas 
Paroquial do Vilar e Associação 
Solidariedade de Montejunto. 

Sete apurados para 
a fase intermunicipal 
do concurso de leitura

Estudantes cadavalenses em competição de leitura

“Isto ou Vai… Ou Rocha! Uma Revista 
e Peras” em cena

Revista do Grupo Gente Gira

No dia 12 foram os seniores da 
Asavida, do Centro Social e Pa-
roquial de Alguber e da Santa 
Casa da Misericórdia do Cadaval 
que tiveram oportunidade de as-
sistir ao espetáculo. Neste dois 
dias de atuações, entre idosos, 
acompanhantes e munícipes, es-
tiveram cerca de duas centenas 
de espetadores ao Cine-Auditó-
rio Valentina de Abreu.

O espetáculo conta com duas 
homenagens: a pera rocha, “Rai-
nha do Oeste”, e o centenário do 
Parque Mayer.

O grupo de teatro amador do 
Cadaval voltará a subir ao palco 
do Cine Auditório Valentina de 
Abreu no próximo sábado, pelas 
21h30, assim como nos dias 1 e 
2 de abril, com sessões às 21h30 
e às 16h30, respetivamente.

Cadavalense 
apresenta livro 
na Suíça

“Pegadas da Vida” lançado na Suíça
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Após sete meses à espera da 
autorização, uma médica de clí-
nica geral entrou em funções na 
semana passada na extensão de 
saúde da Atouguia da Baleia, no 
concelho de Peniche, que deve-
ria ter quatro médicos de família 
para os cerca de sete mil utentes, 
mas não tem nem um colocado, 
apenas um médico prestador de 

serviços a quem foram contrata-
das 26 horas por semana.

A médica passou ali a traba-
lhar depois de ter sido estabe-
lecido um acordo entre a Santa 
Casa da Misericórdia de Peni-
che, o Agrupamento de Centros 
de Saúde Oeste Norte e a Admi-
nistração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo.

Em janeiro do ano passado, 
a população de Atouguia da Ba-
leia realizou uma vigília à porta 
do Centro de Saúde para recla-
mar contra a inexistência de um 
médico de família permanente, 
levando os utentes a recorrerem 
a médicos particulares ou às ur-
gências dos hospitais.

Médica entra em funções 
em Atouguia da Baleia

O Centro Interpretativo de 
Atouguia da Baleia (CIAB) co-
memora o seu 11º aniversário 
com a exposição “A Baleia em 
Atouguia”, que inaugura a 31 
de março, pelas 18h30.

Promovida pelo Município 
de Peniche, esta é uma ex-
posição onde se liga história, 
memória, identidade, história 
natural, biologia e conservação 
e permite um mergulho na he-
rança cultural do território, den-
tro e fora das portas do pólo 
museológico.

A mostra aborda a ligação 
da vila de Atouguia da Baleia 
com a captura da baleia e a 
sua importância na afirmação 
territorial, no desenvolvimento 
económico. Podem observar-
se ossos de cetáceos com 
centenas de anos, entender os 
diferentes usos das baleias e 
a baleação medieval, explorar 
a anatomia da baleia, deixar-
se inspirar, jogar, folhear livros 
sobre a temática e obter uma 
experiência mais imersiva por 

meio da comunicação das pe-
ças físicas com multimédia.

A pesquisa histórica foi ela-
borada, em conjunto com o 
Município de Peniche, pelas 
investigadoras Cristina Brito e 
Nina Vieira, no âmbito do pro-
jeto ERC 4-Oceans, por meio 
da colaboração com o Centro 
de Humanidades, Unidade de 
Investigação Científica Inte-
runiversitária da Universidade 
Nova de Lisboa e dos contribu-
tos de várias pessoas e institui-
ções. 

Da exposição permanente 
faz parte uma obra elaborada 
com materiais recolhidos nas 
praias e desenvolvida pela As-
sociação Marmeu e a “Baleia 
Desminke”, na Igreja de São 
José, pelo artista Sea Groove.

A operação foi cofinanciada 
ao abrigo da candidatura “A 
Baleia em Atouguia: a pesca 
como base da identidade ma-
rítima concelhia”, submetida 
pelo Município ao programa 
GAL Pesca Oeste / MAR2020.

Exposição 
“A Baleia em Atouguia”

CÂMARA MUNICIPAL DE CADAVAL

AVISO 
PEPAL n.º 2/2023

Torna-se público, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de novembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019 de 10 de abril, conjugado com o estabelecido no artigo 3.º da Portaria n.º 114/2019, 
de 15 de abril, que se encontra aberto, até à data constante da publicitação no sitio da internet desta entidade empregadora 
pública, procedimento de recrutamento e seleção de estagiários, do Município do Cadaval, no âmbito da 6.ª edição – 2.ª fase 
do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), designadamente para a seguinte oferta, de acordo 
com estágios atribuídos no mapa anexo ao Despacho nº 8035/2019, de 11 de setembro:
Ref.ª D - Nível de qualificação 6 - 1 estágio para licenciado na área de Gestão.
O aviso completo com as instruções para a formalização da candidatura e documentos anexos, o formulário de uso obrigató-
rio, a utilizar conforme o nível de qualificação de que o candidato é detentor, ou a lista de contactos e prazo para a candidatura, 
podem ser acedidos em www.cm-cadaval.pt e, ou www.portalautarquico.dgal.gov.pt. 
Cadaval, 14 de março de 2023, O Presidente da Câmara Municipal, José Bernardo Nunes, Dr.

A Secretária de Estado da Ad-
ministração Interna, Isabel One-
to, participou no passado dia 20 
na cerimónia de assinatura do 
protocolo de colaboração entre 
o Município de Peniche, a Guar-
da Nacional Republicana e a 
Secretaria-Geral do Ministério da 
Administração Interna para ce-
lebrar o contrato de cooperação 

interadministrativo para construir 
as novas instalações do posto 
territorial da GNR.

O novo quartel, obra há muito 
ansiada e reclamada, ficará ins-
talado em Atouguia da Baleia.

As atuais instalações, num 
edifício centenário no Campo da 
República, estão há mais de dez 
anos em visível degradação e 

no interior ao longo dos tempos 
têm vindo a ser denunciados 
problemas de falta de higiene, 
com a presença de ratos e bara-
tas, chuva nos dormitórios, entre 
outras situações que levaram à 
conclusão não existirem condi-
ções para servir de aquartela-
mento da GNR.

Secretária de Estado 
assina protocolo 
para novo quartel da GNR

Isabel Oneto nos Paços do Concelho de Peniche

No final de março a “Maria 
Rendinhas” e as rendas de 
bilros voltam às escolas do 1º 
ciclo e jardins de infância de 
Peniche com o objetivo de di-
vulgar e fomentar esta arte jun-
to dos mais pequenos.

O programa, realizado em 
colaboração com os agrupa-
mentos escolares, no sentido 

de garantir o envolvimento dos 
professores titulares de turma 
e das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular (AEC), privile-
giará o encontro intergeracional 
entre dezenas de rendilheiras e 
crianças e será constituído pela 
dinamização de várias ativida-
des no domínio das expressões 
artísticas.

“Maria Rendinhas” 
volta às escolas 
do 1º ciclo

O objetivo é divulgar esta arte junto dos mais pequenos
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Reza a lenda que em 1182, 
D. Fuas Roupinho quando per-
seguia um veado ficou à beira 
do precipício e rogou proteção a 
Nossa Senhora da Nazaré, após 
o que o cavalo se imobilizou, evi-
tando que tivesse morte certa se 
caísse pela falésia. A marca da 
ferradura de uma pata ficou na 
rocha e é motivo de visita de mi-
lhares de pessoas anualmente.

A remoção de um muro secu-
lar, mandado edificar pela Real 
Casa de Nossa Senhora da Na-
zaré, em 1759, para proteção de 
peregrinos e visitantes, que serve 
de barreira e ao mesmo tempo 
de miradouro consta de uma in-
tervenção da Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA) para esta-
bilizar as arribas a partir de 10 de 
abril, mas a população, que es-
teve no último domingo concen-
trada no local, não concorda com 
a solução estética prevista, com 
perfis metálicos.

Nuno Batalha, presidente da 
mesa administrativa da Confraria 
de Nossa Senhora da Nazaré, 
manifestou que “ninguém está 
contra em melhorar a segurança 
do local”, só que “propõem-se 
mexer no património que está 
edificado e junto à zona envol-
vente de património classificado 
sem terem discutido alternativas 
com os proprietários do espaço, 
com a população e com os orga-
nismos locais”.

“Há uma tentativa de substituir 
o muro, que é património históri-
co, por materiais contemporâne-
os que nada têm a ver com este 
espaço nem com o que a lenda 
representa”, declarou, acrescen-
tando que “causa-nos também 

perplexidade e estranheza ser 
criado ao lado da ermida um ma-
ciço em betão para suportar uma 
placa em aço inox para as pes-
soas se deslocarem até à pata 
do cavalo sem pisarem a rocha”.

“Vai ser construído ao lado 
de um espaço que tem achados 
arqueológicos que é a gruta da 
Capela de Nossa Senhora da 
Nazaré”, alertou, lamentando 
que a APA não tenha aceite o 
convite para explicar a obra no 
passado dia 11, nas Jornadas do 
Património da Nazaré – “Bico da 
Memória: Património Identitário 
da Nazaré e de Portugal. Que 
Futuro?”, organizadas pela As-
sociação Nazaré Marés de Maio, 
Confraria de Nossa Senhora da 
Nazaré e Liga dos Amigos da 
Nazaré.

Nas Jornadas foi decidido re-
comendar à Câmara que “exija 
a suspensão da obra no Bico da 
Memória até todos estes estudos 
e informação serem entregues e 
analisados”, e foi defendido que 
a autarquia deve pedir à APA a 
reestruturação do projeto e apro-
veitar para solicitar e apresentar 
formalmente à Direção-Geral 
do Património Cultural (DGPC) 
a proposta de criação de uma 
Zona Especial de Proteção.

Precisamente para exigir ex-
plicações o Movimento Cívico 
Pela Defesa do Promontório lan-
çou uma petição, com a qual pre-
tende pressionar a entidade pro-
motora da obra – APA – a fazer a 
sua apresentação, incluindo pro-
jeto e maquete, bem como a Câ-
mara Municipal da Nazaré “para 
que esta obra seja clarificada e 
conhecida pela população local”, 

População contesta obra 
do Estado no Sítio da Nazaré
Várias centenas de populares protestaram no 
passado domingo contra uma obra no Sítio da 
Nazaré, na qual o Estado é o responsável e que 
para a população altera de forma drástica um pa-
trimónio ligado à história da vila.

Francisco Gomes

Milhares de pessoas visitam anualmente o local alvo da intervenção contestada

que entende “vai descaraterizar 
o Sítio”, pelo que pretende “uma 
solução harmoniosa”.

“Há especialistas e professo-
res universitários que dizem que 
há formas diferentes de intervir”, 
fez notar António Caria, do mo-
vimento. A atual proposta “é de 
metal e vai ser corroída rapida-
mente com a erosão marítima”, 
vincou.

Cerca de duas mil pessoas 
já assinaram a petição, onde se 
alerta para o “início de obras no 
promontório do Sítio da Nazaré, 
que se estendem desde o tú-
nel do Ascensor até ao Bico da 
Memória, sem que à população 
tenha sido dada qualquer infor-
mação prévia ou sequer apre-
sentado o projeto a realizar, e 
principalmente pelas alterações 
estéticas anunciadas”.

A APA garante que a interven-
ção a realizar, que inclui também 
a zona envolvente da plataforma 
superior do ascensor, num inves-
timento de quase 1,7 milhões de 
euros ao longo de oito meses, foi 
aprovada pela DGPC e respeita 
o enquadramento patrimonial e 
paisagístico do local.

Assegura também que a vi-
sualização do local exato onde 
se encontra cravada na rocha a 
“pata do cavalo” será facilitada e 
que o objetivo da obra é aliviar 

o peso resultante das pessoas 
sobre a atual consola rochosa, 
minimizando o risco de instabi-
lidade de arriba e de queda de 
blocos de grandes dimensões 
que podem atingir a praia.

Garante igualmente que o 
acesso das pessoas à arriba 
será recuado por questões de 
segurança, através de uma pla-
taforma suspensa, que terá um 
muro em metal, e que a obra 
está sustentada em estudos geo-
lógicos e será acompanhada por 
um arqueólogo, informações que 
a população quer debater com 
os técnicos. 

Câmara da Nazaré 
anuncia sessão 

de esclarecimento 
à população

A Câmara Municipal da Naza-
ré revelou que tem desenvolvido 
conversações com a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) 
sobre as obras de estabilização 
das arribas do Sítio da Nazaré 
e que no dia 27 de março ha-
verá uma reunião entre as duas 
entidades, tendo ficado definida 
a realização de uma sessão de 
esclarecimento à população ain-
da durante este mês, em data a 
confirmar.

O Município da Nazaré escla-
receu também que as “decisões 
técnicas encontradas para este 
projeto datam de 2011, com con-
tributos do executivo de então e 
deveria, na perspetiva do atual 
executivo, ter sido feita discus-
são em sede de Assembleia e 
em sessão aberta à população, 
falha que se pode atribuir à APA, 
mas que o Município podia e de-
via ter dinamizado à data”.

O projeto apresentado à data 
“absorveu em larga medida as 
orientações transmitidas pela 
Câmara Municipal” da altura”.

Adiantou que com o atual exe-
cutivo, liderado por Walter Chi-
charro, “desde 2014 até agora 
não existiram ações ou reuniões 
com a APA sobre este tema, ten-
do o Município tomado conheci-
mento formal do projeto de exe-
cução aquando da apresentação 
do mesmo, já em fase de assina-
tura de auto de consignação da 
obra, ou seja, a obra já estava 
em curso.

A autarquia assegurou que 
“não existirão quaisquer obras 
na Ermida da Memória, segun-
do o projeto de execução, e a 
solução encontrada em 2011, 
que referencia a supressão dos 
muros, foi validada pela Câmara 
Municipal, mas não por este exe-
cutivo”.
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O trilho da “Idade do Gelo” é 
o mais recente percurso do Dino 
Parque da Lourinhã, comple-
mentando os quatro períodos já 
em exposição, naquele que é o 
maior museu ao ar livre da Eu-
ropa em área de exposição de-
dicada aos dinossauros e agora 
também aos mais recentes ma-
míferos.

Dedicado ao período Ceno-
zoico, a Era que começa após a 
extinção dos dinossauros, há 65 
milhões de anos, no novo trilho 
os visitantes podem ter uma ex-
periência ainda mais completa 
do mundo pré-histórico.

Os primeiros 60 milhões de 
anos foram marcados por tempe-
raturas mais quentes em que se 

desenvolveram espécies como 
as preguiças gigantes, aves do 
terror ou os tatus gigantes. Na úl-
tima parte desse período, o clima 
arrefeceu drasticamente e houve 
uma sucessão de períodos gla-
ciares e interglaciares que deram 
origem à denominada “Idade do 
Gelo”, em que existiram animais 
gigantes como os mamutes e ri-
nocerontes lanudos, ou animais 
icónicos da pré-história portu-
guesa como o auroque, o bisonte 
ou os ursos.

Com 14 novos modelos à es-
cala real, ao longo de 800 metros, 
destacando-se os mamutes e os 
tigres de dentes de sabre, des-
ta forma o Dino Parque passa a 
contar com quase 200 modelos 

de dinossauros e outros animais, 
numa viagem de milhões de 
anos através de seis percursos 
distintos: Paleozoico e Triásico, 
Jurássico, Cretácico, Monstros 
Marinhos e Idade do Gelo.

No edifício central do Dino 
Parque foi inaugurada uma ex-
posição museológica intitulada 
“Fósseis dos Gigantes da Idade 
do Gelo”, onde podem ser obser-
vados os fósseis de alguns dos 
animais que estão no novo trilho, 
como crânios de rinocerontes, 
dentes de mamutes e também 
um exemplar de um canino de 
um tigre dentes de sabre que 
existiu em Portugal há 10 mi-
lhões de anos.

Dino Parque inaugura 
percurso “Idade do Gelo”

Um dos modelos à escala real

A Feira das Tasquinhas de 
Rio Maior, que habitualmente 
cativa muitos visitantes do con-
celho das Caldas da Rainha, 
abre portas a 24 de março e 
promete até 2 de abril dar a 
conhecer os saberes e sabores 
da culinária regional aos cerca 
de cem mil visitantes espera-
dos no Pavilhão Multiusos.

Quinze tasquinhas típicas, 
decoradas de forma rústica e 
alusiva à história de cada fre-
guesia e representativas do 
movimento associativo do con-
celho, são geridas por quase 
um milhar de voluntários, que 
assumem durante todo o cer-
tame os papéis de cozinheiros, 
ajudantes de cozinha e empre-
gados de mesa e balcão, apre-
sentando cada uma os pratos 
mais apetecidos da sua terra, 

do galo com nozes ao cabrito 
serrano, passando pelas en-
guias fritas ou em ensopado, 
a chanfana, a feijoada de ca-
racoletas e o bacalhau assado, 
seja em tiborna, acompanhado 
com magusto, migas ou batata 
a murro.

Nesta 37ª edição para além 
das Tasquinhas, que ocupam 
todo o piso térreo do Pavilhão 
Multiusos de Rio Maior, o visi-
tante pode ainda provar a do-
çaria e os licores tradicionais 
da região na renovada e au-
mentada tenda exterior.

O evento funciona de se-
gunda a quinta das 19h00 às 
00h00, sexta das 19h00 às 
01h00, sábado das 12h00 às 
01h00 e domingo das 12h00 às 
00h00. A entrada simples custa 
um euro e meio.

Tasquinhas 
de Rio Maior

A Sociedade Portuguesa de 
Gastrenterologia estima que, 
em Portugal, um em cada três 
portugueses é intolerante à 
lactose. Quem suspeita fazer 
parte desta estatística pode 
agendar um rastreio gratuito no 
dia 23 de março na Farmácia 
Alves, na Benedita, pelo telefo-
ne 262925510.

A intolerância à lactose é um 
distúrbio digestivo originado 
pela deficiência dos níveis de 

lactase, uma enzima digestiva. 
Os sintomas mais frequentes 
são dores abdominais/cólicas, 
fezes líquidas, volumosas e 
com odor desagradável, flatu-
lência (gases), cerca de trinta 
minutos a duas horas depois 
da ingestão de alimentos ou 
bebidas que contêm lactose, 
distensão abdominal (inchaço), 
refluxo gastroesofágico ou vó-
mitos.

Rastreio gratuito de 
intolerância à lactose

Na tarde de 11 de março, a 
Sala Expositiva do Paço dos 
Condes, no Castelo de Ourém, 
foi palco do arranque da exposi-
ção “Onírica”, da artista natural 
de Caldas da Rainha, Elsa Re-
belo, patente até 14 de maio.

A mostra, que contou na inau-
guração com a presença da 
vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ourém, Isabel Costa, 
e da vereadora Conceição Hen-
riques, responsável pelo pelouro 
da Cultura na Câmara Municipal 
de Caldas da Rainha, apresenta 
uma seleção de 53 peças de ce-
râmica criadas pela artista.

Conceição Henriques de-

monstrou a sua satisfação por 
presenciar a exposição de uma 
artista caldense num lugar com 
o prestígio da sala expositiva do 
Paço dos Condes, referindo que 
“este espaço para além de dig-
nificar a obra da artista, está em 
plena harmonia com o tema da 
exposição”.

Isabel Costa congratulou a ar-
tista pela coleção apresentada, 
“um exemplo de arte e criativida-
de aplicadas através de uma téc-
nica tão caraterística e histórica 
da cidade de Caldas da Rainha: 
a cerâmica”. 

Elsa Rebelo referiu que cada 
peça exposta “representa uma 

obra de arte singular, que possui 
uma personalidade própria e úni-
ca, em que cada uma delas tem 
uma história para contar”.

As peças esculpidas e pinta-
das por Elsa Rebelo transportam 
o espetador para uma dimensão 
onírica. O cenário remete para 
imagens plásticas próximas de 
figurações dos sonhos, numa 
espécie de experiência com o 
fantástico. A artista procura criar 
uma atmosfera que convida à 
imaginação e à fantasia, apre-
sentando um universo lúdico e 
surrealista que leva o espetador 
a escapar da realidade e a explo-
rar o mundo dos sonhos.

Elsa Rebelo expõe no Castelo 
de Ourém

Exposição “Onírica”

Autarcas da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste (Oes-
teCim) apresentaram o Projeto 
“Oeste Smart Region” em Bue-
nos Aires, na Argentina, após 
a apresentação de Barcelona, 
em Espanha.

“Trata-se de uma plataforma 
analítica integrada de inteli-
gência territorial intermunicipal 
que, através de big data e fer-
ramentas de ciência de dados, 
permite recolher, analisar e pro-
cessar dados para desenhar 
melhores políticas públicas, 
gerir o território e infraestrutu-
ras, e dinamizar a economia da 
região”, refere a (OesteCim). 

O Projeto “Oeste Smart Re-
gion” é o resultado de quatro 

anos de trabalho colaborativo 
entre a OesteCIM e a Nova 
IMS, da Universidade Nova de 
Lisboa, na construção de um 
novo modelo de planeamento 
e territorialização de políticas 
públicas. 

Foi apresentado no Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Ai-
res, num encontro em que “foi 
possível trocar experiências 
sobre como é feita a gestão e 
governação dos dados, assim 
como os desafios no setor pú-
blico. Uma experiência de co-
operação e troca que permitiu 
ampliar horizontes e continuar 
a inovar no desenvolvimento 
de soluções e políticas para a 
região”, adiantou a OesteCIM.

Autarcas do Oeste 
na Argentina

Autarcas no Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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FUTEBOL
Liga3

Segunda fase - Manutenção

1ª Jornada - 02/04/15h00:
Moncarapach.-VS-Caldas SC
2ª Jornada-08/04/19h00:
Académica-VS-Caldas SC 

Campeonato Distrital da 
Divisão de honra de Seniores

Resultados (21ª jornada): 
Alqueidão da Serra-2-Peniche-3
SC.Pombal-3-Beneditense-0
Caldas SC (B)-1-Vieirense-1
Mirense-0-Portomonense-0
Marinhense (B)-3-GD.Guiense-4
Nazarenos-1-Bombarralense-0
SCL.Marrazes-3-Avelarense-1
GD.Alvaiázere-2-GC.Alcobaça-2

Classificações:
1º GD.Peniche – 56P
2º SC.Pombal – 48P
3º Alqueidão da Serra – 43P
4º Vieirense – 37P
5º SCl.Marrazes – 36P
6º Portomonense – 34P
7º GD.Guiense – 30P
8º Caldas SC (B) – 29P
9º Beneditense – 28P
10º GC.Alcobaça – 26P
11º SCE.Bombarralense – 25P 
12º GD.Nazarenos – 25P

13º GD.Alvaiázere – 17P
14º Marinhense(B) – 16P
15º Mirense – 12P
16º Avelarense – 0P

Próxima jornada (25/03):
Caldas SC (B)-vs- GD.Alvaiázere
Benedit.-vs-Alqueidão da Serra
Vieirense-vs-SC.Pombal
GD.Peniche-vs-Mirense
Portomon.-vs-Marinhense(B)
Avelarense-vs-GD.Nazarenos
GD.Guiense-vs-Marrazes
Bombarral.-vs-GC.Alcobaça

Campeonato distrital da 1ª 
Divisão de seniores - série B

Resultados (21ª jornada):
Valeo de Nazaré-2-Os Unidos-1
UD.Serra (B)-1-Maceirinha-2
SL.Marinha-4-Bidoeirense-0
Santo Amaro-2-GD.Monte Real-0
Caranguejeira-4-GD.Peso-4
Pataiense-1-GD.Atouguiense-1

Classificação:
1º SL.Marinha – 44P
2º Valeo de Nazaré – 42P
3º Caranguejeira – 35P
4º GD.Atouguiense – 34P
5º GD.Santo Amaro – 30P
6º OS Unidos – 26P
7º GD.Pataiense – 26P
8º Maceirinha – 22P

9º GD.Monte Real – 21P
10º UD.Serra (B) – 20P
11º Bidoeirense – 18P
12º GDR.Boavista – 15P
13º GRAP/Pousos – 13P
14º GD.Peso – 7P
15º Beneditense – 0P

Próxima Jornada (26/03):
Os Unidos-vs-SL.Marinha
Maceirinha-vs-Valeo de Nazaré
Bidoeirense-vs-GD.Santo Amaro
GD.Monte Real-vs-Boavista
Benedit.vs-Pataiense (adiado)
GD.Peso-vs-Caranguejeira 
Atouguiense-vs-GRAP/Pousos

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

Resultados (8ª Jornada):
CD. Mafra-2-CD. Fátima-2
Sacavenense-VS-Peniche 
(Adiado -25/03)
Loures-VS-CF. Estremoz 
(Adiado-15/04)
Real SC-VS-Portalegre
(Adiado-25/04)

Classificação:
1ºReal SC-50p (-1 jogo)
2ºCD.Mafra-49p
3ºCD. Fátima-38p
4ºSacavenense -38p (-1 jogo)

5ºGD. Peniche-24p (-1 jogo)
6ºGS. Loures -14p (-1 jogo)
7º Est. Portalegre – 11p (-1 jogo)
8ºCF. Estremoz-4p (-1 jogo)

Próxima Jornada (22/04):
Est. Portalegre -1- CD. Mafra
CF. Estremoz -VS-Sacavenense
 CD. Fátima -VS -GS. Loures
GD. Peniche -VS-Real SC.

Campeonato Nacional 
de Juniores C-2ᵅ- Fase de
Manutenção/Descida - Série -F

Resultados (5ª Jornada):
GS. Loures-2- Footkart-0
Caldas SC (A)-2-Santarém-0

Classificação:
1ºFC. Alverca -12p
2ºCaldas SC (A)-9p
3ºAC. Santarém-4p
4ºGS. Loures-4p
5ºFootkart-0p

Próxima Jornada (26/03):
Caldas SC (A)-VS- Footkart
FC. Alverca -VS -AC. Santarém

Campeonato Distrital da 
Divisão de Honra de Juvenis 
(B)

Resultados (19ª Jornada):
GD. Nazarenos-2-UD. Serra-2
GC. Alcobaça-0-GD. Peniche-2
UD. Batalha-2-Marinhense(B)-0
Marrazes-4- Grap/pousos -3
SC. Pombal-4- Vierense-4
Beneditense-0-UD. Leiria(B)-3
GD. Pelariga-1-Caldas SC(B)-2

Classificação:
1ºSCL. Marrazes-50p
2ºUD. Batalha-37p
3ºGD. Pelariga-37p
4ºGrap/Pousos-36p
5ºCaldas SC(B)-36p
6ºUD. Leiria(B)-33p
7ºMarinhense(B)-32p
8ºVieirense-29p
9ºGC. Alcobaça-28p
10ºGD. Peniche-27p
11ºUD. Serra-15p
12ºGD. Nazarenos-12p
13ºSC. Pombal-37p
14ºBeneditense-4p

Próxima Jornada (25/03):
GD. Peniche-VS- Nazarenos 
GC. Alcobaça -VS- GD. Pelariga
UD. Serra -VS-UD Batalha
Marinhense (B)-VS- Marrazes 
UD. Leiria(B)-VS-SC. Pombal
Grap/Pousos -VS-Caldas SC(B) 

Comentário à jornada 
por Jorge Humberto

A campanha do Grupo 
Desportivo de Peniche no 
Campeonato Distrital da Divisão 
Honra (Lizsport) cimenta-se se-
mana a semana, à  exceção da 

jornada anterior, voltando agora 
aos triunfos ao vencer no sem-
pre difícil  campo do Alqueidão 
da Serra (2-3).

Igualmente em bom plano 
está o Sporting de Pombal, que 
venceu o Beneditense (3-0), au-
mentando a distância de cinco 

pontos sobre o terceiro classifi-
cado, conforto sem deslumbre 
porque a margem implica esse 
cuidado .

Após  três derrotas consecuti-
vas, o Caldas B voltou a somar, 
com um empate caseiro (0-0) 
perante o Vieirense, formação 

que ocupa o 4º lugar. Acabou por 
ser positivo para os pupilos de 
Walter Estrela.

Como destaques ainda nesta 
jornada, o triunfo do Nazarenos 
perante o Bombarralense (1-0), 
agora em igualdade pontual (25 
pontos), assim como a vitória, 

igualmente caseira, do Marrazes 
sobre o Avelarense (3-1). Os 
comandados de Bruno Veloso 
seguem num confortável 5º lu-
gar. Assinalamos ainda a vitória 
extramuros  do Guiense sobre o 
Marinhense B (3-4).

O jovem de 19 anos, de Sa-
lir do Porto, ficou à frente do ci-
priota Andreas Miltiadis (Cyprus), 
apenas a dois segundos, e do 
norueguês André Drege (Coop-
Repsol), a quatro segundos, con-
quistando igualmente o prémio 
da juventude.

A chuva anulou o prólogo e na 
primeira etapa o corredor ficou 
em terceiro lugar. Na segunda 
etapa, acabou em vigésimo quin-
to, com o mesmo tempo dos ven-
cedores.

Na última etapa, com duas 
contagens de montanha, discu-
tiu a vitória ao sprint, ficando em 
segundo, acabando por terminar 
líder da classificação geral, entre 
161 ciclistas em representação 
de 24 equipas.

António Morgado continua a 

subir na sua carreira, que apre-
senta um currículo já extenso, 
com destaque para as vitórias na 
Volta a Portugal de juniores em 
2021 e 2022, no contrarrelógio 
nacional em 2021 e nas provas 
de fundo e contrarrelógio de 
2022, pelo Clube de Ciclismo da 
Bairrada.

Em representação da seleção 
nacional esteve presente em dois 
Campeonatos da Europa e dois 
Campeonatos do Mundo, tendo 
conquistado a medalha de prata 
em 2022 na prova de fundo no 
mundial da Austrália disputado 
em Wollongong. 

A nível internacional venceu 
em 2021 a Volta a Besaya, Gui-
puzkoa Klasika e Ruta de Alba-
riño. Em 2022 foi primeiro no Giro 
Della Lunigiana, Vuelta Ribera 

António Morgado estreia-se na nova equipa 
a vencer na Grécia

António Morgado conquistou a primeira vitória como profissional

del Duero, Vuelta a Besaya, Ruta 
do Albariño e Volta a Barbanza.

Agora trouxe para Portugal a 
sua primeira camisola amarela 
como profissional.

João Almeida na Volta 
à Catalunha

O caldense João Almeida 

(UAE Emirates) estava na passa-
da terça-feira no quinto lugar da 
Volta à Catalunha, em Espanha, 
depois de uma etapa em que foi 
forçado a trocar de bicicleta no 
início de uma longa subida e teve 
de ir buscar forças extras para 
reentrar a muito custo no grupo 
principal.

Terminou essa etapa em sexto 

lugar, a onze segundos do ven-
cedor, o italiano Giulio Ciccone 
(Trek-Segafredo).

O líder é o esloveno Primoz 
Roglic (Jumbo-Visma), que está 
com 27 segundos de vantagem 
sobre o corredor de A-dos-Fran-
cos, de 24 anos.

O ciclista caldense sub-23 António Morgado es-
treou-se na sua nova equipa a vencer no estran-
geiro, ao ganhar o Tour Internacional de Rhodes, 
na Grécia, ao serviço da Hagens Berman Axeon.

Francisco Gomes
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Na 5ª jornada do Campeona-
to Nacional da 1ª Divisão, Fase 
Final Cup, Guimarães RUFC e 
Caldas RC defrontaram-se, com 
os caldenses a vencerem por 34-
10 e a lideraram isolados.

Apenas aos 17 minutos houve 
o primeiro toque de meta, pelo 2ª 
linha José Contreras, a descobrir 
espaço na última linha defensiva 
adversária. Carlos Prieto não foi 
feliz na transformação, falhando 
por pouco um pontapé difícil. 
Placard em 0-5.

Reagiram os visitados e, aos 
22 minutos, aproveitaram um 
erro no solo e foram aos postes 
pelo médio de abertura Bruno 
Silva, exímio chutador, que redu-
ziu para 3-5.

Aos 24 minutos o árbitro exi-
biu o amarelo ao capitão calden-
se, por entrada perigosa. Os 10 
minutos no “banco” anteviam 
uma fase difícil para a equipa vi-
sitante.

Mas a resposta pelicana sur-
giu com o acelerar do jogo e as 
linhas atrasadas a criarem situ-
ações de superioridade. Aos 25 
minutos uma destas jogadas foi 
travada em falta, mas jogando 
a vantagem Cristóvão Monteiro 
executou com precisão um pon-
tapé de ressalto e passou o mar-
cador para 3-8.

Aos 33 minutos, uma penali-

dade jogada rápida e entrada de-
cidida do 1º centro Tiago “Samu” 
Santos a concretizar. Carlos 
Prieto transformou e 3-15 no 
marcador.

Aos 38 minutos mais uma 
penalidade jogada à touch, con-
quista eficaz no alinhamento, 
oval circulada rapidamente e o 
talonador Rafa Cavaco Silva a 
entrar para o toque de meta, sem 
oposição. Carlos Prieto acres-
centou mais dois pontos. 3-22 no 
score.

Não pararam os Pelicanos e, 
na bola de jogo, corrida do 2º 
centro Tomás Jacinto, a partir do 
seu meio campo, pontapé a se-
guir e a oval captada para mais 
um ensaio. Carlos Prieto não 
logrou o pontapé de transforma-
ção, difícil. Resultado na 1ª par-
te: Guimarães RUFC – 3 Caldas 
RC – 27. 

Aos 51 minutos uma penalida-
de jogada rápida, falha de placa-
gem no centro da linha caldense 
e Oscar Teneria a concretizar 
entre os postes. Bruno Silva não 
falhou e 10-27 no marcador.

Acordou o Caldas e voltou a 
dominar nos 22 metros adver-
sários. Aos 56 minutos numa 
jogada de várias fases à mão, a 
defesa vimaranense cedeu, e o 
capitão caldense chegou ao en-
saio. Carlos Prieto não vacilou e 

estabeleceu o resultado final em 
10-34. Vitória, com ponto bónus, 
sem contestação do Caldas RC. 
Tiago “Samu” Santos foi consi-
derado o jogador mais influente 
deste encontro. 

No final da primeira volta 
desta fase de apuramento para 
a final de atribuição do título, o 
Caldas RC lidera, isolado, com 
18 pontos.

A próxima jornada disputa-se 
no dia 25 de março, pelas 12h, 
no Estádio Dr. José Luís de Melo 
Silveira Botelho, nas Caldas da 
Rainha. O Caldas RC receberá o 
RC Santarém.

O Caldas RC alinhou com Ale-
xandre Vieira, André Filipe, Car-
los Prieto, Cristóvão Monteiro, 
David Esteves, Diogo Silva, Dio-
go Vasconcelos, Duarte Jasmins, 
Filipe Gil, Filipe Nobre, Giorgi 
Turabelidze, Gonçalo Sampaio, 
José Contreras, Leonardo Fer-
reira, Luís Gaspar, Nicolau Tu-
rabelidze, Rafael Cavaco Silva, 
Rafael Marcos, Ricardo Correia, 
Ricardo Marques (capitão), Rui 
Santos, Tiago Santos (1E) e To-
más Jacinto.

Treinador: Patrício Lamboglia; 
Diretor de Equipa: António Fer-
reira Marques; Fisioterapeuta: 
Raquel Costa (Physioclem).

Caldas Rugby lidera 
isolado no final da 1ª volta

Equipa caldense com vitória bonificada em Guimarães

No passado domingo, no 
Pavilhão Gimnodesportivo do 
Cadaval, jogaram-se os três 
encontros relativos à 2.ª jorna-
da do XV Campeonato Con-
celhio de Futsal do Cadaval. 
Esta prova, que se irá disputar 
até 30 de abril, conta com seis 
equipas, todas elas do Conce-
lho do Cadaval. Resultados: 
Chão do Sapo 5 – 1 Pragança; 
Alguber 1 - 5 Cadaval; Ventosa 
3 - 1 Palhoça.

Nesta jornada, as equipas 
de Chão do Sapo e Ventosa 
conquistaram a segunda vitó-
ria consecutiva e seguem na 
liderança em igualdade pontu-
al (6 pontos), apesar do Chão 
do Sapo contar com mais um 

golo marcado. A equipa do Ca-
daval fecha o pódio, tendo so-
mado uma vitória e um empate 
(4 pontos) até ao momento. 
Na 4.ª posição está Pragan-
ça, com um empate registado 
nos dois jogos disputados (1 
ponto). As equipas da Palhoça 
e de Alguber fixam-se na 5.ª e 
6.ª posição, sem qualquer pon-
to conquistado.

A 3.ª jornada joga-se no 
próximo domingo, no mesmo 
local. As entradas são livres e 
o alinhamento dos jogos será 
o seguinte: 19h00 | Cadaval 
- Chão do Sapo; 20h15 | Pra-
gança – Ventosa; 21h30 | Pa-
lhoça – Alguber.

Campeonato 
Concelhio de Futsal 
no Cadaval

A Universidade Sénior Rai-
nha D. Leonor (USRDL) or-
ganiza um torneio de Walking 
Football no dia 31 de março, 
das 10h às 13h, no campo da 
Quinta da Boneca, nas Caldas 
da Rainha.

Pelas 13h30 haverá um pi-

quenique partilhado e atuação 
do Grupo Coral e do Grupo 
Musicando da USRDL. Ao lon-
go dia terão lugar visitas ao 
Hospital Termal.

As inscrições devem ser fei-
tas para o e-mail usrdl@gmail.
com.

Torneio 
de Walking Football

Os Sub 6, Sub 8, Sub 10 e 
Sub 12 do Caldas Rugby Clu-
be estiveram presentes no IV 
Torneio Cidade de Santarém, 
um convívio de rugby juvenil 
na Escola Pratica de Cavala-
ria, com dez clubes a fazerem-
se representar nos diferentes 
escalões. 

Numa semana em que o 
Caldas Rugby Clube celebrou 
o seu 25º aniversário, esta 
foi uma oportunidade para os 
mais jovens pelicanos exprimi-
rem em competição os resulta-

dos da aprendizagem que vêm 
desenvolvendo nesta modali-
dade.

Estiveram em representa-
ção do clube caldense, orienta-
dos por Pedro Madaleno: - Sub 
6: António Barreto, Augusto 
Martins e Gabriel Abreu; - Sub 
8: Bernardo Martins, Francisco 
Abreu e Henrique Libório; - Sub 
10: António Egrejas, Gustavo 
Oliveira e Rodrigo Madaleno; - 
Sub 12: Gabriel Silveira, Fran-
cisco Madaleno e Lourenço 
Carvalho. 

Convívio 
de rugby juvenil 

Sub 6

Disputou-se no passado sá-
bado, em Loulé, a 3ª jornada do 
Torneio Regional da Primavera 
Desenvolvimento de Rugby X, 
no escalão Sub14, cabendo a 
organização ao Clube de Rugby 
Universitário do Algarve. A equi-
pa conjunta do Caldas Rugby 
Clube/Ericeira Rugby esteve pre-
sente, a par do Rugby Clube de 
Elvas.

O Caldas Rugby Clube/Ericei-
ra Rugby disputou as duas par-
tidas previstas no Torneio, tendo 
obtido duas vitórias, por 39-17 
frente ao Rugby Clube de Elvas 
e por 46-5 sobre o Clube de Ru-
gby Universitário do Algarve.

A equipa caldense, orientada 
por Salvador Palhoto e João Sil-
va, alinhou com António Ribeiro, 

Caldas Rugby Clube vence torneio 
em Loulé

Equipa conjunta do Caldas Rugby Clube/Ericeira Rugby

Bernardo Carvalho, Bruno Nas-
cimento, Gaspar Mangelsdorf, 
Leandro Ferreira, Manuel Ma-
daleno, Martim Carvalho, Oscar 
Goodman, Pedro Pascoal, Ra-

fael Barbosa, Rodrigo Bastos, 
Tomás Alves e Tomás Valentim. 
Óscar Carvalho, acompanhado 
por Nelson Madaleno, foram os 
diretores de equipa. 
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A equipa de veteranos mas-
culina de voleibol da Associação 
Desportiva de Óbidos deslocou-
se no passado dia 17 a Leiria, 
ao Pavilhão EB 2, 3 José Sarai-
va, onde defrontou a equipa dos 
Amigos do Volei de Leiria, em 
jogo da 9ª jornada do 7º Campe-
onato de Voleibol de Veteranos 
– Distrito de Leiria, perdendo por 
3-2, com os parciais de 23-25, 
8-25 e 11-25. 

Este jogo teve a duração de 
uma hora e vinte e cinco minutos 
e no final o responsável da sec-
ção de voleibol de veteranos de 
Óbidos, Jorge Sousa, manifes-

tou que o jogo não lhes correu de 
feição, a partir do segundo set, 
onde a receção e falta de con-
centração em momentos fulcrais 
foram determinantes para o des-
fecho final. 

Salientou que apesar da equi-
pa obidense ter ido a jogo com 
imensas baixas, no primeiro set 
lutou com todas as suas forças 
e, mesmo perante uma das me-
lhores equipas do atual campeo-
nato, entraram muito bem, pois a 
dada altura venciam por 15 a 7. 

Contudo, fruto do desgaste e 
de não terem banco para proce-
der em alturas cruciais a substi-

tuições, aliadas à tal desconcen-
tração momentânea, acabaram 
por ser derrotados.

Neste momento, com nove 
jornadas já realizadas, a Asso-
ciação Desportiva de Óbidos en-
contra-se no terceiro lugar com 
nove pontos. 

A secção de voleibol mas-
culina de veteranos de voleibol 
de Óbidos treina no Pavilhão 
Municipal de Óbidos às quar-
tas e sextas-feiras, a partir das 
21h00. Quem estiver interessado 
em participar pode comparecer. 
Mais informações através do te-
lemóvel 966483498.

Associação Desportiva 
de Óbidos perde em Leiria

Equipa obidense

No passado fim-de-semana, 
a Óbidos Cycling Team esteve 
em Espanha a competir no 42º 
Trofeo de Zamora e o 76º Tro-
feo Caja Rural/Gran Premio San 
José. Em ambas as competi-
ções, a equipa manteve-se bem 
posicionada, culminando os dois 
dias com saldo positivo.

O diretor-desportivo e mana-
ger Micael Isidoro declarou que 
“a equipa esteve bastante bem, 
embora não estando na discus-
são da vitória, estivemos nos 
principais grupos e esta experi-
ência reforçou o espírito entre os 
ciclistas e todos subiram a con-
dição física, o que é importante 
para ter o grupo mais consistente 
para os momentos cruciais que 
vamos ter durante a época”.

No sábado, Tomás Bauwens 
foi o primeiro corredor da Óbidos 
Cycling Team a finalizar o Tro-
feo de Zamora, no 24º lugar. O 
pelotão de 26 equipas percorreu 
um total de 82 quilómetros com 
três prémios de montanha de 3ª 
categoria. Fran Rus (Aluminios 
Cortizo) foi o vencedor e o pelo-
tão chegou 1m02s depois, com 
os corredores da Óbidos Cycling 
Team inseridos no grande grupo: 
24º Tomás Bauwens, 27º Marco 
Marques e 30º Daniel Jorge; a 
1m12s - 52º Gabriel Casal, 53º 
Bernardo Jorge e 64º Miguel 
Carvalho (Óbidos Cycling Team); 
a 4m01s - 113º Miguel Correia. 

Por equipas venceu a Super-
mercados Froiz, enquanto que 
a Óbidos Cycling Team ficou em 

7º.
No domingo, o Trofeo Caja 

Rural/Gran Premio San José ter-
minou a 76ª edição com vitória 
de Jason Huertas (Lasal Coci-
nas). Miguel Carvalho e Bernar-
do Jorge foram os primeiros ci-
clistas da Óbidos Cycling Team a 
cruzar a meta, em 26º e 27º, a 10 
segundos do vencedor. Segui-
ram-se em 59º Marco Marques a 
1m05s, em 63º Tomás Bauwens 
a 1m11s, em 74º Daniel Jorge a 
1m54s e em 85º Gabriel Casal a 
2m39s.

A Supermercados Froiz voltou 
a vencer por equipas e a Óbidos 
Cycling Team ficou outra vez em 
7º.

Óbidos Cycling Team 
competiu em Espanha 

Sub-23 da Óbidos Cycling Team em competições espanholas (foto Paulo Figueiredo)

Evelise Veiga, atleta olímpi-
ca, campeã nacional no salto 
em comprimento em pista co-
berta, vai ser a madrinha da 
4ª edição da Corrida do Cho-
colate, no dia 25 de março, em 
Óbidos.

A atleta, que representa o 
Sporting Clube de Portugal, 
esteve em Istambul nos Cam-
peonatos Europeus de Pista 
Coberta, onde conseguiu o 
apuramento para a final do 
concurso de salto em compri-
mento, classificando-se em 8º 
lugar.

A edição de 2023 da Corrida 
do Chocolate, na distância de 
dez quilómetros, tem partida e 
chegada na Porta da Vila. Num 

exercício mais leve decorrerá 
a Caminhada do Chocolate, 
numa distância de seis quiló-
metros. Ambas as provas têm 
início pelas 16h30.

Esta competição conta com 
a participação de 800 atletas, 
cujas inscrições esgotaram 
rapidamente. Cada edição da 
corrida, que se faz em pleno 
Festival do Chocolate, permite 
aos seus participantes conhe-
cer esta mostra numa nova 
perspetiva.

A prova é organizada pela 
Câmara Municipal de Óbidos, 
em parceria com a empresa 
municipal Óbidos Criativa, Clu-
be de Atletismo de Óbidos e a 
Ganhardestak.

Evelise Veiga 
é a madrinha da 
Corrida do Chocolate

Atleta olímpica estará presente como madrinha do evento

Decorreu entre os dias 8 a 
12 de março o segundo torneio 
nível A no escalão Sub16, dis-
putado no Clube Académico 
da Feira. O Clube de Ténis 
das Caldas da Rainha este-
ve representado pelos atletas 
Bárbara Brito, Carlota Canas 
Franca, Mariia Nozdrachova, 
Patrícia Gui, Daniel Domingos 
e Justino Rodrigues, acompa-
nhados pelo treinador Filipe 

Rebelo.
Mariia Nozdrachova e Justi-

no Rodrigues foram os únicos 
a ter que passar pela fase de 
qualificação, que superaram 
sem grandes dificuldades.

No quadro principal o desta-
que vai para Patrícia Gui, que 
atingiu a final da prova, onde 
cedeu frente a Madalena San-
tos (Clube de Ténis do Porto), 
pelos parciais 2/6, 6/4 e 2/6. 

Patrícia Gui finalista 
em Santa Maria 
da Feira

Patrícia Gui, à esquerda, foi derrotada na final por Madalena 
Santos
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A Escola de Karting do Oes-
te/Birel ART Portugal voltou esta 
época a ter um bom arranque 
no Campeonato de Portugal de 
Karting, dado que venceu em 
cinco categorias, para além de 
ter colecionado vários pódios 
importantes com outros pilotos. 
A equipa sediada no Bombarral 
confirmou assim no Kartódromo 
de Viana do Castelo que é uma 
das grandes favoritas para a con-
quistar uma boa parte dos títulos 
de campeã nacional em 2023.

Na categoria Cadete 4T, Fran-
cisco Iglésias viveu um fim de se-
mana de sonho, dado que domi-
nou por completo quer o primeiro 
dia de competição quer o segun-
do. Em ambos, o jovem piloto 
de Cascais foi o mais rápido nos 
treinos cronometrados, venceu 
as mangas de qualificação e as 
Finais com a volta mais rápida. 

Martim Gomes – vencedor do 
Open de Portugal esta época –, 
depois de ser o segundo mais rá-
pido nos treinos cronometrados 
no primeiro dia de competição, 
foi segundo classificado na man-
ga de qualificação e um honroso 
terceiro classificado na Final. No 
segundo dia, o jovem piloto de 
Torres Vedras esteve mais forte, 
pois para além de ter sido nova-
mente segundo nos ‘cronos’ e na 
manga, garantiu o lugar intermé-
dio do pódio na Final. 

Lourenço Antunes fez a sua 
estreia absoluta na categoria Ca-
dete 4T e teve um fim de semana 
positivo, pois no primeiro dia foi 
quinto classificado e no segundo 
garantiu sempre o quarto lugar, 
sendo um bom resultado para um 
‘rookie’. Tiago Caetano, também 

veio da Iniciação para a Cadete 
4T, onde o seu objetivo é para já 
evoluir, tendo, contudo, rodado 
na sexta posição, sendo um bom 
indicador para o futuro.

Na categoria X30 Mini, Gus-
tavo da Silva confirmou que é 
um dos principais candidatos 
a sagrar-se campeão nacional 
esta época. No traçado de Via-
na do Castelo, o jovem piloto de 
Cascais já deu o mote para isso 
mesmo, dado que garantiu o lu-
gar mais alto do pódio quer no 
primeiro quer no segundo dia de 
competição. 

Mas há mais talento da equipa 
do Bombarral na categoria X30 
Mini, nomeadamente Guilherme 
Morgado que na Final do primei-
ro dia foi segundo classificado 
a escassos 0,192s do vencedor 
e seu colega de equipa, Gusta-
vo da Silva. No segundo dia de 
competição, o jovem piloto de 
Loures teve problemas ao nível 
do motor, pelo que não pôde 
mostrar o seu real valor, tendo, 
contudo, ainda terminado a Final 
na 9.ª posição, sendo depois 11.º 
classificado devido a uma pena-
lização. 

Teo Peltrene continua a evo-
luir, já que no primeiro dia rodou 
na sétima posição, enquanto que 
no segundo fechou o top-10. Por 
sua vez, Mateus Gomes, que 
se estreia na exigente categoria 
X30 Mini, evoluiu durante todo o 
fim de semana, culminado a pro-
va minhota com um 12.º lugar.

Na categoria Júnior, Diogo 
Caetano teve algum azar no pri-
meiro dia, sendo mesmo forçado 
a abandonar a manga de qualifi-
cação, mas segundo dia, o piloto 

A Casa do Povo do Concelho 
de Cadaval (CPCC) participou 
no Campeonato Territorial de 
Minitrampolim, em Mem Martins, 
alcançando o 1.º lugar a nível 
coletivo em juniores femininos, 
sendo a equipa constituída por 
Alice Coelho, Filipa Gaspar, Ma-
tilde Morgado e Mariana Cruz. 
No mesmo campeonato e esca-
lão, mas a nível individual, a gi-
nasta Filipa Gaspar conquistou o 
3.º lugar.

No Campeonato Territorial 
DMT/TUM a CPCC conseguiu 
obter seis pódios – quatro indi-
viduais e dois coletivos. No es-
calão júnior feminino, a equipa 
constituída por Alice Coelho, Fi-
lipa Gaspar, Matilde Morgado e 
Mariana Cruz alcançou o 1.º lu-
gar TUM e 2.º lugar DMT. Ainda 
no mesmo escalão, mas a nível 
individual (TUM), a CPCC pre-
encheu todo o pódio: 1.º Lugar 
- Mariana Cruz; 2.º Lugar - Ma-

Ginastas da Casa do Povo do Cadaval 
em destaque

Atletas da CPCC conquistaram oito pódios em Mem Martins
O jiu jitsu do Sporting Clube 

das Caldas participou no pas-
sado dia 18 no Grande Prémio 
Cidade da Maia nesta modali-
dade, tendo obtido uma vitória 
e um segundo lugar.

Em Infanto - juvenil 3 - fai-
xa laranja, Ariana Silva foi pri-
meira classificada e em Infantil 
1-faixa amarela, Alana Ferreira 
foi segunda classificada.

Jiu jitsu do Sporting 
das Caldas 
em destaque

Atletas do clube caldense na Maia

Escola de Karting do Oeste 
brilha no Campeonato de Portugal 

Equipa da Escola de Karting do Oeste/Birel ART Portugal

de Lisboa, que se estreia entre 
os juniores, já rodou no top-5, 
tendo na Final garantido um 
nono lugar.

Na categoria X30 (Sénior), a 
Escola de Karting do Oeste/Birel 
ART Portugal teve mais motivos 
para festejar. Perante 33 con-
correntes, Santiago Ribeiro teve 
um primeiro dia de competição 
difícil, mas no segundo fez uma 
prova de superação, começando 
logo por ficar a 0,062s de con-
quistar a pole-position. Depois, 
o piloto da Ericeira foi segundo 
classificado na manga de quali-
ficação e na Final bateu toda a 
concorrência e com a volta mais 
rápida (43,960s), sendo o único a 

rodar abaixo do segundo 44. Os 
irmãos João e Filipe Rodrigues 
enfrentaram muitas contrarieda-
des, sobretudo Filipe Rodrigues, 
enquanto que João Rodrigues 
ainda conseguiu ser 17.º classifi-
cado na Final de domingo. 

O pai de ambos, João Pedro 
Rodrigues, deu mais uma vitória 
à formação da região Oeste ao 
dominar o primeiro dia da cate-
goria X30 Master, sendo segun-
do classificado no segundo dia.

Na X30 Super Shifter, Hen-
rique Cruz, que fez apenas a 
sua segunda prova na categoria 
animada pelos potentes karts de 
175cc com caixa de velocidades, 
foi segundo classificado no pri-

meiro dia de competição à geral 
e na Sénior, enquanto que no 
segundo dia, onde voltou a estar 
muito forte garantiu o lugar mais 
alto do pódio! Por sua vez, Lu-
cas Vieira, começou por ser 6.º 
à geral e 5.º na Sénior e depois 
terminou a prova com o segundo 
lugar à geral e na Sénior.

Bruno Frota garantiu o lugar 
intermédio do pódio na categoria 
X30 Super Shifter Master (para 
pilotos com mais de 30 anos), 
tendo Nuno Portela consegui-
do igual feito na classe Gentle-
man, para pilotos com mais de 
45 anos, com destaque para a 
conquista da pole-position no do-
mingo.

tilde Morgado; 3.º Lugar - Alice 
Coelho. Na mesma prova, mas 
no escalão juvenis femininos, a 

atleta Sofia Valentim conquistou 
o 1.º lugar individual em DMT.
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Nos passados dias 4 e 5 de 
março a Piscina Municipal de 
Leiria foi o palco do Campeonato 
Distrital de Inverno para os es-
calões de Infantis, Juvenis, Ju-
niores e Seniores, tendo estado 
presentes 224 atletas em repre-
sentação de 12 equipas.

Os Pimpões fez-se represen-
tar com a sua equipa de infantis, 
juvenis, juniores e seniores, num 
total de 28 nadadores.

A representar os Pimpões 
nadaram Tomás Anfilóquio, Gui-
lherme Cabral, Maria Carvalho, 
Camila Chamusco, Lara Cotrim, 
Rodrigo Coutinho, Ana Ferreira, 
Débora Inácio, Gil Lemos, João 
Lima, José Marques, Beatriz 
Martins, Mikhael Onutskyy, San-
tiago Parreira, Inês Piño, Gui-
lherme Rebelo, Clara Rodrigues, 
Elisa Santos, Hugo Santos, Lau-
ra Silva, Pedro Silva, Francisco 
Soares, Inês Soares, Mafalda 

Sousa, Luca Tona, Duarte Trin-
dade, Maria João Vala e Gabriel 
Varela.

Foram obtidos 45 pódios, sen-
do de destacar o desempenho 
da equipa de Infantis, que obteve 
33 pódios, com nove títulos de 
campões distritais, quinze meda-
lhas de prata e nove medalhas 
de bronze. A equipa de Juvenis 
trouxe consigo sete pódios, três 
pratas e quatro bronzes, por fim 
a equipa de juniores e seniores 
arrecadou cinco pódios, um título 
de campeã distrital, três segun-
dos lugares e um terceiro lugar.

Em termos individuais salien-
taram-se os seguintes nadado-
res: Santiago Parreira arrecadou 
três títulos de campeão distrital 
e um terceiro lugar; Guilherme 
Rebelo conquistou um título de 
campeão distrital e quatro títulos 
de vice-campeão distrital; Ma-
falda Sousa sagrou-se campeã 

distrital e ainda adicionou três 
segundos lugares; Débora Inácio 
arrecadou um título de campeã 
distrital, dois títulos de vice-cam-
peã distrital e ainda um terceiro 
lugar; Gabriel Varela conquistou 
um título de campeão distrital, 
um título de vice-campeão distri-
tal e um terceiro lugar; Guilher-
me Cabral conquistou um título 
de campeão distrital, um título de 
vice-campeão Distrital e um ter-
ceiro lugar; Hugo Santos sagrou-
se campeão distrital e ainda adi-
cionou um terceiro lugar; Mikhael 
Onutskyy arrecadou dois títulos 
de vice-campeão distrital e ainda 
três terceiros lugares; Gil Lemos 
conquistou um título de vice-
campeão distrital e ainda um ter-
ceiro lugar; Inês Piño conquistou 
um título de campeã distrital; Ca-
mila Chamusco sagrou-se vice-
campeã distrital; Elisa Santos 
conquistou um terceiro lugar.

Natação dos Pimpões em 
45 pódios no Campeonato 
Distrital de Inverno

Nadadores do clube caldense

O Campeonato InterDistrital 
de Inverno para os escalões de 
Infantis realizou-se nos dias 11 e 
12 de março na Piscina Munici-
pal de Leiria, com 186 atletas em 
representação de 32 equipas.

Os Pimpões fez-se represen-
tar com onze nadadores - Tomás 
Anfilóquio, Guilherme Cabral, 
Débora Inácio, João Lima, San-
tiago Parreira, Guilherme Re-
belo, Hugo Santos, Laura Silva, 
Mafalda Sousa, Maria João Vala 
e Gabriel Varela.

Guilherme Rebelo sagrou-se 
campeão interdistrital nos 100m 
Mariposa e Santiago Parreira 
subiu ao 2º lugar do pódio nos 
200m Mariposa e ainda ficou em 
3º nos 100m Mariposa.

O maior destaque vai para a 
prestação em termos coletivos, 
onde as estafetas estiveram em 
grande plano. No escalão de 
Infantis B, a estafeta 4x100m Li-
vres Mistos sagrou-se campeã 

Estafeta mista dos Pimpões 
sagra-se Campeã InterDistrital

Nadadores dos Pimpões

interdistrital, sendo constituída 
por Guilherme Rebelo, Mafalda 
Sousa, Gabriel Varela e Maria 
João Vala. Ainda no mesmo es-
calão, a estafeta 4x100m Esti-
los Mistos conquistou o título de 
vice-campeã interdistrital, sendo 
constituída por Maria João Vala, 
Guilherme Cabral, Guilherme 
Rebelo e Mafalda Sousa. No 

escalão de Infantis A, a estafeta 
4x100m Livres Mistos obteve o 
4º lugar, sendo constituída por 
Santiago Parreira, Débora Iná-
cio, Tomás Anfilóquio e Laura Sil-
va. A estafeta de 4x100m Estilos 
Mistos alcançou o 5º lugar, sen-
do constituída por Débora Inácio, 
Hugo Santos, Santiago Parreira 
e Laura Silva. 

Nos passados dias 18 e 19, 
o Complexo Olímpico de Pis-
cinas de Coimbra foi palco do 
Campeonato Interdistrital de 
Piscina Longa para os escalões 
de Juvenis, Juniores e Absolu-
tos, tendo estado presentes 
433 atletas em representação 
de 54 equipas. Os Pimpões 
fizeram-se representar com a 
sua equipa de absolutos, num 
total de 14 nadadores.

A representar os Pimpões 
nadaram Maria Carvalho, Ca-
mila Chamusco, Lara Cotrim, 
Rodrigo Coutinho, Ana Sofia 
Ferreira, Gil Lemos, José Mar-
ques, Beatriz Martins, Mikha-
el Onutskyy, Inês Piño, Clara 
Rodrigues, Elisa Santos, Inês 
Soares e Luca Tona.

Destaca-se a obtenção de 
três recordes distritais nas 
estafetas seniores femininas, 
4x50 Livres, 4x50 Estilos e 
4x100 Estilos, por Maria Car-
valho, Lara Cotrim, Ana Sofia 

Ferreira e Inês Soares.
Mikhael Onutskyy sagrou-se 

bi-vice-campeão interdistrital, 
nas provas de 200m Bruços e 
200m Mariposa. Luca Tona foi 
o atleta mais medalhado dos 
Pimpões, com três medalhas, 
conquistando o 2º lugar do pó-
dio nos 100m Mariposa e ainda 
dois 3º lugares, aos 50m Mari-
posa e 200m Mariposa.

Camila Chamusco sagrou-
se vice-campeã interdistrital 
aos 50m Bruços.

O maior destaque vai para a 
prestação em termos coletivos, 
onde as estafetas estiveram 
em grande plano. No escalão 
de Juvenis B, as estafetas 
4x100m Livres Mistos e 4x100 
Estilos Mistos, sagraram-se 
campeãs interdistritais em am-
bas. As estafetas foram cons-
tituídas por Mikhael Onutskyy, 
Clara Rodrigues, Elisa Santos 
e Rodrigo Coutinho.

Pimpões com pódios 
no Campeonato 
de Piscina Longa

Equipa de natação dos Pimpões nos Interdistritais 
de Coimbra

O SUPCRC, secção de SUP 
(stand up paddle) do Caldas 
Rugby Clube, organizou no 
passado sábado um workshop 
sobre “técnica de remada”, 
mais uma iniciativa de divulga-
ção desta modalidade, apro-
veitando a celebração do 25º 
aniversário do clube caldense. 

O workshop decorreu na 
Foz do Arelho e contou com 

cerca de vinte participantes, 
incluindo atletas de clubes de 
Amora e do Seixal. 

Para além dos aspetos téc-
nicos o objetivo foi, também, a 
promoção do SUP, da seção 
SUPCRC e da Foz do Arelho, 
que apresenta condições ade-
quadas para a prática deste 
desporto.

Workshop 
“Técnica de Remada”

O workshop decorreu na Foz do Arelho
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Escaparate Duplos Sentidos

‘Caminhos’
“As minhas memórias”, do obi-

dense Maximino Alves Martins, 
está com a sua segunda edição 
praticamente esgotada. O que é 
muito merecido, pois quem co-
nhece o autor sabe que o seu 
cunho de memorialista é excelen-
te e o seu saber, no que concerne 
às coisas da sua terra e das suas 
gentes, é imenso.

Esse género literário, onde o 
narrador explana acerca de factos 
da sua vida, possui um tratamento 
verídico, o que lhe dá um carácter 
bem próximo ao coração.

A história da literatura está re-
pleta de apontamentos memoria-
listas, basta, por exemplo, consul-
tarmos a epistolografia de alguns 
nomes sonantes da cultura e da 
ciência para o comprovarmos. 
Vejamos o caso da permuta de 
correspondência entre Charles 
Darwin (1809-1882) e o escritor 
e naturalista argentino William 
Henry Hudson (1841-1922), acer-
ca dos hábitos do Molothrus bo-
nariensis (estorninho, também 
conhecido como chupim, chopim, 
maria-preta, godero e melro). Ali, 
a abordagem é carregada de re-
miniscências, entrecortadas com 
a troca de informes sobre um es-
tatuído experimento e sobre os 
efeitos alcançados na descoberta 
dos costumes da espécie assina-
lada. Neste caso, o género me-
mória presta-se a abrir espaços 
para opiniões, sempre em função 
do assunto tratado, construindo 
pontes de diálogo e interpreta-
ções variadas. Em se tratando de 
dois cientistas do porte dos cita-

dos acima, o que se percebe é 
que, ao agirem de modo informal 
na comunicação epistolográfica, 
estão a guardar a exigência do ri-
gor para o relatório final ou para a 
sublimidade do respeito ao méto-
do a ser publicado cientificamen-
te, tornando aqueles documentos 
num manancial de informação, 
tanto pessoal quanto acerca do 
quotidiano de cada um.

Maximino Alves Martins simi-
larmente caminha por alguns des-
ses planos, entregando-nos apon-
tamentos de uma riqueza extraor-
dinária sobre a sua árvore gene-
alógica, os seus professores, as 
regiões onde nasceu e viveu, os 
amigos, as brincadeiras de crian-
ça, as coisas sérias de adulto, a 
Lagoa de Óbidos, os passeios, 
etc. Além disso, todo o livro traz 
uma panóplia de nomes que me 
são muito caros, naturais do con-
celho de Óbidos, amigos de meus 
familiares mais chegados. É um 
livro que aproxima as gentes, que 
cria laços, que sai do seu espaço 
físico e avança pela alma huma-
na. Uma anamnese que relaciona 
memórias, ajudando, inclusive, a 
definir a identidade nacional, pois, 
esta, é feita dos fragmentos que 
cada ser humano semeia ao seu 
redor. Maximino Alves Martins 
entrega-nos emoções visíveis, 
eternidades que adormeciam em 
si e que caritativamente ofereceu 
à sua comunidade, ao seu país.

Se o avançar dos anos nos 
leva a vida, somente contraria-
mos o fim que nos é destinado 
se o desafiarmos, para isso deve-

mos, por exemplo, trazer a lume 
as nossas recordações, entre-
gando-as à humanidade através 
da arte, em qualquer uma das 
suas ramificações. Logo, o nosso 
envelhecimento jamais atingirá 
a nossa obra, se esta for solida-
mente edificada. A nossa mente 
possui gavetas que, se abertas 
nos tempos certos, podem trazer 
imortalidade, para as pessoas e 
as coisas das quais nos recorda-
mos. As lembranças afetivas de 
cada um de nós não obedecem a 
cronónimos.

Na história trabalhamos com 
documentos que podem ser clas-
sificados nas mais distintas es-
pécies, sempre em concordância 
com as suas características. As-
sim, preocupamo-nos com o gé-
nero, a família, a forma, o formato 
e a natureza do assunto, enquan-
to um memorialista somente deve 
ter em atenção o cantar do seu 
coração. Se este estiver carre-
gado de sinceridade acabará por 
legar-nos um livro emotivo. Como 
é o caso do aqui comentado.

Parafraseando Johann Wolf-
gang von Goethe (1749-1832): “O 
que passou… passou. Mas o que 
passou luzindo resplandecerá 
para sempre”. A luz de “As minhas 
memórias” permanecerá acesa 
na terra até ao ocaso dos tempos. 
Longa vida ao seu autor, para que 
possa, por muitos anos, colher as 
alegrias que lhe são merecidas.

Rui Calisto

Bons ventos 
trazem belos livros

Na semana passada deixou-
nos (o meu) o nosso grande amigo 
Custódio João Vilela Maldonado 
Freitas, aos 81 anos, vítima de do-
ença prolongada, que ele, até po-
der, procurou minimizar.

Personalidade bem conhecida 
da grande maioria dos caldenses, 
pela sua natural simpatia e afabi-
lidade; proprietário da Farmácia 
Central, na Praça de Fruta, foi se-
pultado em jazigo de família, junto 
ao avô - como ele Custódio, aos 
tios, à mãe e ao pai: o inesquecí-
vel dr. António Maldonado Freitas. 
Acompanharam o féretro - submer-
so num mar de flores - dezenas e 
dezenas de familiares e amigos, 
vindos dos mais diferentes pontos 
do país.

Era, por herança paterna, o 
primeiro militante local do Partido 

Socialista.
Foi deputado à Assembleia da 

República, membro de uma Co-
missão de Saúde e dirigente do PS 
em diferentes órgãos. É, também, 
sogro do anterior secretário-geral 
socialista – António José Seguro.

De acordo com a minha convic-
ção - foi maçon (filiado no Grande 
Oriente Lusitano). 

Em complemento direi ainda 
que com alguns amigos mais pró-
ximos, periodicamente, nos reunía-
mos na casa rural do Jorge Sobral, 
para o “almoço dos avós”; o pri-
meiro deles a partir foi o Hermínio 
de Oliveira. O pequeno-almoço, na 
padaria vizinha, com o seu grande 
amigo José Lino, também termi-
nou. A vida é mesmo isto... 

Tó, repousa em paz, deixas 
imensas saudades.

A cada encruzilhada,
A cada paragem,
Construo a minha própria estrada,
Onde me reencontro, a cada utopia de longa-metragem.

Na minha autopista viajo sem limite.
A cada miragem, reflito..., se realidade ou alucinação...
Afinal, de tantas cambalhotas, minha mente me transmite
Inúmeras imagens, sensações, que vão abanando meu coração.

Será tudo fantasia, de uma alma cansada?
Ou veracidade, nesta longa jornada?!
Desgastada..., esgotada..., ainda não!
Embora em mim, sincero abanão.

No limiar de cada rumo,
Dou graças por mais uma etapa.
Minha energia, consumo,
Ao perceber, que algo me escapa.

Gisela Morgado

Faleceu Custódio (Tó) Freitas

O Jornal das Caldas, que me 
pediu para alinhavar estas linhas, 
apresenta à família enlutada o seu 
grande pesar, pelo falecimento do 
seu ente querido.

Mário Tavares
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Não podemos ignorar, quando 
se comparam as duas localiza-
ções: Condições dos terrenos e 
da envolvente, que condicionam 
o custo da obra, que pode agra-
var-se em milhões. Custo das 
infraestruturas – Acessos viários 
e outras. No caso do Bombarral, 
as distâncias ao nó da A8 e à li-
nha férrea são significativas. 

O número de habitantes na 
envolvente, no caso da localiza-
ção de Caldas e Óbidos, é muito 
superior, como se vê no esquis-
so. Oferta de transportes muni-
cipais já existentes em Caldas e 
Óbidos ou que terão de ser cria-
dos no caso do Bombarral, se 
envolverem outras áreas. 

Oferta de serviços, comércio, 
ensino e outros. Nas Caldas e 
Óbidos existem, ao contrário do 
Bombarral. Custo das desloca-
ções dos funcionários do Novo 
Hospital para o Bombarral, quan-
do uma grande parte dos mes-
mos está integrada em Caldas e 
Óbidos. 

A dimensão sazonal turística 
de Caldas e Óbidos é muito sig-
nificativa, ao contrário do Bom-
barral.

Outras informações a ter em 
conta: Hospital Vila Franca de 
Xira, EPE: “…presta cuidados 
de saúde a cerca de 250.000 
pessoas dos concelhos de Alen-
quer, Arruda dos Vinhos, Azam-

buja, Benavente, Vila Franca de 
Xira…”. 

Das notícias do dia 7 de mar-
ço: Hospital Beatriz Ângelo. Au-
tarcas satisfeitos após reunião 
com o Ministro. 

“…o Ministro da Saúde terá 
prometido aos autarcas de Lou-
res, Odivelas, Mafra e Sobral de 
Monte Agraço procurar soluções 
para reabrir as urgências pediá-
tricas…”.

Alcobaça quer novo Hospital 
do Oeste, para o instalar em Al-
feizeirão. Quanto à Nazaré, de-
certo às populações deste con-
celho não será indiferente o Novo 
Hospital em Caldas ou Bombar-
ral, neste caso percorrendo mais 
20 km. Sobre Peniche, tem uma 
localização equidistante dos dois 
locais, logo não se entende mui-
to bem o alcance da sua moção. 

Portugal é um país pobre, com 
poucos recursos, com o SNS em 
crise, a precisar de grandes re-
formas estruturais, onde o plane-
amento e a racionalização das 
soluções é fundamental para a 
sobrevivência do sistema, logo 
esta decisão não se compadece 
com as pressões políticas, como 
notícias dos últimos dias que re-
ferem que “Maioria dos Municí-
pios do Oeste apoia a localização 
no Bombarral do novo Hospital”, 
aprovando moções nas Assem-
bleias Municipais que apoiam a 

Novo Hospital - Caldas e Óbidos 
versus Bombarral

posição da OesteCIM, tal ocor-
reu no Bombarral (PS), Lourinhã 
(PS), Cadaval (PSD), Sobral de 
Monte Agraço (CDU), Alenquer 
(PS), Arruda dos Vinhos (PS), e 
Torres Vedras (PS). 

Os referidos documentos nada 
acrescentaram à discussão, to-
dos se apoiam no “famigerado” 
estudo da Nova. As Assembleias 
Municipais são órgãos do poder 
local próximos dos eleitores. No 
entanto, deliberaram com base 
num estudo incompleto, pouco 
rigoroso, que empolou o número 
da população e das áreas a ser-

vir pelo Novo Hospital. Os con-
celhos de Alenquer, Arruda dos 
Vinhos, Sobral de Monte Agraço 
e Mafra não deveriam entrar na 
equação, sob pena de duplicação 
de áreas de influência. Assim, o 
somatório das partes nunca será 
igual ao todo, questão que tem 
de ser ponderada.

Por outro lado, Rio Maior, por 
todas as razões, não pode deixar 
de entrar na contabilização.

A senhora doutora Ana Jorge 
e o senhor ministro Manuel Pi-
zarro não devem decidir só com 
base no estudo da Nova e da so-

lidariedade política dos oito Mu-
nicípios, mas sim com base nos 
factos demonstrados, não deslo-
calizando o Hospital das Caldas 
para uma zona sem condições, 
com todos os inconvenientes 
que tal origina.

Por último, é fundamental a 
curto prazo reabilitar e investir no 
Hospital atual, ainda mais quan-
do sabemos que antes de 10 a 
12 anos não existirá novo Hos-
pital. 

 Mário Pacheco

Não é de agora. Mas há altu-
ras em que as notícias surgem 
com mais vigor e nas últimas 
semanas os meios de comuni-
cação social trouxeram até nós o 
que de tão mau pode acontecer 
na nossa sociedade: os maus 
cuidados e negligência para com 
as pessoas mais velhas institu-
cionalizadas.

O que temos assistido é o re-
flexo do que muito existe por aí 
por esse país fora. Lares ilegais, 
más condições de salubrida-
de, maus cuidados, negligência 
em nome de quem quer e faz 
questão de lucrar com a fragili-
dade dos seres humanos. Toda 
a gente de uma forma ou de ou-
tra, acaba por ter uma imagem 
negativa dos lares e as notícias 
muitas vezes acabam por vir a 
reforçar esse estigma.

Como toda a gente sabe, a 
pessoa mais velha, carece de 
um conjunto de cuidados, sejam 
eles de higiene e conforto, sejam 
de saúde, sejam psicossociais e 
até espirituais, consequência do 
aumento da esperança de vida e 
uma maior prevalência de doen-
ças crónicas. Ora com mais ou 
menos dependência, a garantia 
de cuidados a todos os níveis 
são essenciais para promover 

um envelhecimento com qualida-
de de vida.

Mas de quem é a culpa afinal? 
Da sociedade? Sim. Infelizmente 
a nossa sociedade ocidental vê 
os mais velhos como um peso 
que tem que carregar. Um encar-
go para uma segurança social 
que se diz há muito falida e que é 
transportada para o futuro como 
insustentável para as gerações 
atuais. Esquecemos é que es-
tas pessoas que agora usufruem 
das suas reformas, lá atrás fize-
ram os seus descontos e se não 
os fizeram, era porque não exis-
tia esse estado social que hoje é 
o garante de quem precisa. Por 
outro lado a maioria recebe um 
valor quase simbólico que com 
os custos de vida atuais, mal 
dá para os medicamentos tão 
essenciais como são. Como é 
possível pagar uma mensalidade 
numa Estrutura Residencial Para 
Pessoas Idosas (ERPI)? E vou 
ficar apenas por esta parte do 
problema, porque neste capítulo 
da sociedade haveria muito mais 
para dizer.

E a família também tem culpa? 
Sim. Se por um lado muitas vezes 
a família vê-se impotente e sem 
respostas, fruto da pressão labo-
ral e tempo disponível, por outro 

as respostas sociais escassas e 
acessíveis contribuem para o de-
sespero. São inexistentes as va-
gas em ERPI com o apoio da se-
gurança social restando as ERPI 
privadas com custos difíceis de 
suportar, ficando assim aberta a 
porta à clandestinidade, à falta 
de condições e aos maus cui-
dados. Mas independentemente 
destes factores como é que uma 
família pode compactuar com os 
maus cuidados, deixando o seu 
familiar ao cuidado de pessoas 
sem formação, em sítios sem 
alvará e sem condições? Vale 
tudo, desde que a pessoa mais 
velha fique num lugar qualquer, 
longe de tudo, principalmente do 
amor da família?

E onde ficam as ERPI´s nis-
to tudo? Seria errado genera-
lizar o péssimo funcionamento 
de algumas aos bons exemplos 
da maioria mas efetivamente as 
notícias que surgem nos meios 
de comunicação social não fa-
vorecem muito essa imagem. 
É pena porque acredito que a 
maioria desenvolve um excelen-
te trabalho diário, onde são pres-
tados cuidados de qualidade. Já 
nalgumas ERPI que nem será 
justo dar essa designação, os 
maus cuidados são gritantes e o 

respeito pelo outro nem sequer 
existe. Onde os idosos são vis-
tos como meros objectos e onde 
só interessa o lucro que se pode 
obter a qualquer custo. Para quê 
profissionais qualificados? Boas 
condições de habitabilidade? 
Cuidados de saúde e conforto? 
Alimentação? Interessa sim ali-
mentar a ganância de quem per-
de os escrúpulos com a necessi-
dade alheia.

Mas não posso deixar de 
parte os profissionais que acei-
tam trabalhar nestes locais a 
qualquer preço. Hoje em dia, é 
uma área em que muitas vezes 
escasseiam profissionais para 
trabalhar, principalmente pessoal 
auxiliar. Ora não faltando traba-
lho na área porque aceitam os 
profissionais trabalhar em locais 
sem condições, perpetuando os 
maus cuidados e fazendo parte 
do problema? Se calhar porque 
nem sequer têm formação na 
área, acham que não precisam 
e porque encontram uma opor-
tunidade de garantir rendimentos 
mensais sem refletir um pouco 
naquilo que estão a fazer. É la-
mentável a falta de integridade, 
humanidade e ética em nome do 
proveito próprio, mais uma vez 
usando a fragilidade humana do 

Um problema, muitas variáveis

outro. E aqui não vou excluir os 
enfermeiros, os médicos, os dire-
tores técnicos, entre outros que 
dão apoio a estas instituições. 
Onde ficaram os juramentos, a 
ética e a deontologia? Parece-
me a parte mais grave da equa-
ção tendo em conta a formação 
que têm de base.

Concluindo, de quem será a 
culpa disto tudo? É da família 
que diz na TV que desconhecia 
as condições mas deixou lá o 
familiar sem ver. É da instituição 
que vê o idoso como um mero 
objeto lucrativo. É dos profissio-
nais ou “amadores” que aceitam 
trabalhar nestes sítios, a troco 
de um salário “sujo”. É do estado 
que não fiscaliza, não apoia, não 
dá resposta. É da sociedade que 
há muito perdeu o respeito e diria 
até a vergonha. As variáveis são 
muitas, já a humanidade e res-
peito escasseiam. 

 
Miguel Miguel, enfermeiro
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Festas de aniversário
Casamentos / Batizados

ANIMAÇÃO 
INFANTIL

Telf. 961 581 340
@eventos.sonhosmagicos

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)

GARAGEM
Nas Caldas da Rainha Aluga-se 

Tel: 960 191 785

 

São Lourenço - Portalegre 
Caldas da Rainha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

BEATRIZ 
CONCEIÇÃO 

JANEIRO BAGINA 
06/Novembro/1930       13/Março/2023 

 

 

AGRADECIMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AGÊNCIA NEVES 
 

 

A família vem desta forma 
agradecer todas as provas 
de amizade, solidariedade e 
carinho recebidas aquando 
do falecimento e funeral 
desta nossa muito querida e 
saudosa ex nta. 

 

 

Vidais
 

Caldas da Rainha
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

DAMÁSIO 
JACINTO 
DA SILVA 

14/Fevereiro/1926      26/Fevereiro/2023 
 
 
 
 
 AGRADECIMENTO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

AGÊNCIA NEVES 
 

 

A família vem desta forma 
agradecer todas as provas 
de amizade, solidariedade e 
carinho recebidas aquando 
do falecimento e funeral 
deste nosso muito querido e 
saudoso ex nto. 

 

AGÊNCIA NEVES

 

 
Caldas da Rainha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LUÍS MANUEL 
DE SOUSA 

FERNANDES 
26/Dezembro/1951    17/Março/2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

AGÊNCIA NEVES 
 

A família agradece a todas 
as pessoas que par lharam 
a sua dor com a par da 
deste nosso ente querido ou 
que nos honraram com a 
vossa presença na hora da 
despedida. 

 



JORNAL DAS CALDAS     31  22 DE MARÇO DE 2023 PUBLICIDADE

���������	�����������������
�������

���	���������������������������

��������

����������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

����� �� � !���� � �� � ����� � �"���� ������ � � � ��������� � � � �� � ����� � ����	��� � ��������� �����

	��������������������������"������������������#���������$���������������������������������

���%����������������������%���&�����������"�����'��$���(����#����������������������������#)����

���������� ���������������� � ���� � ���$* �(����#��� � ���#����� ��� ������ ��� ������� � �������� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������+*,-'�,,

�.� �� ����������� ���������� ��������� �� �&����� �����/������� �� ����$�� �����0��������������� ����

��������� ������������	�������%�#�����&��������������������%�����*�1����������������2��������������

�����3����������"������������#���������$���������������������������� !"*�1���������������������������

�������������������������������������������*�1����#�����������������������������0����������	����!���

���������������������������������� � � ���������������$*�(����#��� �$���� ���������* �/����������� ����

��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

����������������#����������������#�����������������������������������������������������������������

��#�����0����������	����!�����������������������������*����������������������������������#��������

��� � �������� � ������ � ��� � ������� � � � ������ � �� � �)���� � ��� � ���� � ���������� � �������� � �� � ��#���� � ��

���������	�������%�#�����&�������������������������	���*�(����������������������������������������

����������� ���������������������������� ��������������������������������������������������������������

��������4�������������������������������������������#����������2����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

#�����������#���������$�����������������#����������#���������3������������3�������������������������

���������������������������������������������������������������#������������������������������������

��� � � � ��������� � �� � ��� � ������� � � � ������� � �� � ���� � ���� � ��� � �� �� � �#���� � ������ � ���� � �����

�������������������4���)�������������������������������������������������������������)�������"������

����)������������2����������������������������������������������������� �*�222222222222222222222222222222

5�����������������������6���������������������������������7�

1��������
���	���������������������������

���������	�����������������
�������

���	���������������������������

��������

����������������������������������������������������������������������������� �����������������������������
������ ���!������������� ��"���� ����������������������� ������ �����	������������� ��	���������
�������������������	�����������������������	�����������������������������#��������
����������������������������������$�����������������#���������%����&����������������������������
��������������$������$����'���������(������������"�����)�*�����������������������������������$������
�����������������������������#+������������������������#���������	����,� ����������������������
��������������� � ���#�������� ������������ ������������ ���� �!� ��������� �������������� ����� ���
������������������������������������������-./01�11��-������������������	���������&���������%�������
����������#�����	������������2����������������������������2����&���������&����������������������
���������	�������$�#�����3��������������������$�����.�4����������������5��������������������6��������
�"������������#������������������� ��� �������!��"#$$"����������������������������2����7���#��
���#�������� ������������������������ ���� �!� ��������������������������������������������������
��#������� ���������������-.111�11��-����������������� �	����� ����2����8�������� ����� �������	���
9����� �%������� � �� �	�������� ��� ������� ��������� � � � �� �������� ��� ��������� ���� ���������� ��
���������	�������$�#�����3��������������������$�����.�4����������������5��������������������6��������
�"������������#������������������������������!��"%&#.����"�������������������������&��������3�����
���#�������� ������������������������ ���� �!� ���������������������������������������������������
����� ���������������:.011�11��-����������������� �	����� ������#���� ����� ����2����&������������
	�������� ����������7������������� �������� ����2������������ �������������� ������������	������
$�#�����3��������������������$�����.�4����������������5��������������������6����������"������������#�����
������������� ��� �������!� �'($$. �4����������� ���������������� ���� �������� � ������2����8������ ��
�������(�#������������;���������������������!������������������������������$�����.�(�������������
���������������� ����� �  ����������� ������� ������ ��� ����������� �������� �������������� ����������� ��
������������������������������������������������	����������������2����8���������������������������������
�������#������.�;����������������������������������������������������� ���������������������������
 ����������� ������� � ������������������������������������������������ �������������<�����������
�������������������������������#����������5������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������#�����������#��������
����������� � ��#���� � � � ���#������ � ��6������ � �����6��� � �������� ���������� � �� � �������� � ����������� � �
����������������������������������������#�������������������������������������������������������
����������������������������������������� ����#������������������������������������������<���+������
������������������������������������������������������+�������"�����������+������������5��� ���������
������������������������������������	�	����#�.�55555

=�����������������������&���������������������������������'�
4��������

���	���������������������������

 
 

Secção Central 
 
---------------------------------EDITAL N.º 15/2023 ----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta de Regulamento dos Apoios ao Associativismo Desportivo 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
-----VITOR MANUEL CALISTO MARQUES, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA: ----------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----TORNA PÚBLICO nos termos e para os efeitos do disposto nos art.ºs 100 e 
101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 7 de Janeiro, que a Câmara Municipal deliberou em reunião ordinária 
realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, submeter a consulta pública a Proposta 
de Regulamento dos Apoios ao Associativismo Desportivo, pelo prazo de 30 dias 
úteis, contados do dia seguinte ao da publicação de edital na 2.ª Série do Diário da 
República.----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Mais Torna Público, que a referida Proposta de Regulamento, se encontra 
patente para consulta na Secção Central desta Câmara Municipal, nos dias úteis das 
09H00 às 16H30, mediante prévio agendamento e, na página do Município em 
www.mcr.pt. ------------------------------------------------------------------------------ 
Os interessados podem endereçar as suas sugestões por escrito para a Câmara 
Municipal de Caldas da Rainha, sita na Praça 25 de Abril, 2500-110 Caldas da 
Rainha, dentro do prazo referido.-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Para constar se passa o presente Edital e outros de integral teor, que vão ser 
afixados nos lugares de estilo. -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Eugénia Grilo, Diretora de Departamento da Administração-Geral do Município 
das Caldas da Rainha, o subscrevi. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
-----Paços do Concelho de Caldas da Rainha, aos sete dias do mês de Março do ano 
de dois mil e vinte e três. ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------O PRESIDENTE DA CÂMARA,--------------------------- 
 
                                                         Vítor Manuel Calisto Marques 
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ÚLTIMA

Stereossauro e a fadista Ana 
Magalhães deram dois concertos 
na Igreja do Espírito do Santo, no 
Largo João de Deus, nas Caldas 
da Rainha, nos dias 18 e 19 de 
março, para apresentação do 
trabalho discográfico “Tristana”. 
O evento foi organizado pelo 
Grémio Caldense.

“Tristana” é uma viagem esté-
tica pela fusão da música tradi-
cional portuguesa - a voz do fado 
e a guitarra portuguesa - com a 
eletrónica, os sintetizadores e as 
caixas de ritmos. O resultado são 
sete novos momentos do produ-
tor caldense, que, para além da 
produção e letras, editou tam-
bém os vídeos que completam 
cada peça deste álbum.

Stereossauro conta já com 
um repertório musical significati-
vo, quer de discos em nome pró-
prio quer de produção para ou-
tros artistas. Músico autodidacta 
com formação académica em 
Design Industrial, destacam-se 
na sua produção discográfica as 
fusões de fado tradicional com 
música eletrónica, com desta-
que para a remix instrumental de 
“Verdes Anos” (Carlos Paredes), 
em 2007, e também o “Bairro da 
Ponte”, em 2018, sendo o pionei-
ro e principal impulsionador do 

Stereossauro e Ana Magalhães 
apresentaram disco

 “Tristana” é uma fusão da música tradicional portuguesa com a 
eletrónica

“novo fado”. 
Na sua carreira de DJ, sagrou-

se duas vezes campeão mundial 
de scratch, juntamente com DJ 
Ride (Beatbombers 2011 e 2016), 
pela IDA (International DJ Asso-
ciation), e conta com múltiplas 

atuações em clubs e festivais em 
Portugal e no estrangeiro.

Ana Magalhães é uma fadista 
autodidata, com percurso musi-
cal enraizado nas várias casas 
de fado. É a primeira vez que 
grava um disco.

A Vitistuna (Tuna Mista da Es-
cola Superior Agrária de Coim-
bra) foi considerado o melhor 
grupo que participou na 1ª edi-
ção do Festival de Tunas Mistas, 
que decorreu no passado fim-de-
semana nas Caldas da Rainha.

Estiveram a concurso, num 
espetáculo no Centro Cultural e 
de Congressos das Caldas da 
Rainha, na noite de 17 de março, 
quatro tunas, tendo ainda atu-
ado a TomaLáTuna e um grupo 
convidado do Conservatório das 
Caldas da Rainha. Para além 
dos vencedores, participaram a 
Tuna Académica de Oliveira do 
Douro, a Tunística (Tuna Mista 
da Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo do Estoril) e a Tuna 
Académica de Leiria.

O evento teve início com uma 
noite de serenatas no Largo D. 
Manuel I. Na manhã de sábado, 
os “tunistas” percorreram tam-
bém as ruas da cidade com a 
sua música e animação.

Esta foi a 1ª edição do Fes-
tival de Tunas Mistas, que tem 
o nome “Águas de D. Leonor”, 
em homenagem à padroeira das 
Caldas da Rainha, Rainha D. Le-
onor.

Organizado pela TomaLáTu-
na, a tuna da ESAD.CR (Escola 
Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha), o festival es-
teve para acontecer em 2020 e 
foi cancelado devido à pandemia 
de Covid-19.

Bruno Marques, magister da 
TomaLáTuna, começou o seu 
mandato este ano letivo e quis 
homenagear os seus antigos co-
legas tornando realidade o festi-
val que tinham preparado e não 
puderam realizar.

No espetáculo no CCC estive-
ram cerca de 300 pessoas, para 
além dos 150 elementos das 
tunas. “Ultrapassámos as nos-
sas expetativas e foi um grande 
orgulho termos tanta gente a as-
sistir”, afirmou o magister da tuna 
caldense.

A cidade também usufruiu do 
facto dos “tunistas” terem passa-
do duas noites nas Caldas, espa-
lhando a sua alegria constante.

Elemento da tuna há quatro 
anos, Bruno Marques tem ago-
ra a responsabilidade de levar o 
grupo a recuperar o tempo perdi-
do durante a pandemia.

O festival vai continuar a rea-
lizar-se anualmente e a TomaLá-
Tuna (com cerca de 20 elemen-
tos) está agora a trabalhar para 
ter um reportório totalmente com-
posto por músicas originais. Para 
além do tema “Caldas, Minha Ci-
dade” (criada pelos fundadores 
da tuna), foi apresentada pela 
primeira vez ao público, durante 
o festival, a música “Rainha”.

Pedro Antunes

Festival de Tunas foi um sucesso

TomaLáTuna (foto Pedro Almeida)

Participaram quatro tunas no concurso (foto Pedro Almeida)

A Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE) 
e PSP estiveram no Mercado 
Semanal das Caldas da Rai-
nha, na passada segunda-feira, 
numa ação fiscalizadora, tendo 

efetuado diversas apreensões 
nas bancas dos vendedores

Até ao final desta edição não 
foram comunicados os artigos 
e valores apreendidos, nem as 
infrações detectadas.

Apreensões 
no Mercado Semanal

Fiscalização da ASAE e da PSP


