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zx Estatuto Editorial

REGIÃO DA NAZARÉ é um jornal regional que defende a divulgação de infor-

mação de interesse do concelho da Nazaré e de toda a área circundante.

REGIÃO DA NAZARÉ é um quinzenário de grande informação, orientado por

critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência ideológica,

política e económica, ou outras.

REGIÃO DA NAZARÉ recusa o sensacionalismo, apostando numa informação

diversificada e abrangendo os mais variados campos de actividade, todos aqueles

que correspondam aos interesses da população local.

REGIÃO DA NAZARÉ aposta numa informação diversificada, abrangendo os

mais variados campos de actividade e correspondendo às motivações e interesses

de um público plural.

REGIÃO DA NAZARÉ estabelece as suas opções editoriais sem que haja lugar a

quaisquer hierarquias entre os diferentes sectores de actividade do jornal.

REGIÃO DA NAZARÉ obriga-se a respeitar o sigilo das fontes.

REGIÃO DA NAZARÉ é um projecto editorial profissional, com uma redacção

que pauta a sua prática pelo Código Deontológico dos Jornalistas.

REGIÃO DA NAZARÉ considera que a existência de uma opinião pública infor-

mada é condição fundamental de uma sociedade aberta, típica de um regime

democrático, em que não existem fronteiras entre as populações que envolvem a

região onde o Região da Nazaré se inscreve.

REGIÃO DA NAZARÉ participa nos debates que se colocam à população e é

responsável perante os leitores, numa relação rigorosa, transparente, autónoma do

poder político e da acção de interesses particulares.

REGIÃO DA NAZARÉ pretende ser um veículo de promoção da cultura e da lín-

gua portuguesa junto das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro,

especialmente através da sua edição on-line, tirando proveito dos meios

digitais/internet e das redes sociais como meio de excelência na divulgação das

notícias junto dos portugueses espalhados pelo mundo e das suas organizações e

também de parcerias com outros órgãos de comunicação de emigrantes on-line.

REGIÃO DA NAZARÉ rege-se por todos os aspectos que conduzam à sua própria

credibilidade pública.

Estatuto Editorial aprovado em:

Nazaré, Abril/2015.
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Atualidade
Só 41 edifícios penalizados em mais
de dois mil degradados nas Caldas

Francisco Gomes

zx  O vereador do PS na Câmara

das Caldas da Rainha revelou que

foram identificados pelos servi-

ços municipais mais de dois mil

edifícios degradados no concelho,

mas apenas 41 constam de uma

lista que visa agravar os encargos

com o Imposto Municipal sobre

Imóveis (IMI).

A situação tem vindo a ser criticada ao

longo dos anos, nomeadamente no

mandato anterior de Tinta Ferreira, do

PSD, mas ainda não foi retificada pelo

novo executivo liderado por Vitor

Marques, do Vamos Mudar, que justifi-

cou não ter sido possível atualizar a lista

em poucos dias após a entrada em

funções, quando a mesma foi presente

em reunião de Câmara para aprovação.

Vitor Marques confirmou que a lista

de edifícios degradados não corresponde

à situação real do concelho, revelando

que "é algo que está a ser desenvolvido e

será apresentado em 2022". "Os prédios

já estão identificados e agora estão a

fazer-se os procedimentos para que eles

possam constar da lista", apontou.

A falta de atualização dos imóveis

degradados, para efeitos de penalização

fiscal, levou o vereador do PS a votar con-

tra a aprovação da lista, o que viria a

repetir-se na Assembleia Municipal com

a bancada socialista.

Luís Patacho fez notar que a lista

apresentada em finais de 2021 é de con-

teúdo idêntico à de 2020 e dos três anos

anteriores, apenas tendo sido retirados

dois edifícios: um por ter sido objeto de

requalificação e outro por ter sido

demolido.

"Continua, portanto, a apresentar

inúmeras lacunas que importa colmatar,

dada a sua relevância informativa no

âmbito das políticas de reabilitação

urbana no nosso concelho, nomeada-

mente daquelas previstas no Plano

Estratégico de Desenvolvimento Urbano

(PEDU) e nas Áreas de Reabilitação

Urbana (ARU's)", afirmou o socialista.

"Como tem vindo a ser dito sucessiva-

mente pelos vereadores do PS, ano após

ano, não é possível implementar políti-

cas integradas de reabilitação urbana se

não tivermos um Sistema de Informação

Geográfica (SIG) integrado e atualizado,

que cruze e sobreponha todas as infor-

mações relevantes sobre o espaço públi-

co e o edificado", sustentou. Por outro

lado, adiantou, "a falta de cadastro predi-

al no concelho, cuja lacuna os verea-

dores do PS há muito têm vindo a denun-

ciar, impossibilita, além do mais, uma

adequada gestão municipal do território

do concelho, constituindo um forte cons-

trangimento à elaboração da lista de

edifícios degradados".

O autarca socialista lembrou que "o

anterior presidente da Câmara tinha

concordado com a urgência da necessi-

dade de atualizar e completar a infor-

mação constante na lista dos edifícios

degradados do concelho, tendo prometi-

do, já há quatro anos, que esse trabalho

seria executado sempre no próximo ano,

nem que a Câmara Municipal tivesse de

recorrer a serviços externos à autarquia,

promessa que não se concretizou no ano

de 2018, nem em 2019, nem em 2020,

continuando a ser apresentada ano após

ano com a mesma informação e o

mesmo formato". Em 2021 a lista tinha

apenas 41 imóveis - menos dois do que

no ano anterior -, e todos na cidade.

Esta é uma situação que o vereador

não compreende, até porque, revelou, os

Serviços Técnicos da Câmara Municipal

das Caldas da Rainha já identificaram

2067 edifícios degradados no concelho e

foram identificados 433 edifícios

degradados no âmbito do Plano Estra-

tégico de Reabilitação Urbana (PERU)

das Caldas da Rainha".

Estes dados, considerados como

"informação fidedigna", levaram o autar-

ca a concluir que "a lista de edifícios

degradados continua muito incompleta,

tanto no que se refere ao perímetro

urbano da cidade como na total ausência

de edifícios das freguesias ditas rurais

do nosso concelho, o que cria uma evi-

dente discricionariedade e injustiça tri-

butária entre os proprietários de edifí-

cios degradados no âmbito da penaliza-

ção fiscal prevista em sede de IMI".

O socialista também criticou que a

lista apresentada "não tem uma tradução

gráfica sob a forma de pontos localiza-

dos num mapa, o que tornaria a sua

leitura muito mais intuitiva e permitiria

realçar os bairros ou zonas da cidade e

do concelho onde se situam mais edifí-

cios degradados, leitura essencial para a

implementação de políticas urbanas

informadas e fundamentadas".

No seu entender, "deveria, ainda, ser

acompanhada de uma ficha individual de

cada um dos edifícios degradados, com

uma fotografia - nesta parte cumpre -, a

descrição das deficiências observadas, o

nome do proprietário - também neste

particular cumpre - e a sua localização

georreferenciada".

"Deveria fazer uma referência especí-

fica aos edifícios degradados com even-

tual interesse histórico e arquitectónico,

em todas as freguesias do concelho,

dado que esta referência constituiria

uma valiosa informação para a Câmara

na desejável implementação proactiva

de políticas de reabilitação urbana", con-

siderou Luís Patacho.

Apesar do seu voto contra, foi aprova-

do que no caso dos edifícios degradados

que não cumprem satisfatoriamente a

sua função ou fazem perigar a segurança

das pessoas e bens será aplicada uma

majoração de 10% aos proprietários que

já tenham sido notificados para reabilitar

ou demolir e que ainda não o tenham

feito. zx 
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Município da Nazaré promove
testagem de membros das assembleias
de voto para as legislativas

zx O Município da Nazaré iniciou

a testagem à COVID-19 a todos os

membros que vão estar de serviço

nas mesas de voto do Concelho no

próximo dia 30 de janeiro.

No passado dia 22, foram testados os

elementos da Mesa de Voto antecipado.

No dia 29 de janeiro, das 9h00-13h00, far-

se-ão os testes aos restantes elementos,

que estarão nas mesas de voto das

Freguesias da Nazaré, Valado dos Frades

e Famalicão.

"O teste é gratuito e não obrigatório,

mas fortemente recomendado para

garantir maior segurança a todos os

envolvidos neste ato eleitoral", informou

Milton Estrelinha, adjunto do Presidente

da Câmara Municipal. 

Os membros nomeados às mesas de

voto serão contactados por telefone ou

email para se apresentarem na

Biblioteca Municipal da Nazaré, local

onde decorrerão os testes, devendo

informar os serviços se verificarem a

ausência de convocatória para esta ação.

"A testagem é fundamental para

reduzir o potencial risco de transmissão.

Para o Município é essencial, e prio-

ritário, o reforço da testagem de todos os

cidadãos, como forma de detetar e ras-

trear casos de COVID-19 no concelho,

mitigando a propagação deste vírus", diz

Walter Chicharro, acerca da medida

anunciada.

Eleições Legislativas 2022

Para as Legislativas de 2022, que se

realizarão no dia 30 de janeiro, estarão

em funcionamento 20 Mesas de votos no

concelho da Nazaré (freguesia da

Nazaré: 14; freguesia de Famalicão: 2;

freguesia de Valado dos Frades: 4), e uma

para o voto antecipado, de dia 23 de

janeiro.

No total, este ato eleitoral irá

mobilizar 105 membros.

Comparativamente ao último ato

eleitoral para as Legislativas, em 2019,

regista-se um aumento do número de

mesas e, logo, de membros designados.

Em 2019 estiveram em funcionamen-

to 13 mesas (9 na Nazaré; 2 em

Famalicão e 2 em Valado dos Frades),

mas após a pandemia, e de acordo com

as indicações da Administração Central,

foram ampliadas as mesas de voto para

o número atualmente em funcionamen-

to. zx  JL

zx O Centro de atendimento a

toxicodependentes está a fun-

cionar sem médico desde o final

do ano passado.

Os eleitos do PSD no executivo

camarário da Nazaré manifestaram a

sua preocupação com o assunto na últi-

ma reunião.

"Preocupa-nos porque este equipa-

mento dá resposta a uma população

muito vulnerável e tem um papel funda-

mental no combate à toxicodependên-

cia e na inserção social de pessoas com

este problema, pelo que, é muito impor-

tante que tudo seja feito para que o Dr.

Guerreiro seja substituído urgente-

mente", disse Fátima Duarte.

O PSD disponibilizou-se para ajudar

"no sentido de reforçar a urgência unin-

do forças nesse sentido".

Ainda em matéria de saúde, o PSD

manifestou a sua preocupação com a

saída prevista do delegado de saúde

por limite de idade

"Reforçamos a necessidade urgente

de se iniciar as diligências e contactos

necessários para que, quando isso

acontecer, já haja um médico destacado

para o substituir de imediato. Estamos

numa época em que, devido à pan-

demia, as pessoas estão vulneráveis e

inseguras e o delegado de saúde, mais

do que nunca, tem um papel fundamen-

tal para que tudo corra da melhor

maneira possível". zx JL

zx Os eleitores que estejam em

isolamento devido à Covid-19

podem votar nas Eleições

Legislativas de 2022, sendo

recomendado que o façam entre

as 18h00 e as 19h00.

A decisão surge após o parecer emiti-

do pelo Conselho Consultivo da

Procuradoria-Geral da República (PGR),

a pedido do Governo e das orientações

emanadas pela Direção Geral da Saúde,

em 19 de janeiro, considerando que os

eleitores em isolamento devido à doença

Covid-19 podem votar presencialmente,

nas respetivas secções de voto, e da

Resolução de Conselho de Ministros de

20/1/2022, em que o Governo recomenda

aos eleitores que se encontram em con-

finamento obrigatório, que votem entre

as 18h00 e as 19h00, no dia 30 de janeiro.

Nessa conformidade, "o Município da

Nazaré recomenda e aconselha viva-

mente o respeito pelos horários de

votação acima indicados", refere uma

nota da Autarquia.

Todos os eleitores devem ser porta-

dores de máscara cirúrgica ou máscara

FP2, certificada e descartável, devendo

utilizar preferencialmente caneta

própria.

Mantém-se as restantes regras de

segurança existentes desde a decla-

ração da pandemia da Covid-19. zx JL

PSD preocupado com falta
de médico no CAT

Votação para eleitores em situação
de isolamento devido à Covid-19
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Nazaré

zx Uma pessoa morreu e duas

ficaram feridas, na passada

sexta-feira, numa colisão frontal

entre dois ligeiros de pas-

sageiros, na estrada que liga

Pataias à Nazaré.

O acidente, na Estrada Nacional

(EN) 242, resultou na morte de uma

mulher de 76 anos e dois feridos

graves, dois homens, um de 35 e outro

de 80 anos, transportados para o

Hospital de Leiria.

A colisão correu às 14.33 horas e

provocou ainda o corte da via por cerca

de duas horas e meia.

No local estiveram 14 viaturas e 33

operacionais dos bombeiros de Pataias,

Nazaré e Alcobaça, a Viatura Médica de

Emergência e Reanimação (VMER) do

Hospital de Leiria e a GNR. zx

Acidente na estrada Pataias-Nazaré
causa um morto 
e dois feridos

zx Os militares da GNR do

Subdestacamento de Controlo

Costeiro da Nazaré detetaram, no

passado 14 de janeiro, nas imedi-

ações da lota, um homem de 44

anos que tinha em sua posse da

pescada sem que tivesse a medi-

da mínima estipulada por lei

para ser comercializada.

Consequentemente, a Unidade de

Controlo Costeiro apreendeu o pescado

subdimensionado, num total de 248 qui-

los, no porto de abrigo da Nazaré.

A GNR elaborou um auto de contra-

ordenação, cuja coima pode ascender

aos 37.500 euros e que o pescado

apreendido, depois de submetido ao

controlo higiossanitário, será doado a

várias instituições de solidariedade

social. zx

zx A Câmara da Nazaré e o

Grupo dos Amigos dos Animais

da Nazaré - GRUVA assinaram

um protocolo destinado a

responder ao crescente aumen-

to de abandono de animais de

companhia.

Sem recursos humanos suficientes

para dar resposta às necessidades do

Centro de Recolha Oficial, o protocolo

de cooperação com o GRUVA pretende

responder à necessidade crescente de

captura e tratamento de animais

errantes.

A associação de voluntários é par-

ceira da Autarquia na recolha de cães

e gatos de rua, promoção de processos

de adoção dos animais, colaboração

na alimentação dos animais recolhi-

dos e apoio em eventos, ações de

divulgação e de sensibilização entre a

comunidade geral e escolar.

No âmbito do acordo, o município

cede gratuitamente o Centro de

Recolha Oficial para o armazenamen-

to de materiais destinados aos ani-

mais, e atribui um apoio financeiro de

oito mil euros à GRUVA. zx JL

GNR apreendeu cerca de 250 quilos
de pescada subdimensionada
na Nazaré

DR

Câmara e Gruva nos cuidados a animais
abandonados

Foto Nelson Rolando 
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Nazaré

Concluída a Reabilitação do Parque
de Estacionamento junto ao Porto
da Nazaré

zx Um dos maiores espaços de

estacionamento gratuito nas

proximidades da praia da vila

está aberto ao público após a

operação de Reabilitação do

Parque de Estacionamento junto

ao Porto da Nazaré, promovida

pelo Município, um investimento

enquadrado no Plano Estratégico

de Desenvolvimento Urbano

(PEDU).

A operação de Reabilitação do Parque

de Estacionamento junto ao Porto da

Nazaré, promovida pelo Município, é

um investimento enquadrado no Plano

Estratégico de Desenvolvimento Urbano

(PEDU).

O estado de conservação, a ocupação

e uso do espaço público, a necessidade

de responder a uma elevada procura

por estacionamento; a pressão sobre

um espaço público, em grande parte

desqualificado; os problemas de mobili-

dade e de acessibilidade foram alguns

dos problemas identificados ao local e

com urgência de resolução.

A oportunidade de estruturar e qua-

lificar aquele espaço público, para a

vivência urbana de residentes e visi-

tantes, aumentado a qualidade dos

espaços públicos, revitalizando funções

sociais, culturais, económicas e ambi-

entais surge, agora, com a compartici-

pação financeira da União Europeia, no

âmbito do Portugal 2020. 

Esta operação responderá de forma

qualificada e integrada às necessidades

atuais e futuras da população abrangi-

da, pela melhoria da oferta existente,

promovendo o desenvolvimento susten-

tável, o reforço da acessibilidade, a

equidade e a coesão social, atendendo à

realidade demográfica e dinâmicas

económicas. zx

DR

Prazo da empreitada de requalificação
da Praça 25 de Abril prorrogado até março

zx  Foi prorrogado até ao mês de

março o prazo da empreitada de

requalificação da Praça 25 de

Abril, de Valado dos Frades.

O trajeto para o transporte de pas-

sageiros da Rodoviária manter-se-á

pela EN 8-5, Avenida da Nazaré, onde

se encontra a paragem, instalada junto

ao Posto da GNR.

A Praça 25 de Abril de Valado dos

Frades, principal espaço público da

Vila, local central para onde todas as

vias convergem e se localizam o edifício

da Junta de Freguesia bem como algum

pequeno comércio ou serviços, está em

processo de obras de requalificação,

num investimento na ordem dos de

186.612, 46 euros.

O projeto irá manter as característi-

cas existenciais da praça, reforçando-

as apenas com o redesenho dos pavi-

mentos, a substituição do mobiliário

urbano, e proporcionando fontes de

sombra. Tem, ainda, como finalidade

"estabelecer uma relação entre a área

afeta ao edifício da Junta e a Praça

através de um perfil adequado da via,

com pequenas rampas nos topos da

área da intervenção, o revestimento do

pavimento, que passará a ser de parale-

los de basalto", destinados a contribuir

para a redução da velocidade do trânsi-

to. zx  JL

zx  Essa será a vontade do exe-

cutivo camarário de Alcanena,

um dos que integra a Associação

de Municípios do Vale do Tejo.

Segundo site Medio Tejo, o presidente

da Câmara, Rui Anastácio disse que a

estagnação do projeto de reabilitação do

edifício "envergonha todas as Câmaras

Municipais que estão ligadas a este

processo".

A Associação de Municípios do Vale

do Tejo fez algumas obras de reabili-

tação,em março de 2020 depois do

Município da Nazaré ter deliberado

tomar posse administrativa do edifício

se nada fosse feito para diminuir o risco

para a segurança pública.

A recuperação do edifício para a sua

velha função de colónia balnear foi

abandonada pelos Municípios que com-

põem a Associação, que até agora, para

além do interesse em resolver o assun-

to,procedeu ao entaipamento do edifício

para evitar a entrada de estranhos,

limpou caleiras e reparou o telhado.

A reabilitaçao do edifício é falada há

décadas, mas a concretização de proje-

tos arrasta-se devido a divergências de

utilização e ausência de financiamen-

tos. zx JL

Reabilitação da Colónia Balnear da Nazaré
pode avançar em 2022
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Alcobaça

Paulo Alexandre

zx António Raposo deputado

municipal eleito pela CDU enviou

um requerimento de informação

ao executivo de Alcobaça a solici-

tar esclarecimentos sobre o plano

de mudanças nas passagens de

nível do Oeste, em especial nas

passagens de nível de São

Martinho do Porto, Cela Velha e

Pataias Gare.

O deputado quis saber se foram apre-

sentados à Câmara Municipal os referi-

dos planos de alteração e quais os

planos e calendários de implementação

das medidas, assim como se está pre-

vista uma apresentação às Assembleias

de Freguesia mais diretamente afetadas.

Em resposta, o presidente da Câmara

de Alcobaça, Herminio Rodrigues, con-

firma que os "planos foram já efetiva-

mente apresentados à Câmara

Municipal", estando "a ser alvo de nego-

ciação, pelo que, não é ainda o momento

adequado para a sua divulgação".

O autarca garante, ainda assim, que "a

sua apresentação já começou a decorrer

em sede de executivo das freguesias

visadas". zx

Deputado da CDU questiona executivo
sobre passagens de nível

Paulo Alexandre

zx Entrou em funcionamento o

novo Centro de Vacinação do con-

celho de Alcobaça, instalado no

Mercado Municipal.

A Câmara Municipal de Alcobaça re-

fere que "este novo espaço dá uma

resposta mais eficaz às exigências deste

projeto, uma vez que o espaço anterior,

escolhido e gerido pelo ACES Oeste-

Norte, revelou-se insuficiente para as

atuais exigências do processo de vaci-

nação. Como tal, a Câmara propôs ao

ACES Oeste-Norte o Mercado Municipal,

um espaço que reúne todas as

condições necessárias para que o

processo de vacinação no concelho de

Alcobaça decorra sem sobressaltos,

contribuindo para a mitigação da pan-

demia da Covid-19."

O espaço, tem cerca de 1200 m2, WC's

exclusivos para utentes, um secretaria-

do com dois postos de atendimento, sala

de preparação (das vacinas), 6 postos de

vacinação, uma sala de emergência /

gabinete médico e 3 espaços poliva-

lentes para uso dos serviços de Saúde. zx

Novo Centro de Vacinação abriu portas
a 16 de janeiro no Mercado Municipal

DR

Período de Discussão Pública da revisão
do PDM inicia a 14 de fevereiro

Paulo Alexandre

zx Foi deliberada por unanimi-

dade, em sede de reunião de

câmara, a abertura do período de

discussão pública da Proposta de

Revisão do Plano Diretor Muni-

cipal (PDM) de Alcobaça.

A proposta de Plano estará disponí-

vel para consulta de todos os interessa-

dos durante 45 dias (de 14 de fevereiro a

19 de abril), nos dias uteis, das 9h30m às

17h nos seguintes locais: no espaço da

Biblioteca Digital, situado no Jardim do

Tribunal de Alcobaça, na Praça João de

Deus Ramos, em todas as Juntas de

Freguesia do concelho e no site oficial do

Município:

(https://www.cm-alcobaca.pt/).

Os interessados poderão apresentar

eventuais sugestões e ou pedidos de

esclarecimento sobre quaisquer ques-

tões que possam ser consideradas no

âmbito deste procedimento, por escrito

em documento próprio a disponibilizar

pelo município e dentro do período atrás

referido, através dos correios, entregues

diretamente no espaço de atendimento

acima referido, ou para o seguinte

endereço de correio eletrónico: ordena-

mento@cm-alcobaca.pt.

Mais se informa que durante o perío-

do de discussão pública, serão rea-

lizadas sessões de esclarecimento em

datas e locais a anunciar.

"Sublinhe-se a histórica relevância

deste processo, há muito aguardado

pelos munícipes. A revisão do PDM per-

mitirá uma melhor definição estratégica

do ordenamento do território, lançando

as bases para a construção do futuro do

concelho de Alcobaça", esclarece o

Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça. zx

DR
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Alcobaça

zx A Câmara Municipal de

Alcobaça aprovou a prorrogação

do protocolo de cooperação entre

o Município e o GAPA - Grupo de

Amigos dos Peludinhos de

Alcobaça, para execução do

Programa CED - Captura

Esterilização e Devolução de

colónias de gatos no concelho de

Alcobaça.

Este programa permite a redução do

número de gatos silvestres, assilvestra-

dos e vadios, bem como de eutanásias e

mobilização de ações de voluntariado

para recolha destes animais, reduzindo

os custos deste tipo de ações.

Em 2021, foram intervencionados

340 felídeos de colónias sinalizadas em

todas as freguesias, quer por

munícipes, quer por juntas de fregue-

sias, sendo que para o ano de 2022 exis-

tem cerca de 700 animais já sinalizados

para intervencionar.

"Acreditamos que esta medida irá

contribuir para a proteção destes ani-

mais, assim como, para o reforço da

saúde pública, diminuindo a população

de animais vadios e contribuindo para a

sua adoção por parte das famílias do

concelho de Alcobaça", explica o

Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça, Hermínio Rodrigues.

Esta é uma medida de reforço das

políticas de proteção animal, no âmbito

das quais o Município tem desenvolvido

várias ações, desde a criação em 2016

do Centro de Recolha Oficial de

Animais do Município de Alcobaça

(CROAMA), com capacidade limite de

15 animais a 25 animais;

Passando pela colaboração na cons-

tituição de uma rede de Centros de

Recolha Oficiais, no âmbito da qual o

atual centro irá beneficiar de melho-

rias,

disponibilizando um serviço de

esterilização de animais encaminhados

para adoção e tem, desde 2017, um pro-

grama de promoção da adoção em que,

gratuitamente, é efetuada a vacinação

antirrábica e identificação eletrónica

dos animais adotados no CROAMA e

efetua a divulgação dos animais para

adoção em plataforma informática

entre outras medidas. zx PA

Câmara Municipal reforça protocolo
para Captura, Esterilização
e Devolução de gatos abandonados

DR

zx Um homem morreu, na passa-

da quarta-feira em Moleanos, víti-

ma de uma colisão entre uma mota

e um camião.

O acidente "vitimou mortalmente o

condutor da mota, de 64 anos", disse à o

comandante dos Bombeiros de

Alcobaça, Leandro Domingos, acrescen-

tando que o óbito foi declarado no local e

o corpo transportado para o Instituto de

Medicina Legal de Leiria.

A colisão ocorreu às 15.28 horas, ao

quilómetro 95 do Itinerário Complementar

(IC) 2, na zona de Moleanos.

No local estiveram quatro viaturas dos

bombeiros de Alcobaça, com dez opera-

cionais, seis viaturas do Instituto

Nacional de Emergência Médica, com

seis elementos, e ainda seis viaturas e 11

militares da GNR. zx

zx Ao fim de décadas de reivin-

dicações e adiamentos de inter-

venções numa das estradas mais

movimentadas da Região, que

serve vários concelhos, arranca-

ram as obras de beneficiação do

Itinerário Complementar 2 (IC2).

A intervenção, entre Asseiceira e

Freires (Benedita), arrancou no passa-

do dia 15, e obrigou ao condicionamen-

to do trânsito na via para dar seguimen-

to aos trabalhos preparatórios da

empreitada orçamentada em 8,4 mi-

lhões de euros.

Segundo a IP - Infraestruturas de

Portugal, a obra inclui a reabilitação

integral do pavimento, o reforço e

reabilitação do sistema de sinalização

(horizontal e vertical), dos equipamen-

tos de segurança da estrada e do sis-

tema de guiamento e balizagem, bem

como a beneficiação global do sistema

de drenagem da via e a reformulação de

cinco intersecções de nível, com cons-

trução de rotundas que substituirão os

atuais cruzamentos. zx PA

Arrancaram as obras no IC2 entre
Alcobaça e Rio Maior arrancaram

Colisão entre mota e camião faz
um morto em Moleanos

DR
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Hermínio Rodrigues: "Município vai criar evento 
dedicado à Maçã de Alcobaça e Festival Convivências"

Entrevista com o Presidente da

Câmara Municipal de Alcobaça

zx Após vários mandatos na

cadeira da vereação, Herminio

Rodrigues foi eleito Presidente da

Câmara de Alcobaça, nas Autár-

quicas de 2022, sucedendo a Paulo

Inácio, que saiu do palacete cor-

de-rosa por limite de mandatos.

A requalificação do território, a di-

gnificação da sede política do concelho,

a atratividade territorial e captação de

mais interesse por investidores e resi-

dentes são, para o autarca social-

democrata, metas desejáveis para o

mandato de 4 anos.

Região da Nazaré: Para além do

processo judicial que aguarda

uma decisão final, a autarquia já

iniciou conversações com os pro-

prietários dos antigos armazéns

da Rua D. Pedro V para

adquirirem aquele terreno?

Espera concluir esse processo

este ano?

Hermínio Rodrigues: Este é um

assunto que queremos resolver com a

maior brevidade possível. Vamos en-

cetar um conjunto de reuniões com os

proprietários para solucionar este pro-

blema. Não nos podemos esquecer do

impacto negativo que esta situação

causa, quer para cidade, quer para o

futuro hotel de charme do Mosteiro de

Alcobaça.

Região da Nazaré:Com exceção

do parque de skate, a cidade de

Alcobaça não tem equipamentos

desportivos de utilização livre

(campos de futebol 7, campo para

basket, andebol, de ténis, piscina

no verão etc.). Vai alterar esta

situação nos próximos 4 anos? O

que se compromete a fazer nesta

matéria?

Hermínio Rodrigues: Como é do

co-nhecimento público, a criação de

espaços para desporto espontâneo con-

sta no meu programa eleitoral com uma

das prioridades na área do Desporto,

que está inscrita no eixo estratégico da

Felicidade. Convém relembrar o tremen-

do impacto positivo que o Parque Verde

trouxe a este respeito, mas estamos na-

turalmente a estudar um conjunto de

novas soluções.

Região da Nazaré: Quando será

lançado o concurso para a segun-

da fase do Parque Verde?

Hermínio Rodrigues: Não existe

propriamente uma 2ª fase do Parque

Verde. Existe sim um projeto de requali-

ficação das margens do Rio Alcoa entre

Chiqueda e o Parque Verde, no valor de 1

milhões de euros com financiamento já

aprovado no âmbito do PRR. Este proje-

to juntamente com o Parque Verde e com

a Mobilidade Suave irá permitir a

pedonalização integral do Rio Alcoa.

Região da Nazaré: Quais são as

principais necessidades para a

cidade de Alcobaça a curto prazo?

Hermínio Rodrigues: Especificamente

para a cidade de Alcobaça, estamos

focados na requalificação da Praça D.

Afonso Henriques cuja renovação do

piso servirá de ensaio para a Praça 25 de

abril. Vamos trabalhar num projeto de

requalificação das ruas contíguas Frei

Fortunato e Miguel Bombarda. Vamos

também realizar algumas obras de me-

lhoria do Estádio Municipal.

Região da Nazaré: Quais são os

projetos prioritários para o con-

celho?

Hermínio Rodrigues: Hermínio

Rodrigues: A coesão territorial é um dos

maiores desafios para o qual estamos a

trabalhar através da melhoria das aces-

sibilidades e da rede viária, além da cri-

ação duma ciclovia que una todo o con-

celho. Vamos concluir a carta escolar

com a requalificação da EB123 de

Pataias, da Escola EB23 Frei Estevão

Martins e com a conclusão da cons-

trução do Centro Escolar de Alfeizerão.

Focar-nos-emos igualmente na manu-

tenção do parque escolar existente.

Em matéria de economia, estamos em

sintonia com as empresas dos setores

mais emblemáticos e tradicionais para

criar uma única marca que certifique a

excelência da nossa produção.  Vamos

continuar com as obras da Zona

Empresarial Responsável da Benedita e

ampliar as zonas industriais do Casal da

Areia e das Alvas de Pataias. Estamos

também focados no arranque das obras

do Projeto de Mobilidade Suave que irá

seguramente gerar novas dinâmicas de

interação turística e social entre

Alcobaça e Nazaré.

A ligação entre o passado, o presente

e o futuro do concelho será cristalizada

no tão ambicionado Campus de

Investigação e Experimentação Agríco-

la, Gastronómica e Tecnológica, a

resposta a um sonho antigo de trazer o

ensino superior para o concelho, com

tudo o que isso representa em matéria

criação de valor e de novas dinâmicas.

Região da Nazaré: O executivo

camarário da Nazaré anunciou a

aquisição de um terreno destina-

do à construção de um parque de

estacionamento com 4 pisos. Um

dos graves problemas da zona

histórica de Alcobaça é, precisa-

mente, a falta de estacionamento.

Há algum projeto pensado para

resolver o problema a médio ou

longo prazo?

Hermínio Rodrigues: É um

assunto que está a ser estudado em

estreita colaboração com entidades pri-

vadas e a associação de comerciantes

de Alcobaça.

Região da Nazaré: Os turistas

que visitam o centro Histórico de

Alcobaça fazem-no principal-

mente por dois motivos: pelo

Mosteiro e por alguma oferta gas-

tronómica de qualidade. Rapida-

mente chegamos à conclusão que

é pouco para assegurar a atra-

tividade de um destino turístico.

Para além do museu da rádio, que

está em andamento, a autarquia

não deveria assumir como priori-

dade o reforço da oferta turística,

como por exemplo, a criação de

outros museus como um museu

de produtos regionais, um museu

de cerâmica, um museu da músi-

ca aproveitando a Academia de

Música, a sua história e os seus

músicos?

Hermínio Rodrigues: A diversifi-

cação da oferta turística do concelho

não passa apenas pela museologia e

muito menos se esgota nos projetos

municipais. A nível museológico, a

cidade de Alcobaça apresenta inclusive

uma oferta que não pede meças a ne-

nhum outro concelho.

Temos o Museu do Vinho, o maior a

nível nacional na sua categoria. Temos o

Museu Raul da Bernarda (da Câmara) e

o Museu de Cerâmica de Alcobaça (pri-

vado) que dão conta do legado importan-

tíssimo deste setor industrial. O futuro

Museu das Máquinas Falantes terá

seguramente uma componente dedica-

da à Música e à sua particular prevalên-

cia no concelho. A Academia de Música

tem sido um parceiro de excelência do

Município em diversas frentes e conti-

nuará a sê-lo noutros projetos.

Sublinhamos na sua questão a

ausência de menção a todo o trabalho

realizado na recuperação do Mosteiro

de Coz que deverá em breve beneficiar

de melhorias infraestruturais e de

novas investigações arqueológicas sem-

pre com recurso a financiamento.

Nunca é de menos sublinhar o potencial

turístico do agora Monumento Nacional.

Região da Nazaré: Ainda não

se sabe se vai ser possível a rea-

lização do carnaval noturno este

ano, mas no futuro a autarquia

irá continuar a organizar o car-

naval noturno em Alcobaça? Com

ou sem tenda?

Hermínio Rodrigues: Dada a

atual situação pandémica, o Carnaval

não se realizará este ano, mas é

intenção da Câmara Municipal manter o

Carnaval noturno com Tenda nos próxi-

mos anos.

Região da Nazaré: Que outros

eventos pretende realizar em

Alcobaça e no concelho?

Hermínio Rodrigues: Vamos em

primeiro lugar trabalhar para consolidar

os vários eventos e festivais de excelên-

cia do concelho, tais como o

Cistermúsica, Gravíssimo, Ao Teatro,

Festival do Acordeão, Marionetas na

Cidade, Mostra Internacional de Doces e

Licores Conventuais, Aljubarrota

Medieval e as Festas da Cidade - São

Bernardo.

Vamos também criar dois novos even-

tos: um dedicado à Maçã de Alcobaça e

ao seu impacto social, cultural e

económico; o outro, denominado Festival

Convivências que terá uma dimensão

internacional e promoverá o encontro de

várias culturas gastronómicas.

Região da Nazaré: Como pre-

tende resolver a questão dos pré-

dios devolutos e em ruína no cen-

tros históricos?

Hermínio Rodrigues: Para incen-

tivar a reabilitação urbana de Alcobaça,

a Câmara decidiu conceder isenções

por 3 anos em sede de Imposto

Municipal sobre Imóveis (IMI) e de

Imposto Municipal sobre as

Transmissões Onerosas de Imóveis,

dois instrumentos que a Autarquia

disponibiliza a proprietários e/ou

investidores em reabilitação urbana no

concelho.

Estes apoios, concedidos sob deter-

minadas condições, estão enquadrados

num conjunto de ações de promoção de

reabilitação urbana previstos no pro-

grama de delimitação das chamadas

Áreas de Reabilitação Urbana (ARU).

A delimitação das ARU ficou forma-

lizada em 2020 nos principais aglome-

rados populacionais do concelho:

Alcobaça, Benedita, Pataias, São

Martinho do Porto, Aljubarrota e Coz.

Todos os documentos relativos a estas

ARU podem ser consultados no Portal

do Munícipe.

Região da Nazaré: Quem gerirá

o futuro pavilhão multiusos de

Alcobaça? A autarquia ou será

uma gestão externa?

Hermínio Rodrigues: A gestão

deste equipamento será da responsabil-

idade da Autarquia.

Região da Nazaré: A requalifi-

cação da avenida professor

Joaquim Vieira Natividade está

praticamente concluída, no

entanto existe uma área entre a

zona requalificada e a margem do

rio, (onde se realizava a feira) que

ficou ao abandono. Quanto tempo

irá ficar nesse estado? E o que

está pensado para aquela zona?

Hermínio Rodrigues: O espaço

em questão irá ser alvo de intervenção

para que ali se mantenha em funciona-

mento o Mercado.

Região da Nazaré: Está pre-

vista a criação de planos de por-

menor para a Cova da Onça e

para a Quinta da Conceição?

Hermínio Rodrigues: Em ambos

os casos, os planos de pormenor já exis-

tem. zx

DR
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Nazaré/Alcobaça

zx Os Serviços Municipalizados

da Nazaré iniciaram, no passado

dia 17, a instalação da nova con-

duta elevatória de águas residu-

ais domésticas da Estação Eleva-

tória de Águas Residuais Norte

(EEAR Norte).

A obra irá prolongar-se até 15 de abril

e não implicará a interrupção do serviço

de saneamento de águas residuais à

população.

Com a intervenção substituir-se-á

uma conduta datada de 1956. Esta ope-

ração de renovação, prevista para aque-

la estação, "visa o aumento da capaci-

dade do caudal a elevar, e a mitigação de

eventuais episódios de extravasamento

da estação, que ponham em causa a

qualidade das águas balneares", expli-

cam os Serviços Municipalizados.

"A obra desenvolver-se-á entre a

Praça Manuel Arriaga e a Avenida do

Município, no lado poente do paredão,

ao longo da Avenida da República e da

Avenida Manuel Remígio e não impli-

cará a alteração da circulação

rodoviária, exceto quando for necessário

executar as travessias das referidas

avenidas. A circulação de peões não

será interrompida, mas poderá ser

condicionada junto à frente de obra".

Os trabalhos decorrerão de

17.01.2022 a 15.04.2022. Não implicarão

qualquer interrupção do serviço de

saneamento de águas residuais presta-

do à população. zx

Nova conduta elevatória de águas
residuais domésticas da Estação
Elevatória de Águas Residuais Norte

Município de
Alcobaça cancela
Gala do Desporto

zx O Município de Alcobaça

anunciou o cancelamento da

edição deste ano da Gala do

Desporto ainda por conta do atual

contexto de pandemia.

Apesar do adiamento da cele-

bração, será feito um levantamen-

to das entidades desportivas de

maior destaque no ano civil/época

anterior que serão homenageadas

oportunamente em sede de

reunião de câmara.

O Município de Alcobaça

entende que estes prémios de-

verão ser entregues aos atletas e

associações que mais se

destacaram, como forma de home-

nagear todo o esforço realizado

pela comunidade desportiva do

concelho, com as mais diversas

restrições para a prática das suas

modalidades. zx

DR

zx O Município da Nazaré irá

disponibilizar um novo apoio a

famílias com mais de um edu-

cando nos serviços de Apoio à

Família (pré-escolar e 1º ciclo).

O gabinete de educação divulgou

uma informação de acordo com a qual

os encarregados de educação e pais

de crianças a frequentar os estabele-

cimentos de ensino do pré-escolar e

do 1º ciclo do ensino básico gozam de

um desconto de 20% neste serviço de

apoio à família se tiverem mais do que

um educando a frequentar a rede de

ensino pública.

A medida, que entrará em vigor a

partir do mês de fevereiro, só é válida

para situações fora dos escalões A e

B.

As inscrições para esta ajuda adi-

cional devem ser feitas em formulário

próprio junto da Secretaria da Escola

Básica e Secundária Amadeu

Gaudêncio. zx

Câmara alarga Apoios à família

Centro de Saúde da Cela com
reabertura prevista para breve

zx A unidade de saúde da Cela

deverá reabrir brevemente e com

dois médicos.

A informação foi avançada pelo

presidente da Câmara de Alcobaça em

reunião de Câmara em resposta às

queixas dos utentes daquela unidade

que, de um momento para o outro, se

viram forçados a mudar de rota para

ter atendimento médico.

Rogério Raimundo, ex-vereador da

CDU na Câmara, falou como um dos

utentes do Centro de Saúde da Cela, e

lamentou que aquela unidade de saúde

tenha fechado as portas no passado

mês de dezembro, "deixando os seus

utentes sem médico e sem enfer-

meiros".

Os utentes da Cela continuaram a

ser atendidos no Centro de Saúde

Pedro e Inês, em Alcobaça, na sequên-

cia da autorização do AcesOeste para a

agregação da unidade da Cela pelo

Centro de Saúde de Alcobaça que é efe-

tivada este mês.

O presidente da Câmara de

Alcobaça, Hermínio Rodrigues garan-

tiu, ao representante dos utentes que

"já foram contratados dois médicos, e

que deverão entrar em funções breve-

mente". zx

Paulo Alexandre

zx O município de Alcobaça foi

eleito vice-presidente da direção

da Associação Portuguesa das

Cidades e Vilas da Cerâmica,

que representa 19 cidades e

vilas cerâmicas portuguesas.

A eleição dos novos órgãos sociais

decorreu no passado dia 14, em

Aveiro, sendo a direção liderada pelo

município de Aveiro.

Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha,

Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra,

Montemor-o-Novo, Redondo, Reguen-

gos de Monsaraz, Tondela, Viana do

Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova

de Poiares, Porto de Mós, Oliveira do

Bairro, Leiria e Condeixa constituem a

Associação Portuguesa das Cidades e

Vilas da Cerâmica

Entretanto, no passado sábado, dia

22, foi inaugurada na Adega dos

Balseiros, no Museu do Vinho de

Alcobaça, a inauguração a exposição

"Cerâmica Portuguesa", da Associação

Portuguesa de Cidades e Vilas

Cerâmicas.

A exposição poderá ser visitada até

ao dia 10 de abril, de terça-feira a

domingo, das 10h às 13h e das 14h às

17h. zx

Alcobaça na vice-presidência da 
associação de cidades e vilas da cerâmica

zx BREVE
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Bull Insurance garante médico gratuito
aos funcionários da Câmara das Caldas

zx O Centro Hospitalar de Leiria (CHL)

aumentou a sua atividade assistencial

em 2021, com um número recorde de

sempre de mais de 309 mil consultas

médicas realizadas e mais de 18 mil

cirurgias efetuadas. "Através da análise

de vários indicadores da atividade

assistencial do CHL de 2021, os dados

obtidos demonstram mais do que a

nossa nítida retoma: são claramente um

recorde na nossa produtividade, só pos-

sível pelo empenho e dedicação dos

nossos profissionais", realça Licínio de

Carvalho, presidente do Conselho de

Administração do CHL. "Tendo em conta

o período conturbado da pandemia vivi-

do nos primeiros e últimos meses de

2021, com muitos constrangimentos

verificados no CHL na resposta aos nos-

sos utentes, estamos francamente

orgulhosos deste crescimento tão signi-

ficativo nos nossos resultados assisten-

ciais."

Em 2021, o CHL concretizou mais de

101 mil primeiras consultas, e mais de

208 mil segundas consultas, números

acima da fasquia de outros anos. "No

âmbito das cirurgias, realizámos, em

2021, mais de 12.800 cirurgias de ambu-

latório, mais de 2.900 cirurgias conven-

cionais e mais de 2.400 cirurgias

urgentes", salienta Licínio de Carvalho.

Acresce ainda que, a Unidade de

Hospitalização Domiciliária do CHL

cuidou de 384 doentes em 2021, o que

representa um aumento de 207,2% face

a 2020, ano em que iniciou atividade.

Quanto à atividade do Hospital de Dia,

foram realizadas mais de 20.500

sessões só em 2021. zx

Francisco Gomes

zx A Bull Insurance, empresa

com sede nas Caldas da Rainha

que se dedica à mediação, con-

sultoria, análise de riscos e

gestão de seguros, fez uma

parceria com a Câmara Muni-

cipal que, de forma inédita, vai

permitir a todos os colabo-

radores da autarquia e das jun-

tas de freguesia do concelho, e

aos bombeiros voluntários, bem

como aos respetivos agregados

familiares, até o limite de quatro

pessoas em cada, usufruírem de

médico ao domicílio inteira-

mente grátis 24 horas por dia. 

Este serviço, sem qualquer custo

para o Município, é inteiramente supor-

tado Pela Bull Insurance, "broker" que

gere a conta de seguros da Câmara, e

será desenvolvido pela empresa

Serviço Médico Permanente. 

"Num conceito de economia circular

esta iniciativa proporciona o serviço de

médico ao domicílio. Queremos propor-

cionar uma solução inovadora que pro-

move a saúde e bem-estar, benefícios

digitais (teleconsultas de medicina

geral e familiar), gestão do tempo dos

colaboradores e familiares, diminuindo

o absentismo, o aumento de produtivi-

dade e da qualidade de vida", refere

António Salvo, diretor da Bull

Insurance.

Desta forma a empresa pretende re-

tribuir a confiança depositada ao longo

dos anos pelo Município e pelos

Bombeiros, que são clientes da Bull

Insurance.

Estima-se que este serviço abranja

um universo potencial de cerca de

cinco mil pessoas e procura-se que

algumas delas venham a aderir a ou-

tros serviços, pagos, o que permitirá

obter algum retorno com a iniciativa.

Fundada em 2007, a Bull Insurance

tem sede na Avenida 1º de Maio, para

além de delegações em Leiria e Lisboa.

Com um capital social de 160 mil euros,

apresenta uma carteira com aproxi-

madamente cinco mil clientes.

O atual contrato com a Câmara das

Caldas, assinado a 22 de dezembro do

ano passado, que tem por objeto princi-

pal a contratação de serviços de medi-

ação de seguros a celebrar em 2022 e

2023, bem com a gestão da carteira de

seguros do Município, iniciou em

janeiro deste ano e terminará no final

do próximo.

A empresa está a preparar uma ofer-

ta semelhante para as câmaras que

integram a Comunidade Intermunicipal

do Oeste. zx

Centro Hospitalar de Leiria aumenta
atividade assistencial em 2021 com
número recorde de consultas e cirurgias

zx O Centro Hospitalar de

Leiria (CHL) remodelou recente-

mente a sala de atendimento de

utentes em ambulatório no Ser-

viço Farmacêutico, no Hospital

de Santo André, em Leiria, o

que possibilitou a melhoria

das instalações deste setor.

"Esta obra permitiu melhorar um

setor do Serviço Farmacêutico e

ampliar um espaço dedicado à dis-

pensa de medicamentos a utentes

em regime de ambulatório de modo a

garantir o acesso gratuito ao

medicamento", destaca Joaquina

Sanganha, diretora do Serviço

Farmacêutico do CHL. "A antiga área

já se tornava exígua para o número

de utentes que atendemos diaria-

mente, que chega a uma média de 40

a 50 pessoas, bem como para o

armazenamento e arrumação dos

medicamentos e materiais neces-

sários à dispensa". zx

Centro Hospitalar de Leiria remodela sala
de atendimento de utentes em ambulatório
no Serviço Farmacêutico

DR
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zx  A criação artista está a

nascer num dos locais mais

movimentados, nas proximi-

dades da praia.

Está a nascer um novo mural dedica-

do à mulher nazarena e ao seu papel

em diferentes áreas na sociedade local

ao longo de décadas.

A proposta de Arte de Rua está a

transformar o muro junto às escadas

de acesso ao Bairro dos Pescadores, ao

lado do Mercado Municipal da Praia da

Nazaré.

Topa Topera (Tiago Estrelinha) é o

autor desta manifestação artística,

desenvolvida em espaço público, que

pretende transmitir, "pela expressão do

olhar e aspetos ligados ao traje tradi-

cional, como o cachené, a importância

da mulher na sociedade nazarena".

A nova intervenção de Street Art

junta-se aos dois murais já existentes

na vila. Um na Meia Laranja, da autoria

de Filipe Ferreira, feito a partir de

fotografias que retratam a Nazaré anti-

ga, outro no muro da Ladeira do Sítio da

Nazaré, criado por Erick Wilson, que

representa a onda gigante da Nazaré. zx 

"The Quest for the Lost Map" de Isabel
Ricardo recebe o Literary Titan Book
Awards com a medalha de ouro

zx  O livro da autora nazarena,

Isabel Ricardo, intitulado "The

Quest for the Lost Map", foi pre-

miado com o Literary Titan Book

Awards com a medalha de ouro

"Não resisto a partilhar uma notícia

maravilhosa que me chegou no dia 3!  É

com imensa alegria que informo que o

meu livro foi premiado", escreveu a

autora de vários livros publicados, e

agora também (alguns) traduzidos.

"O Literary Titan Book Awards é con-

cedido a livros que nos surpreenderam

e maravilharam com estilos de escrita

únicos, mundos vívidos, personagens

complexos e ideias originais. Esses

livros merecem elogios extraordinários

e temos o orgulho de reconhecer o tra-

balho árduo, a dedicação e a imagi-

nação desses autores talentosos.

O Gold Award é concedido a livros

que consideramos perfeitos na trans-

missão de conteúdo original, desen-

volvimento meticuloso de personagens

únicos num ambiente orgânico e mar-

cante, enredo inovador e prosa ele-

gante que transforma palavras em

livros lindamente escritos." - Literary

Titan

"The Quest for the Lost Map" (Em

Busca do Mapa Perdido), publicado pela

editora americana Underline Publishing

e com o apoio à tradução do Instituto

CAMÕES e da DGLAB já havia sido

agraciado, no dia 23 de dezembro, com

5 estrelas pela LITERARY TITAN,

recebendo um comentário bastante

favorável e entusiasta. (Literary Titan é

uma organização americana de editores

profissionais, escritores e professores

apaixonados pela palavra escrita.)

"Em Busca do Mapa Perdido'', de

Isabel Ricardo, começa por nos levar de

volta a 1307. Foi emitida uma ordem

secreta pelo Rei Filipe IV para capturar,

aprisionar, torturar e matar todos os

Cavaleiros Templários em França. No

entanto, chegaram aos ouvidos do

Grão-Mestre, Jacques de Molay,

rumores do plano. Este encarrega o

Templário Jean-Luc de escapar à cap-

tura, confiando nele para guardar e

manter em segurança um mapa muito

importante. Jean-Luc foge para terra

segura em Portugal, onde não pode ser

capturado, com o mapa bem escondido.

Uma vez lá, vive o resto da sua vida com

outros Cavaleiros Templários, a salvo

da severa sentença do Rei Filipe IV.

Avançando para o dia presente. A

Gabriela e aos seus filhos, André e Inês,

é-lhes oferecida a oportunidade de pas-

sar férias em Sesimbra. O único senão

é que terão que levar consigo Miguel, o

filho problemático de um amigo da

família. Já de férias, conhecem a miste-

riosa Sara, uma adolescente com um

segredo obscuro.

Ao mesmo tempo, um grupo de

homens foi contratado para procurar o

mapa secreto de há tanto tempo atrás.

Através de atribulações e muita aventu-

ra, os adolescentes e os perigosos

homens acabam com a mesma missão;

encontrar o mapa que os levará ao

Santo Graal.

A autora escreve de uma forma que

o atrai para a história imediatamente.

Desde a primeira linha até à última, os

leitores estarão completamente imer-

sos e a imaginar o que irá acontecer a

seguir. A história de Jean-Luc e os

Templários é baseada em factos reais

na História que irão seduzir os leitores

ávidos de ficção histórica. A autora faz

um excelente trabalho a descrever a

cena sem se tornar redundante.

Alinhavou muito bem a história dos

Templários do Rei Dinis sem "palha"

desnecessária.

Em Busca do Mapa Perdido o ritmo

acelera quando chega ao tempo pre-

sente. Os leitores irão rir e identificar-

se com a relação entre os irmãos André

e Inês. Inês é a típica irmã, irritada por

tudo o que o irmão faz. No entanto,

quando é necessário, estão lá um para o

outro. Foi bom vê-los amadurecer, tam-

bém, através de lições aprendidas com

Miguel e Sara. O passado atribulado de

Sara fê-la crescer rapidamente, mas

certamente ensinou aos seus novos

amigos umas lições de vida impor-

tantes.

Este livro mostra a forte ligação de

amizade entre os adolescentes, todos

se juntam para ajudar uma jovem em

dificuldade. Sara não teve uma vida

fácil e não está habituada a que estejam

dispostos a ajudá-la. Apesar de terem

acabado de a conhecer, todos real-

mente se juntam para a ajudar a sair da

sua situação. A união e laços estreitos

que se formam entre eles lembram-nos

que ainda existem boas pessoas por aí.

Claro, que não se diga que os jovens

não tentam tratar dos assuntos com as

suas próprias mãos quando as coisas

não acontecem rápido o suficiente para

o seu gosto.

No que toca ao grupo de homens que

procuram o mapa secreto, eles são,

supostamente, perigosos. Em vez

disso, eles parecem mais carrancudos

e irritadiços do que ameaçadores.

Isabel Ricardo faz um ótimo trabalho a

inserir humor em que os adolescentes

levam a melhor sobre os homens em

mais do que uma ocasião.

Em Busca do Mapa Perdido: o Livro 1

da Trilogia do Porto do Graal irá

entreter os amantes da ficção histórica,

especialmente aqueles que têm uma

paixão pelos Cavaleiros Templários. Os

leitores que gostam de ficção para

jovens adultos deleitar-se-ão ao seguir

as aventuras e travessuras dos adoles-

centes. Este é um excelente começo

para a série." zx 

Mural junto ao Mercado Municipal 
homenageia a mulher da Nazaré

DR
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Brasileiro Lucas Chumbo aguarda
confirmação de recorde de maior
onda alguma vez surfada

zx Lucas Chumbo pode ter sur-

fado a maior onda da história,

cujo recorde pertence ao conter-

râneo Rodrigo Koxa.

Depois da aventura no passado dia

8 de janeiro na Praia do Norte,

aproveitando uma das maiores ondu-

lações do novo ano, o surfista fala em

"monstruosidades da natureza em

fúria": O que eu vivo no mundo das

ondas gigantes eu não vivo em lugar

algum".

Em entrevista ao blog Boas Ondas,

Lucas Chumbo descreve o dia na Praia

do Norte como sendo "Incrível, históri-

co".

"Um dos mais bonitos desde o de

outubro de 2020. Estava gigante, com

ondas de 70, 80, 90 pés, sei lá. O vento

estava perfeito. Terral pela manhã e

sem vento à tarde. Um tipo de swell

que vai ficar guardado na memória,

marcado na história", e garante que a

onda que apanhou "foi enorme, adre-

nalizante, uma das maiores da minha

vida com certeza, mas temos de

esperar a avaliação".

Sobre o que o motiva a enfrentar

um perigo de morte, o brasileiro fala

em "motivação", do amor pelo mar,

pelas ondas gigantes, e do amor por

desbravar estes momentos".

"O que eu vivo no mundo das ondas

gigantes eu não vivo em lugar algum.

Eu espero cada minuto do ano para

viver isso de novo. Preparo meu corpo

e minha mente para estar 100 % e dar

meu melhor. Quero viver isso a vida

inteira e seguir os passos do meu

mestre Burle, para ter uma trajetória

brilhante ao lado dele", disse o surfista

na entrevista.

O atual recorde do mundo é de

Rodrigo Koxa, que surfou uma onda de

80 pés (24,4 metros) em 2017, na Praia

do Norte, da Nazaré. zx JL

PUB.
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Francisco Gomes

zx  O Ministério Público da 1ª

Secção das Caldas da Rainha do

Departamento de Investigação e

Ação Penal da Comarca de Leiria

apresentou a primeiro interro-

gatório judicial, no dia 13 de

janeiro, o gerente e o contabilista

de várias sociedades comerciais

que foram detidos no âmbito de

um esquema fraudulento rela-

cionado com o comércio de

automóveis, ficando a aguardar o

desenrolar do processo sujeitos à

medida de coação de prisão pre-

ventiva.

Os arguidos, de 62 e 53 anos, são sus-

peitos da prática de um crime de fraude

fiscal qualificada.

O Tribunal considerou fortemente

indiciado que os arguidos integram uma

rede criminosa para obtenção de avul-

tadas vantagens ilícitas, que ascendem

a mais de vinte milhões de euros, com o

não pagamento de IVA.

Segundo o Ministério Público, a rede

criminosa dedica-se à aquisição de mil-

hares de veículos usados, a diversos

fornecedores sediados em países da

União Europeia, encaminhando-os,

depois, para empresas que controlam e

que revendem tais veículos a consumi-

dores finais, sem terem que pagar IVA.

No seio dessa rede, os arguidos cri-

avam empresas sem qualquer atividade

real, a fim de fabricar documentação

falsa para suportar transações inexis-

tentes/negócios simulados, visando a

fraude fiscal, de modo a fazer crer que

os veículos eram adquiridos por empre-

sas portuguesas, que posteriormente os

revendiam a clientes espanhóis.

"Essa documentação fabricada pelos

arguidos possibilitava que, em Espanha,

se fizesse crer que o IVA devido pela

transação intracomunitária tinha sido já

deduzido em Portugal, isentando os titu-

lares da operação de o pagarem, obten-

do estes a avultadíssima vantagem ilíci-

ta mencionada", sustenta o Ministério

Público.

Por Portugal passava o circuito docu-

mental de tais negócios através da uti-

lização de empresas de fachada em

cujas contas circulavam os montantes

envolvidos nas transações.

Foram constituídos doze arguidos,

singulares e coletivos, e realizadas

diversas buscas, domiciliárias e não

domiciliárias, nas zonas de Caldas da

Rainha e Leiria.

Os detidos, de nacionalidade por-

tuguesa, dedicaram-se a esse esquema

criminoso durante vários anos, desde

2016 e em crescendo a partir de 2018 até

2021, com aumento progressivo da fatu-

ração falsa, da criação de diversas

empresas com a única finalidade apon-

tada e a utilização de cada vez mais pes-

soas como testas de ferro dessas

empresas, pelo menos catorze

sociedades comerciais nacionais.

A investigação é dirigida pelo

Ministério Público da 1ª Secção das

Caldas da Rainha do Departamento de

Investigação e Ação Penal da Comarca

de Leiria, com a coadjuvação do

Departamento de Investigação Criminal

de Leiria da Polícia Judiciária e da

Autoridade Tributária e Aduaneira -

Direção de Finanças de Leiria, através

da constituição de uma equipa mista.zx 

Regional

Suspeitos de fraude com comércio de
automóveis em prisão preventiva

DR

Francisco Gomes

zx  Uma greve por aumentos

salariais e revisão do contrato

coletivo de trabalho foi realizada

na passada quarta-feira pelos tra-

balhadores de empresas do setor

das conservas de peixe ao longo

do país, tendo em Peniche havido

uma concentração à porta da

ESIP.

Os trabalhadores reivindicam o que

consideram ser "aumentos salariais di-

gnos" e a revisão do Contrato Coletivo de

Trabalho (CCT), negociações que dizem

estar bloqueadas pela Associação

Nacional dos Industriais de Conservas

de Peixe (ANICP).

Daí terem feito uma paralisação para

mostrar o seu protesto contra os

"salários muito baixos" que apontam

estarem a ser praticados no setor, ao

momento tempo que aproveitaram para

contestar os horários de trabalho, que

sustentam estarem "desregulamenta-

dos", perante a imposição de horário

noturno.

O SINTAB - Sindicato dos

Trabalhadores da Agricultura e das

Indústrias de Alimentação, Bebidas e

Tabacos de Portugal, integrado na

Federação dos Sindicatos de

Agricultura, Alimentação, Bebidas,

Hotelaria e Turismo de Portugal

(FESAHT), reivindica um aumento de 90

euros para todos, considerando ser pos-

sível uma vez que o setor da indústria

das conservas vive uma boa situação

económica, pois aumentou o volume e o

valor das vendas, sustenta.

Para além dos salários, é pedido

respeito pelo trabalho, alegando

Mariana Rocha, do SINTAB e represen-

tante dos trabalhadores da ESIP, que a

ANICP "pretende negociar a tabela

salarial e a revisão do CCT à custa de

retirada de direitos dos trabalhadores,

ao querer impor o banco de horas e a

laboração contínua, à troca de um

aumento de cinco euros acima do

salário mínimo".

"Os direitos dos trabalhadores são

muito violados e por isso estamos a

chegar ao limite e exaustos", mani-

festou.

Para além da greve, foram promovi-

das concentrações à porta de várias

empresas no país e em Peniche, na ESIP,

indústria pertencente a uma multina-

cional tailandesa, os trabalhadores, a

esmagadora maioria mulheres, corre-

sponderam em massa ao protesto.

Entre os cerca de 800 trabalhadores,

alguns, com medo de represálias, não

compareceram e outros, segundo o

sindicato, chegaram a ser pressionados

para não aderirem.

A ANICP manifestou estranheza por

estes protestos do sindicato afeto à

CGTP surgirem em plena campanha

eleitoral, considerando ser uma ence-

nação com a qual não pactua.

Transmitiu também que o processo

negocial decorre há vários meses,

aguardando resposta da FESAHT à sua

proposta, e que continua disponível para

as conversações sobre o CCT e a revisão

salarial.zx 

Trabalhadores das indústrias de conservas
em greve contra baixos salários

DR
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Francisco Gomes

zx Na sequência da erupção

explosiva do vulcão submarino

Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, no

Reino de Tonga, no Pacífico, ocor-

rido no dia 15 de janeiro, foi gera-

do um tsunami que afetou partic-

ularmente as ilhas Tonga e outros

países com costas próximas, com

algum nível de destruição cos-

teira embora sem vítimas mortais

conhecidas. As alterações provo-

cadas chegaram a Portugal, com

Peniche a registar um aumento do

nível do mar, apesar de não ter

consequências.

Este tsunami propagou-se pelos

vários oceanos, incluindo o Atlântico,

tendo-se observado variações do nível

do mar em praticamente todas as

estações maregráficas em operação na

costa portuguesa, variações essas com

amplitudes inferiores a meio metro, re-

vela o Instituto Português do Mar e da

Atmosfera (IPMA).

A origem destes registos está rela-

cionada com a onda de choque atmos-

férica resultante da explosão no vulcão,

a qual se propagou pelo globo, gerando

condições particulares sobre os oceanos

que potenciam a geração de um tsuna-

mi, neste caso designado por meteo-

tsunami de origem vulcânica.

Os sinais atmosféricos da explosão

foram registados pouco depois das zero

horas do dia 16 de janeiro, tendo nas

horas seguintes sido observadas alte-

rações no nível do mar. O sinal de maior

amplitude, cerca de 40 centímetros, foi

registado em Ponta Delgada, Açores,

tendo o fenómeno sido observado na ilha

da Madeira (20 centímetros medidos no

Funchal) e em Portugal continental, onde

genericamente os valores foram inferi-

ores a 20 centímetros, com exceção de

Peniche, onde foram medidos 39 cen-

tímetros.

O IPMA está a acompanhar o desen-

volvimento da situação.

Queda da pressão atmosférica

nas Caldas

Entretanto, a MeteoLitoral, sítio de

meteorologia na internet, relatou que a

erupção produziu uma onda de choque

que originou uma queda repentina de

pressão atmosférica vinte horas depois

do evento que se tinha verificado a cerca

de quinze mil quilómetros de distância.

Este fenómeno de variação brusca da

pressão, traduzido na diminuição em

cerca de 2.5hPa [hectoPascal - unidade

de medida do sistema internacional de

pressão atmosférica], foi registado na

estação MeteoCaldas, nas Caldas da

Rainha, e em outras estações amadoras

em Portugal, com amplitude seme-

lhante.

Segundo explicou a MeteoLitoral, "a

pressão atmosférica não é diretamente

sentida por nós, mas indiretamente",

sendo que "pressões muito baixas si-

gnificam mau tempo e pressões muito

altas significam bom tempo".

Contudo, a pressão estava alta e "uma

queda de 2.5hPa, ainda mais sendo de

curta duração, não teve qualquer efeito

no tempo nem foi sentida por ninguém".

"Quando dizemos que o vulcão 'afetou'

Portugal é só no sentido de ser uma

'curiosidade meteorológica' por a onda

de choque da erupção do vulcão em

Tonga ter chegado até nós vinte horas

mais tarde e ser detetada por esta queda

de pressão", esclareceu. zx 

Vulcão no Pacífico aumentou nível
do mar em Peniche

DR

Clara Bernardino

zx A Escola Básica e Secundária

de São Martinho do Porto hasteou

a bandeira verde da Eco-Escolas

pela 15.ª vez consecutiva, na pas-

sada quinta-feira, 20 de janeiro. A

cerimónia contou com a presença

da Diretora do Agrupamento, o

Vereador Jorge Mateus, o

Presidente da Junta da Freguesia

de São Martinho do Porto, o

Presidente da Associação de

Estudantes, a presidente do

Conselho Geral, entre outros.

O responsável pelo desenvolvimento

do projeto na escola, professor João

Costa, agradeceu a todos os que con-

tribuíram para que o galardão tivesse

sido conquistado, de novo e recordou

que é preciso o esforço de todos para

que a escola continue a ser um local de

boas práticas ambientais.

O momento foi abrilhantado pelas

vozes de um grupo de alunos de

Educação Musical e do Clube de Música

que cantaram "Todos iguais diferentes"

e pela entrega de lembranças pelas

mãos dos Delegados do Ambiente. 

A Associação Bandeira Azul da

Europa, ABAE, distinguiu novamente a

Escola Básica e Secundária de São

Martinho do Porto com a atribuição da

Bandeira Verde, declarando-a nova-

mente como uma Eco-Escola.

O prémio foi entregue numa cerimó-

nia que decorreu no dia 12 de outubro

em Sintra. Devido à pandemia, só pud-

eram estar presentes 50 escolas de todo

o país representadas por 2 alunos e um

professor. zx

Agrupamento de São Martinho hasteia bandeira
Eco-Escolas há 15 anos consecutivos
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zx  A primeira edição é compos-

ta por 4 concertos, que se esten-

dem até março.

A primeira edição dos Concertos da

Vila, uma iniciativa da Câmara, arran-

cou no passado dia 21 no Cineteatro,

com a atuação de Be Sax. As quatro

noites de música ao vivo, com artistas

locais, vão estender-se até março com

as presenças de Francisco Taveira (4

de fevereiro), Sílvio Salvador (18 de

fevereiro) e Vitor Maurício com Nuno

Abelha (4 de março).

"É uma iniciativa que promove a cul-

tura e apoia os artistas locais, através

de concertos, de entrada gratuita, mas

sujeitos aos lugares disponíveis e às

regras sanitárias existentes por conta

da Covid-19", explica Manuel

Sequeira, Vice-Presidente da Câmara.

Os concertos terão início às 21h30, e

têm entrada gratuita. Os lugares são

limitados pelas regras existentes des-

tinadas a conter a propagação da

Covid-19, pelo que os espectadores

deverão garantir a sua entrada levan-

tando os bilhetes, com antecedência,

na bilheteira do espetáculo.

Os Concertos da Vila deverão

regressar antes do final do ano à

mesma sala, segundo a programação

de eventos da Câmara Municipal. zx 

Cultura

Concertos da Vila no Cineteatro
da Nazaré

zx O Cineteatro de Alcobaça

mostra, de 27 a 29 de janeiro, o

poder encantatório do jazz numa

organização da Figura Fonética -

Associação Cultural com pro-

dução da ABA - Banda de

Alcobaça - Associação de Artes /

Cistermúsica.

O Cistermúsica apresenta, já no final

deste mês, um novo ciclo de espetácu-

los inteiramente dedicado ao jazz.

Organizado pela Figura Fonética -

Associação Cultural, ao abrigo do pro-

grama Garantir Cultura, este ciclo intit-

ulado Almanzor Jazz Fest, leva ao

Cineteatro de Alcobaça - João d'Oliva

Monteiro, sempre às 21h30 e com entra-

da livre, alguns dos artistas mais con-

ceituados do panorama nacional.

Segundo o diretor artístico Milton

Dias, esta "é uma ideia que tem vindo a

tomar forma desde o início da pan-

demia, tendo surgido, neste momento,

como o resultado da apresentação de

uma candidatura ao Programa Garantir

Cultura. A concretização do Festival só

foi possível através da ativação de uma

rede de parceiros institucionais, como é

o caso da ABA - Banda de Alcobaça -

Associação de Artes, ao nível da pro-

dução, e do Município de Alcobaça,

através da cedência do Cine-teatro João

D'Oliva Monteiro."

Logo a abrir, no dia 27, estarão em

palco duas originais propostas. A

primeira, R'B Loop Station, é o projeto

experimental do trombonista Rui

Bandeira que mostrará em formato

showcase o resultado de uma residên-

cia artística, onde se deixará influenciar

por tudo aquilo que o rodeia. De segui-

da, os LiftOff, liderados pelo pianista

Óscar M. da Graça e pelo vibrafonista

Jeffery Davis, interpretam temas de

Train of Thought onde piano e vibrafone

entrelaçam ideias, fomentam um diálo-

go constante e vão alternando de

posições, num permanente jogo em

plena "descolagem". Estes serão acom-

panhados pelo contrabaixista Nelson

Cascais e pelo baterista Alexandre

Frazão.

No dia seguinte, chega a vez dos TGB,

um trio formado em 2003 por alguns dos

mais aclamados músicos em Portugal:

Sérgio Carolino (tuba), Mário Delgado

(guitarra) e Alexandre Frazão (bateria).

Esta formação, que inventou o seu

próprio espaço sonoro, numa ode à

liberdade criativa, mistura jazz, rock,

folk, country e muito mais, sendo

impossível categorizá-los com precisão.

Por fim, no dia 29, o guitarrista André

Fernandes traz-nos o projeto "Centauri"

que, após ter sido eleito músico do ano

pela RTP / Festa do Jazz, se encontra a

promover a sua mais recente edição

fonográfica: Dianho (vencedor do

Melhor Álbum Jazz - Prémios PLAY).

Neste espetáculo, o disco inspirado pelo

livro Bestiário Tradicional Português de

Nuno Matos Valente e Natacha Costa

Pereira (Edições Escafandro) contará

ainda com a participação dos autores. O

primeiro, na voz-off, e a segunda, execu-

tando ilustração ao vivo. A par de André

Fernandes (guitarra), a banda é compos-

ta também por José Pedro Coelho (sa-

xofone tenor), João Mortágua (saxofone

alto e soprano), Francisco Brito (contra-

baixo) e João Pereira (bateria). zx 

DR

Almanzor Jazz Fest abre o ano com três
espetáculos de entrada gratuita

zx Uma viagem musical por ritmos

tão variados como o tango, bossa nova,

funk ou simplesmente baladas é o que

podemos assistir no concerto de

"Daniel Machado e os Heliocêntricos"

agendado para 4 de fevereiro no Centro

Cultural Gonçalves Sapinho, na

Benedita, às 21h30.

Cantado em português, as palavras

transportam-nos para ambientes igual-

mente heterogéneos de revolta, de des-

pertar consciências, de histórias sim-

ples, complexas ou de inevitáveis

amores. As palavras são do Daniel

Machado musicadas pelo Tahina

Rahary.

Daniel Machado: Voz

Tahina Rahary: Direção Musical,

Guitarra e Vozes

Luís Agostinho: Teclados, Acordeão e

Vozes

Nuno Ferreira: Bateria

João Manuel: Baixo e Vozes

Paulo Bernardino: Clarinetes

Iúri Oliveira: Percussão e Vozes. zx 

Daniel Machado e os Heliocêntricos no Centro Cultural
Gonçalves Sapinho
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Paulo Alexandre

zx  O Cine-teatro de Alcobaça

João D'Oliva Monteiro será palco,

a 5 de fevereiro, de um concerto

com Os Quatro e Meia.

Em maio de 2013, cinco amigos com

gosto pela música juntavam-se para

uma pequena atuação num Sarau de

Gala no TAGV, em Coimbra. Estava

assim realizada a primeira reunião d'Os

Quatro e Meia.

Com base na ideia de que "todos os

dias são dias bons, simplesmente, uns

dão mais trabalho para o ser do que ou-

tros", a banda apropriou-se de uma

expressão recorrente do nosso quotidi-

ano, "P'ra Frente é Que É Lisboa", para

criar a sua primeira composição, e

assim batizar o seu single de apresen-

tação. O álbum de estreia - "Pontos nos

Is" - foi editado a 30 de junho de 2017,

com o selo da Sony Music Portugal, e

entrou diretamente para o primeiro

lugar do top nacional de vendas.

A digressão "Pontos nos Is" passou

por salas como a Casa da Música

(Porto), CC Olga Cadaval (Sintra), Casino

de Tróia e festivais como o MEO Marés

Vivas ou O Sol da Caparica, dando a con-

hecer as músicas do álbum, com a boa

disposição e energia que tanto caracter-

izam Os Quatro e Meia.

Em 2020 os Quatro e Meia regressam

com o segundo longa-duração de origi-

nais "O Tempo Vai Esperar". O álbum é

composto por 11 faixas e foi editado em

setembro, com produção de João Só. Os

singles A Terra Gira, Canção do Metro e

o mais recente Bom Rapaz que conta

com a participação especial do músico

Carlão são alguns dos temas incluídos

no álbum que, tal como Pontos nos Is,

conquistou o primeiro lugar no top

nacional de vendas na semana em que

foi editado.

"O Tempo Vai Esperar" é o trabalho

que a banda vai levar a Alcobaça, com a

certeza de que haverá espaço para os

grandes êxitos do primeiro álbum, "P'ra

Frente é que é Lisboa", "Baile de São

Simão", "Sentir o Sol", ou temas mais

recentes como "Olá Solidão" que levanta

o véu do que se pode esperar de um

novo trabalho de originais.

Inicio do concerto: 21h30. zx 

Quatro e Meia no palco do Cine-Teatro
em fevereiro DR

zx  Foi atribuído à Nazaré

Marés de Maio - Associação para

o Desenvolvimento integrado do

Concelho da Nazaré, vulgar-

mente conhecida apenas por

Associação Nazaré Marés de

Maio o Estatuto de Utilidade

Pública.

O despacho da Presidência do

Conselho de Ministro nº 386/2022, pu-

blicado em Diário da República, 2ª

Série, nº 8 de 12 de Janeiro de 2022,

refere que o estatuto é atribuído pelo

"trabalho que vem desenvolvendo

desde a sua constituição em 2018, e

sem fins lucrativos, relevantes ativi-

dades de interesse geral no âmbito da

promoção e do desenvolvimento local

e regional, em especial no concelho

da Nazaré, através de ações dire-

cionadas para diversos setores de

atividade como a dinamização socio-

cultural e económica, a formação o

ambiente, a igualdade de oportu-

nidades e de género, o turismo e o

património, a cultura, entre outras".

A Associação divide a sua ativi-

dade em três grandes eixos: "Nazaré

Marés de Maio" um evento de edição

anual que tem por objetivo a pro-

moção cultural, artística e identitária

do concelho, "Marés de Arte, Cultura

e Ciência" projeto de evento comple-

mentar ao anterior que visa a

dinamização sociocultural do conce-

lho da Nazaré e "Cidadania e

Desenvolvimento" que visa contribuir

para o desenvolvimento da persona-

lidade, atitudes e sentido de cidada-

nia. zx  JL

Associação Nazaré Marés de Maio recebe
estatuto de Utilidade Pública

Sublinhar de Marta Cerqueira em dança no
Cineteatro de Alcobaça, João D'Oliva Monteiro

zx  O que (te) diz a dança? é um

ciclo que pretende ampliar a per-

cepção do que é dança e desmisti-

ficar a ideia de que a dança con-

temporânea não é para todas as

pessoas. A partir de um conjunto

de três criações, o ciclo desdobra-

se em espetáculos, conversas e

oficinas, que o Cinteatro de

Alcobaça, João D'Oliva Monteiro

acolhe a 25 de janeiro, a partir das

15h00.

Para se escrever a palavra SubLinhar

é preciso um ponto e traçar linhas com

a mão. Para se falar a palavra SubLinhar

é preciso que um conjunto de sons saia

da nossa boca. Mas há quem seja de

poucas palavras… E o que é que acon-

tece quando ficamos sem palavras? Se

retirarmos Linha à palavra Sub(Linha)r

podemos usá-la para desenhar no

espaço, insinuar formas, acentuar movi-

mentos, definir direções ou percursos

que nos levam a mudar de lugar, fazer

perguntas ao mundo e crescer.

Criação e Interpretação - Marta

Cerqueira

Co-criação - Inês Campos

Objectos - João Calixto

Luz - Cárin Geada

Música - Simão Costa

Figurino - Benedetta Maxia

Apoio administrativo - MãoSimMão

associação cultural.

Co-produção - LU.CA Teatro Luís de

Camões, Materiais Diversos, Teatro

Municipal do Porto/ Festival DDD - Dias

da Dança

Residências Artísticas e espaço de

ensaio - Estúdios Vítor Córdon/Em

Trânsito, Teatro Maria Matos, Centro

Cultural do Cartaxo, SMUP, Teatro da

Voz/Eira, Pró-Dança.

Agradecimentos - Ricardo Tabosa,

Tiago Cerqueira. zx 
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zx A Aldi Portugal inaugurou a

sua primeira loja de 2022 na

Nazaré, depois de, em 2021, ter

aberto mais de 20 lojas pelo País.

Com esta abertura, foram criados

cerca de 20 novos postos de tra-

balho e a Aldi arranca o ano com

106 lojas de norte a sul de

Portugal.

Em comunicado, a empresa reta-

lhista revela que o novo espaço conta

com uma área de vendas de mil metros

quadrados e cerca de 70 lugares de esta-

cionamento para os clientes que vi-

sitarem a loja. 

No âmbito da Estratégia Nacional de

Combate ao Desperdício Alimentar, o

retalhista discount anuncia que o novo

Aldi Nazaré vai ter uma parceria com a

Cooperativa de Ensino, Reabilitação,

Capacitação e Inclusão da Nazaré,

C.R.L. zx

Economia

Primeira loja de 2022 da Aldi inaugu-
rada na Nazaré

DR

zx A Câmara Municipal mantem o

pacote de medidas de apoio à população

e empresas do concelho destinadas a

colaborar com a sociedade civil numa

altura em que os efeitos do prolonga-

mento da pandemia Covid-19 agravam,

nalguns casos, a situação financeira das

famílias e do tecido económico local.

Ao nível da ação social, mantém-se

em funcionamento as Linhas de Apoio

articulação com

a rede de Parceiros, assim como a

Cooperação e articulação regular com a

saúde.

No âmbito dos apoios decididos, rela-

tivamente às lojas do mercado, bancas e

venda ambulante aplica-se uma redução

de 50% da renda e de ocupação de ban-

cas até 31 de março e mantem-se a

isenção do pagamento das taxas munic-

ipais referentes à ocupação de via públi-

ca e publicidade previsto no Regu-

lamento de Ocupação do Espaço Público

e Publicidade do Município da Nazaré,

também até 31 de março. zx

Nursingcare de
Alcobaça na Expo
Riva Schuh em
Itália

zx A Empresa de calçado

Nursingcare da Benedita foi uma

das 28 marcas portuguesas que

marcaram presença na Expo

Riva Schuh, em Riva del Garda,

Itália, que decorreu entre os dias

15 e 18 de janeiro.

A grande maioria das empre-

sas concentra-se no norte de

Portugal, à exceção de três da

região centro, como a Belvida de

Sintra, a Nursingcare da

Benedita (Alcobaça) e a Plumex

de Pombal. zx

Câmara mantém apoios à população
e empresas

zx A Academia Profissional de

Cake Design foi a vencedora da 2ª

Edição do Concurso de Montras

de Natal do Comércio Local pro-

movido pela ACCCRO -

Associação Empresarial das

Caldas da Rainha e Oeste.

A montra apresentada na sede da

academia caldense (Rua 15 de Agosto,

Bairro da Ponte) foi embelezada com

bolos decorados que os seus alunos

elaboraram para participar num con-

curso na feira de Natal da FIL, a Natalis,

inspirados nos heróis de cada concor-

rente.

Em segundo lugar ficou a

Chocolateria Prazer e Vicio (Rua Heróis

da Grande Guerra) e em terceiro a

Bombondrice (Praceta António Montez).

Organizado no âmbito do "Caldas,

Rainha do Natal" 2021, o concurso, no

qual puderam participar todos os com-

erciantes da cidade, contou com 42

montras de estabelecimentos de vários

ramos.

O concurso decorreu entre 14 e 31 de

dezembro. Os resultados finais corre-

sponderam ao somatório dos votos da

comunidade (likes em cada montra, na

página de Facebook "Caldas, Rainha do

Natal).

Para além de embelezar as montras

da cidade, o objetivo foi de promover a

modernização e animação do comércio

no concelho de Caldas da Rainha.

Os prémios do concurso são cedidos

pela ACCCRO e pelo seu parceiro

Grupo Medioeste - Jornal das Caldas e

Rádio Mais Oeste.

Para o primeiro lugar 100 euros em

vouchers "Caldas, Rainha do Natal",

uma página de publirreportagem no

Jornal das Caldas, uma entrevista na

rádio Mais Oeste e isenção do paga-

mento de quotas de associado da ACC-

CRO durante um ano.

O segundo lugar recebe 50 euros em

vouchers "Caldas, Rainha do Natal",

uma página de publirreportagem no

Jornal das Caldas e isenção de quotas

da ACCCRO durante seis meses.

Para o terceiro lugar o prémio são 30

euros em vouchers "Caldas, Rainha do

Natal", uma entrevista na rádio Mais

Oeste e isenção de quotas da ACCCRO

durante três meses.zx

Montra da Academia Profissional
de Cake Design venceu concurso
de natal
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zx  A atleta nazarena Mariana

Vidinha, que está actualmente

ao serviço da Juventude

Vidigalense, sagrou-se Campeã

Distrital dos 800m femininos,

no Campeonato Distrital de Sub

20, de Leiria e Coimbra.

Na 2ª jornada, que decorreu na

Expocentro em Pombal, no passado

dia 15 de Janeiro, Mariana esteve em

excelente plano ao vencer a sua prova,

com o tempo de 2:21,60, conseguindo

ainda atingir a marca de Qualificação

para o Campeonato Nacional de Sub-

20. O nosso quinzenário falou com a

jovem atleta, sobre esta conquista, a

mesma salientou que, “ter sido

campeã distrital foi muito importante

para mim. É um reconhecimento de

todo o trabalho que tenho tido ao

longo dos anos". Sobre o seu novo

clube que representa desde 2018,

depois de ter começado no CAN,

Mariana sprintou, “a minha experiên-

cia na Juventude Vidigalense tem sido

muito boa, cheia de oportunidades e

de momentos marcantes. Levo, pela

quarta época, esta família ao peito e

isso dá-me um gozo e um orgulho

enorme. É uma sensação incrível

competir e saber que levo estas cores

vestidas". Sobre a sua carreira até ao

momento, Mariana foi peremptória,

“são quase 9 anos de grandes altos e

baixos, como tudo na vida claro.

Alcancei muitos dos objetivos que

delimitei ao longo dos anos, mas out-

ros ficaram para trás. Acredito que a

época que se avizinha vai ser cheia de

surpresas e de momentos bons."

Afirmou a atleta nazarena.

Guilherme Lourenço venceu

Cross da Laminha 2022

O atleta do CRP Ribafria, Guilherme

Lourenço venceu a 18ª edição do

Cross da Laminha, que se correu no

passado dia 16 de Janeiro, com a pre-

sença de 200 atletas, na Cumeira de

Cima, no concelho de Porto de Mós, ao

fazer o percurso de 11 km com o

tempo de (1h1m13s). No 3º lugar ficou

Carlos Silva do GRF da Benedita,

(1h05m11s). Em femininos, Catarina

Serrazina do CRP Ribafria foi a vence-

dora com o tempo de (1h14m04s),

ficando a sua colega de equipa,

Natalina Bordino com a 2ª posição,

(1h19m16s). No 3º lugar ficou, Ana

Filipa Caetano do Trilhos do Valado,

com o tempo (1.22.59). Por equipas o

clube da Ribafria venceu com um total

de 37 pontos. zx 

Atletismo: No Campeonato Distrital de Sub 20, a nazarena Mariana Vidinha sagrou-se Campeã Distrital dos 800m.

"É um reconhecimento de todo o trabalho
que tenho tido ao longo dos anos." 

DR

Guilherme Lourenço  venceu Corrs

da Laminha.

DR

Nazarena Mariana Vidinha é campeã

distrital do 800m

Joaquim José Paparrola

zx Decorreu no passado dia 23 de

Janeiro, nas Piscinas municipais de

Óbidos a Prova de Preparação de Infantis

e Absolutos, com a participação de 13

clubes nos quais, estiveram o Clube

Naval da Nazaré (CNNZ), o Clube

Natação de Alcobaça, (CNAL), e o

Benedita Sport Clube Natação, (BSCN).

Pelo CNAL: Leonardo Cruz venceu nos

200m Mariposa, com o tempo 2:26.68;

André Fernandes foi 2º nos 1500m

Livres, 22:09.69; Daniel Fernandes, 2º

nos 200m Estilos, 2:28.44; Rodrigo

Santos venceu nos 100m Costas, 1:24.78;

Tomás Silveira foi o vencedor nos 200m

Estilos, 2:27.08; Ana Ferreira venceu aos

400m Estilos, 5:29.07; Mariano Inácio

ganhou nos 100m Livres, 1:11.61, e 200m

Mariposa, 3:03.90, respectivamente.

Matilde Luís venceu nos 400m Estilos,

5:53.08; Rita Rebelo foi 2ª aos 400m

Livres, 5:14.93; Juliana Reis foi 2ª nos

400m Estilos, 5:24.17; Ana Silva venceu

nos 200m Bruços, 2:58.85. Por sua vez,

Rita Silva ganhou nos 200m Mariposa,

3:10.97; Constança Tomás venceu nos

400m Estilos, 6:22.50 e foi 2ª nos 50m

Costas, 40.49. O BSCN, conquistou seis

1ºs lugares e 8 segundos lugares. Daniel

Starynskyy esteve em grande destaque

ao vencer nos 50m Livres, 27.78, 200m

Livres, 2:09.89, 50m Costas, 32.18 e 50m

Mariposa, 29.78. Beatriz Conceição foi 2ª

nos 200m Estilos, 2:48.07. António

Anastácio foi 2º nos 200m Livres, 2:31.16,

200m Costas, 2:57.93 e 200m Bruços,

3:11.93. Teresa Lopes venceu nos 200m

Bruços, 3:14.28 e foi 2ª nos 100m Costas,

1:26.45 e 200m Estilos, 2:59.39. Matilde

Silve venceu nos 50m Bruços, 52.23, e foi

2ª aos 200m Livres, 3:06.60 e 50m

Mariposa, 47.32. Por fim o CNNZ

alcançou 7 1ºs lugares, 6 segundos e três

terceiros lugares pelos nadadores: Vasco

Branco venceu nos 100m Mariposa,

1:10.73, foi 2º nos 100m Livres, 58.96 e

200m Livres, 2:12.79 e 3º nos 100m

Costas, 1:12.29. Lucas Cardoso venceu

nos 200m Costas, 2:23.06. Francisco

Custódio venceu nos 50m Livres, 37.46 e

foi 2º nos 50m Bruços, 52.50. Gabriel

Custódio ganhou nos 200m Bruços,

3:21.69, 100m Bruços, 1:34.71, e foi 2º nos

400m Livres, 5:45.35. Rodrigo Figueira foi

2º nos 100m Mariposa, 1:28.62 e 3º nos

100m Bruços, 1:42.99. Matilde Coutinho

ganhou nos 200m Bruços, 3:30.71, e

100m Mariposa, 1:23.00. Por fim Maria

Esteves foi 2ª nos 200m Livres, 2:42.66, e

3ª nos 100m Costas, 1:19.16. zx 

Natação: Na Prova de Preparação de Infantis e Absolutos, que decorreu em Óbidos.

Starynskyy (BSCN), G. Custódio (CNNZ), M. Coutinho
(CNNZ), e M. Inácio (CNAL), com grandes prestações

DR

Vasco Branco do Clube

Naval da Nazaré

Solidariedade: Vamos ajudar
o Luís "Tropa"

Daniel Starynskyy do

BSCN com grandes

braçadas

Mariana Inácio do CNAL

com boa prestação

zx  O ex- jogador do GD "Os

Nazarenos", da Biblioteca IR, do CD

Pataiense, da ACD "O Sotão", Luís

Batista mais conhecido por

"Tropa", padece de uma doença

conhecida por (E.L.A), dia-gnostica-

do Esclorose Lateral Amiotrófica

desde 2019, a qual ainda não tem

cura. 

O ex goleador pelos clubes atrás referi-

dos, está a ser ajudado por um grupo de

amigos, na sua maioria jogadores, diri-

gentes e que com ele partilharam os bal-

neários para que seja possível angariar

fundos, e que seja construída em sua casa

um quarto e casa de banho térrea para

que o Luís tenha mais condições de

saúde, sem ter de correr riscos, já que se

vê muito limitado para subir e descer

escadas, e evitar assim que se possa

magoar. J

á está em marcha uma campanha de

Solidariedade, para dar ao Luís uma

forcinha na sua luta contra este infortúnio,

e para ter mais comodidade. Como não

poderia deixar de ser, o Jornal Região da

Nazaré, junta-se a esta causa, Quem qui-

ser contribuir pode fazer o donativo para

o NIB - 0045 5022 40351245955 74. zx JJP

DR

Solidariedade: Vamos ajudar o Luís "Tropa".

JJP
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Beneditense sobe ao 1º
lugar depois de derrotar

o Peso na 1ª Distrital.

Joaquim José Paparrola

zx Em partida da 14ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de

Honra, o Ginásio de Alcobaça de

Leandro Santos, foi derrotado em

Mira de Aire pela UR Mirense, (3-1).

Era para se pontuar nesta deslo-

cação ginasista, o que não veio a

suceder já que os visitados cedo se

colocaram em vantagem e logo por

dois golos, o melhor que o ginásio con-

seguiu foi reduzir para (2-1) por inter-

médio de Nuno Colaço ao minuto 73'. 

Ginásio empatou

com o Alqueidão
Ainda na ronda 13, o Ginásio de

Alcobaça recebeu e empatou (0-0),

com o Alqueidão da Serra. Numa par-

tida pautada na sua maioria do tempo

jogado pelo equilíbrio. No primeiro

tempo a equipa da casa mostrou-se

mais aguerrida, embora sem causar

perigos de maior à defensiva serrana,

o mesmo será dizer que os defensores

de ambas as equipas estiveram uns

furos acima dos atacantes e como tal

o nulo acabou por se justificar. No iní-

cio segundo tempo, o Alqueidão

acreditou que era possível conquistar

mais que um ponto, mas sem grandes

consequências. O caso da partida

ocorreu no segundo tempo, Tiago

Silvestre isolou-se após um contra-

ataque e caiu na grande área, tendo os

ginasistas reclamado grande penali-

dade, que não foi concedida. Um resul-

tado justo pelo que se jogou em

Alcobaça.

Com uma "Estrela" a
brilhar e com uma
velocidade super
sónica de "Mota", o
GDN venceu o
Marrazes.

Na 13ª jornada, o GD "Os Nazarenos"

recebeu e venceu no seu municipal o

Leiria e Marrazes, (3-2). Num bom jogo

de futebol, em que o equilíbrio foi a

nota mais dominante da partida,

acabou por ser a turma alvinegra da

Nazaré a mais feliz, arrecadando os

três pontos. No minuto (28'), Gonçalo

Estrela, "Guga" na sequência de um

contra-ataque, colocou o GDN em van-

tagem no marcador. Mesmo a fechar o

primeiro tempo (45'), Francisco Mota e

de novo na sequência de um contra-

ataque dilatou o marcador para (2-0),

resultado que se fixava ao intervalo. Na

segunda parte o Marrazes mostrou-se

mais afoito e começou a acercar-se

com perigo do último reduto da

Nazaré, que com eficácia e alguma

atrapalhação foi mantendo o resultado.

No minuto (56'), e de novo num contra-

ataque rápido, Francisco Mota rematou

de fora da grande área, a bola bateu

num defensor forasteiro e enganou o

guardião do Marrazes Tiago Gordalina,

fazendo assim o bis na partida. O

vencedor parecia estar encontrado, só

que dois minutos depois, (58'), João

Duarte reduziu para os rapazes

forasteiros, que começaram a inco-

modar cada vez mais a turma

Nazarena que soube contrariar as difi-

culdades. Mesmo ao cair do pano, no

minuto (88'), Nuno Joaquim, fez o 2º

golo visitante. No final, um triunfo justo

do GDN, perante um adversário que

lutou até ao fim. O jogo da 14ª ronda

fora de casa do GDN frente ao

Alqueidão não se realizou devido a

casos de covid 19 no plantel serrano.

1ª Distrital:
Canarinhos com mais
peso no ataque
venceram sem difi-
culdades

Na 11ª jornada do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão, série D, a A.

Beneditense CD, de Pedro Cordeiro,

recebeu e venceu em casa o GD Peso,

(2-0). Numa primeira parte com algum

equilíbrio, só no segundo tempo é que a

supremacia atacante dos beneditenses

deu resultado. Ao minuto 60', João

Amaro colocou o ABCD em vantagem

para no minuto 82' António Grilo

"Tonixa" colocar o resultado final em (2-

0). Vitória tranquila dos canarinhos

que assumiram a liderança da tabela

com 19 pontos. zx

Futebol Distrital: "Os Nazarenos" com alma de gigante derrotou o Marrazes.

Ginasistas com pouca convicção
perderam fora com o Mirense

Gonçalo Estrela no lançe do 1º golo do

GDN contra o Marrazes

JJP

Nuno Colaço marcou o golo do Ginásio

frente ao Mirense

JJP

Tonixa facturou para o ABCD frente ao

Peso

JJP

Francisco Mota marcou por duas vezes ao Marrazes

JJP

zx  O luso canadiano Stpehen

Eustásquio com raízes nazarenas,

é reforço para o F.C. Porto até final

desta temporada.

Os azuis e brancos têm a opção para

comprar o passe do jogador, que se pode

cifrar em 4,5 milhões de euros. É de

referir que com 25 anos de idade, este

pode ser o salto que faltava ao valoroso

médio na sua carreira. Começou na for-

mação do GD "Os Nazarenos", passou

pela União de Leiria, Torreense, Leixões,

GD Chaves, Cruz Azul (México), e Paços

de Ferreira. 

Stephen jogou os 90 minutos no

empate caseiro do Paços de Ferreira

frente ao Boavista, (1-1), na jornada 19 da

Liga Portugal Bwin. Na ronda 18, Stephen

jogou até ao minuto 77 no empate (0-0),

no reduto do FC Famalicão. Também na

ronda 19, Ricardo Esgaio foi titular e ali-

nhou os 90 minutos na derrota do

Sporting CP em Alvalade frente ao

Sporting C. Braga, (1-2). Na jornada 18,

Ricardo Esgaio foi titular na vitória leo-

nina em Vizela, (0-2). zx  JJP

Futebol Nacional: Stephen Eustáquio vai vestir
de azul e branco até fim da temporada

Stephen Eustáquio já veste à Porto

DR
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zx  Em jogo da 5ª jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão, 2ª

Fase, Apuramento de Campeão, o CCRD

Burinhosa de José Feijão, foi derrotado no

seu pavilhão pelo Ladoeiro, (2-3). 

Matheus Alegria e Valdemir Silva (AG),

marcaram para os burinhenses. 

Na ronda 4, o CCRD Burinhosa foi

empatar ao pavilhão do Retaxo, (5-5). Os

burinhenses estiveram a vencer (0-2 e 1-

3), acabando por consentir o empate já

perto do fim. Marcaram pelos forasteiros,

Matheus Alegria, (2), Daniel

Silva,"Pimpolho" (2) e João Abreu. Por sua

vez, o Ferreira de Zêzere do treinador

nazareno, Rogério Serrador, continua na

liderança ao vencer no reduto do Bairros,

(0-3).

Divisão Honra

Em jogos da 14ª ronda do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra, o CCDS

Casal Velho de João Pires, venceu fora de

portas a AR Amarense "B", (0-4), com

golos de Pedro Rodrigues, José Sousa,

Leandro Dionísio e Édipo Santos. Por sua

vez, o GD Martingança foi derrotado em

casa pela ADRC Vidigalense, (1-2).

Jackson marcou pelo GDM. O Casal

Velho é 3º com 26 pontos, o Martingança

é 9º com 16. 

A contar para a jornada 13, o GD

Martingança venceu no seu pavilhão o CR

Chãs, (6-5), com golos de Pedro Mesquita,

Cristiano Mendes, Tiago Costa, Francisco

Santos, Rodrigo Duarte e Rudi Garcias.

Em partida atrasada da 12ª ronda, o

CCDS Casal Velho foi vencer fora a ARDC

Vidigalense, (2-5), com golos de Pedro, Zé

Sousa, Leandro Dionísio, Édipo Santos e

Marcelo Fernandes.

1ª Distrital

Na 13ª jornada do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão, Seniores

Masculinos, Série B, o GD "Os

Nazarenos", de Luís Maurício venceram

em casa o CCRD Burinhosa "B", de

Gonçalo Oliveira (3-2). É de  destacar os

três golos de Diogo Mendes "Xarra" pelo

GDN, pelo CCRDB facturaram, Daniel

Vital e Gerson Coelho. Por sua vez a A.R.

Pederneirense de Ângelo Rocha "Nando",

recebeu e perdeu com o CS Évora

Alcobaça, de Gabriel Fernandes "Gaby",

(4-5). Mauro Isata, João Maranhão,

Cláudio Oliveira e Rúben Constantino

marcaram pela turma nazarena. Pelos

eborenses facturaram: David Heitor, (2),

Luís Trindade, (2) e Filipe Lopes. 

Na tabela, o CS Évora Alcobaça é 3º

com 22 pontos, o GD "Os Nazarenos" é 5º

com 18, a A. R. Pederneirense é 9ª com 6

pontos, o CCRD Burinhosa "B", é 10º com

6 pontos. Em partidas da ronda 12, a A.R.

Pederneirense foi goleada no reduto do

CD Moitense, (7-2). Os golos da turma

nazarena foram da autoria de, Mauro

Isata e João Marques. O CCRD Burinhosa

"B" recebeu e empatou com o CR

Golpilheira, (1-1). Marcou pela equipa

burinhense, Duarte Almeida. 

Em jogo atrasado da 6ª jornada, o

CCRD Burinhosa "B", foi goleado no redu-

to do Moitense, (5-1). Gerson Coelho mar-

cou pelos burinhenses. Na Série C na jor-

nada 13, o CRP Ribafria de Ricardo

Marques, goleou em casa o Externato C.

Benedita, (4-0), de Ângelo Ferreira com

golos de David Serrazina, (2), André

Lourenço e David Lourenço. 

Na tabela o Ribafria é 3º com 19 pon-

tos, o EC Benedita é 5º com 10. Também

na ronda 12, o EC Benedita recebeu e

venceu no seu pavilhão a ARCD Ferrel, (2-

1), com golos de David Ribeiro e José

Colaço.

Futsal Formação: Sub 19

Na 2 jornada da 2ª Fase do

Campeonato Nacional de Juniores, (Sub

19), 2ª Fase / Manutenção /Descida, o

CCRD Burinhosa de Nuno Veiga empatou

no seu pavilhão com a ADC Nogueiró

Tenões, (7-7). Marcaram pelos burin-

henses: Nazariy Krukovskyy, (3), Gonçalo

Jácome, (2), Francisco Santos e Bruno

Vieira. Na 1ª ronda desta competição o

Burinhosa perdeu no reduto do Futsal

Oeiras, (4-1), Tomás Henriques marcou

para os Burys.

Sub 17

Na 3ª jornada da 2ª Fase do

Campeonato Nacional de Juvenis, (Sub

17), 2ª Fase / Manutenção /Descida, o

CCRD Burinhosa de André Agostinho,

perdeu fora com ADC Nogueiró Tenões,

(5-1). A contar para a 2ª ronda, o CCRD

Burinhosa perdeu em casa frente à

Quinta dos Lombos, (4-7). Tiago Borges,

Telmo Tocha, Diogo Costa e André Duarte

marcaram os golos da Burinhosa. Na

ronda inaugural, os burinhenses foram

goleados fora de portas pelo CF "Os

Belenenses", (6-1). Simão Coutinho fez o

golo do CCRDB. zx

Futsal: Na Honra, Casal Velho vence Amarense "B", Martingança perde com Vidigalense.

Nazarenos venceram em casa
o Burinhosa "B" na 1ª Distrital

Mateus Alegria um goleador no

Burinhosa

DR

Édipo Santos  do Casal Velho

DR

David Serrazina bisou pelo CRP

Ribafria

DR

Ainda em Iniciados,
o GD "Os Nazarenos"

goleou fora o SL Marinha
"B", (0-9).

zx Em partidas da 13ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de Honra

de Juniores, o Ginásio de Alcobaça venceu

em casa o Marrazes, (4-2), com um hat -

trick de Arlindo Dias, e um golo de Duarte

Alexandre. 

O GD "Os Nazarenos" receberam e

venceram o GRAP/Pousos, (2-1), com dois

golos de Leonardo Anastácio. Por fim o

Beneditense goleou fora de casa o GD

Guiense, (1-5), com golos de Francisco

Croce, Vítor Silva (AG), Martino Silva, Simão

Fialho e Tiago Santos. 

Referente à ronda 12, o Ginásio de

Alcobaça foi empatar ao reduto do GRAP/

Pousos, (2-2), com golos de Leonardo

Agostinho e Arlindo Dias.

Honra Juvenis

Também na jornada 12, mas no

Campeonato Distrital da Divisão de Honra

em Juvenis, o GD "Os Nazarenos" perdeu no

seu reduto com a UD Batalha, "A", (1-3).

Alexandre Quinzico marcou o golo alvinegro

nesta partida. Por sua vez,  a A. Beneditense

CD, foi a Ansião golear o CC local, (0-4), com

golos de Duarte Sousa, (2), Francisco

Silvério e Ricardo Silva (AG). Por fim, o

Ginásio de Alcobaça perdeu no seu munici-

pal com o GRAP/Pousos, (1-3). Gustavo

Tavares marcou o único golo dos cister-

cienses.

1ª Distrital Juvenis

Na 11ª jornada do Campeonato Distrital

da 1ª Divisão, série C de Juvenis, a

Biblioteca IR foi goleada fora de casa pelo AC

Marinhense "B", (9-1). Daniel Santos marcou

o golo valadense. 

Honra Iniciados

Referente à 13ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de

Honra em Iniciados, o Ginásio de

Alcobaça "A" deslocou-se a Marrazes

onde venceu a turma local (1-2). A contar

para a 12ª jornada, o Ginásio de

Alcobaça "A" recebeu e empatou-se com

o CC Ansião, (2-2). David Carvalho e

Miguel Figueiredo (AG), marcaram para

os ginasistas.

1ª Distrital Iniciados

Em jogo da 8ª jornada do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão, Série D, o Ginásio

Alcobaça "B", foi goleado no reduto AC

Marinhense "B", (4-0). A partida entre o GD

"Os Nazarenos" e a AD Portomosense foi

adiada. Referente à 7ª ronda, de salientar

a goleada do GD "Os Nazarenos" no redu-

to do SL Marinha "B", (0-9). Os golos da

equipa nazarena foram da autoria de

Tomás Silva, (2), Duarte Anastácio, (2),

Martim Piló, Tomás Santos (AG), e Simão

Santos, Ricardo Sousa, e Martim

Luzindro. Por sua vez, o Ginásio Alcobaça

"B", perdeu fora com a UD Batalha "B", (3-

2). Marcaram para os ginasistas, Lucas

Carmo e Mateus Fonseca. Na 11ª jornada

na Série E, a A. Beneditense CD, foi a

Alfeizerão vencer o SUA, (0-2). Em jogo da

10ª ronda, o SU Alfeizerense foi a Peniche

vencer a equipa "B" local, (0-1), com um

golo de Martim Silva. zx JJP

Futebol Juvenil: Juniores do GDN e GCA conseguem triunfar frente ao GRAP e Marrazes respectivamente.

Iniciados do SU Alfeizerense venceram em Peniche

Iniciados do Sport União Alfeizerense

DR

Leonardo Anastácio bisou pelos

juniores dos Nazarenos

DR
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dia onze de

Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas oito e seguintes do Livro de Notas número Cento e

Treze - J, deste Cartório, ÁLVARO JOAQUIM LOUREIRO SANTO, casado, natural de São Tomé e

Príncipe, residente na Rua da Calçada, nº 3, lugar de Póvoa, União das freguesias de Coz, Alpedriz e

Montes, concelho de Alcobaça, o qual outorga na qualidade de Presidente da: "FREGUESIA DE

COZ, ALPEDRIZ E MONTES", com sede na Praça 25 de Abril, nº 3A, lugar de Coz, dita União das

freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, Pessoa Colectiva número 510.836.321, qualidade que verifiquei

pela Tomada de Posse do dia dez de Outubro de dois mil e vinte e um da qual ARQUIVO pública-forma

da acta número um barra dois mil e vinte e um e os necessários poderes para este acto pela deliber-

ação da assembleia de freguesia do dia vinte e nove de Setembro de dois mil e vinte e um, da qual

ARQUIVO pública-forma da acta número quinze barra dois mil e vinte e um, e ainda pelo disposto na

alínea a) do nº 1 do artigo 18º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro (Lei das Autarquias Locais), declarou

que a sua representada  é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrém, dos seguintes imóveis:

UM - Prédio rústico, situado na Rua do Resoneiro, Casal do Resoneiro, freguesia de Coz

(extinta), actual União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça, com-

posto de terreno para parque infantil e lazer com a área de setecentos e sessenta e um metros quadra-

dos, a confrontar a norte e a nascente com Rua do Resoneiro, a sul com Rua dos Almocreves e a poente

com caminho, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 7.625, em nome da Junta de Freguesia de Coz,

Alpedriz e Montes, com o valor patrimonial tributário e atribuído de cinquenta euros, não descrito

na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça; e DOIS - Prédio rústico, situado em Coroas,

freguesia de Coz (extinta), actual União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, concelho

de Alcobaça, composto de mato com a área de novecentos e dezoito metros quadrados, a confrontar

a norte com Maria Rosa Gomes, a nascente com António Custódio, a sul com caminho e a poente com

José Custódio Barreiro (art. R. 2501 de Coz), inscrito na respectiva matriz sob o artigo 7.623, em nome

da Junta de Freguesia de Coz, Alpedriz e Montes, com o valor patrimonial tributário e atribuído de

cinquenta euros, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, e junto aos quais a

representada do ora primeiro outorgante não possui qualquer outro imóvel rústico contíguo. Que os

referidos imóveis vieram à posse da sua representada, quanto ao imóvel indicado em UM por volta do

ano de mil novecentos e noventa, por doação meramente verbal feita aos habitantes do lugar de

Resoneiro da extinta freguesia de Coz, doação essa feita por Joaquim Ferreira, solteiro, maior, resi-

dente que foi no dito lugar de Casal do Resoneiro, actualmente falecido, e quanto ao imóvel indicado

em DOIS por doação meramente verbal feita à Junta de Freguesia de Coz, doação essa feita por Joana

Henriques de Sousa, viúva, residente que foi no lugar de Castanheira, dita União das freguesias de Coz,

Alpedriz e Montes, actualmente falecida, mas nunca tendo sido realizada qualquer escritura pública

de Doação nem sendo agora possível fazê-las. Que, por falta de títulos, não tem a sua representada

possibilidade de comprovar, pelos meios normais, o seu direito de propriedade. Mas a verdade é que

a Freguesia de Coz, Alpedriz e Montes é a titular desse direito, pois vem possuindo os referidos bens

desde aquela data, há, consequentemente, mais de vinte anos, sempre em nome próprio e na firme

convicção de não lesar direitos de outrem, sem a menor oposição de quem quer que seja e com o con-

hecimento de toda a gente, ostensiva e ininterruptamente desde o seu início, posse essa que se tem

materializado pelo aproveitamento de que os mesmos são susceptíveis pois, desde aquela data sem-

pre procedeu à respectiva limpeza, conservação e manutenção dos referidos prédios, sendo assim

uma posse pacífica, contínua, pública e de boa fé, fundamentando a aquisição do respectivo direito de

propriedade por USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu

direito pelos meios extrajudiciais normais. O colaborador autorizado pela Notária Ana Almeida, desde

09.12.2020.

Rui Pedro Figueira da Cruz (nº20040/3)
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Desporto

Joaquim José Paparrola

zx  A contar para a 15ª jornada do

Campeonato Nacional da II

Divisão, 1ª fase, Zona 2, o Nazaré

Dom Fuas Andebol Clube, orienta-

do por Rui Manuel Ferreira, foi a

Coimbra bater a Académica local,

(23-30).

Numa primeira parte em que a turma

nazarena esteve em bom plano, saindo

para o intervalo com nove golos de van-

tagem, no segundo tempo limitou-se

praticamente a gerir o resultado.

Marcaram pelo NDFAC: José Silva, (7),

Freyddy Lores, (6), Renato Ribeiro, (5),

Tomás Chicharro, (3), Henrique

Bilhastre, (3), Milton Estrelinha, Gonçalo

Rolo, Gil Santos, Hélio Pina, Carlos

Simão, um golo cada. 

Na ronda 14, e com alguma surpresa,

o NDFAC recebeu e perdeu com alguma

surpresa com o CD Feirense, (29-30). Os

azuis e brancos da Nazaré entraram um

pouco desconcentrados principalmente

na hora de finalizar, o que foi aproveita-

do pelos visitantes para contra-atacar

com muita eficácia. Ao intervalo regista-

va-se, (13-16) para a turma de Santa

Maria da Feira. No segundo tempo e já

com outra postura em campo, o NDFAC

acertou nas marcações e na hora de

finalizar melhorou um pouco, pese em-

bora não tenha sido suficiente para

vencer esta partida. Os golos nazarenos

fora da autoria de: Renato Ribeiro, (9),

José Silva, (7), Freyddy Lores, (4),

Paulo Andrade, (4), Tomás Chicharro,

(2), Henrique Bilhastre, (2), e Carlos

Machado, (1). O NDFAC está no 4º

lugar com 30 pontos.

3ª Divisão Seniores Masculinos

Na 8ª jornada do Campeonato Nacional

da 3ª Divisão, Zona 4, de Seniores

Masculinos, o Cister SA de Rui Medeiros,

venceu fora o SIR 1º Maio, (25-30).

Marcaram pelo CSA: Tiago Figueiredo, (7),

Sandro Machado, (4), Diogo Bernardes,

(4), Pedro Peixoto, (4), Diogo Santos, (3),

Nicholas Bem, (2), Diogo Marques, (2),

Tomé Figueiredo, (2), Ricardo Valbom, e

Tiago Pescadinha um golo cada. Os cister-

cienses estão no 3º lugar com 16 pontos.

2ª Divisão Seniores Femininos

Referente à 8ª jornada do Campeonato

Nacional da 2ª Divisão, Zona 4, de

Seniores Femininos, o Cister SA de Abel

Ferreira, venceu no seu pavilhão a ACD

Monte, (35-23). Marcaram para as cister-

cienses: Catarina Silva, (6), Daniela

Cordeiro, (6), Carolina Paulo, (5), Sandra

Duarte, (4), Adriana Raimundo, (4), Maria

Vieira, (3), Bruna Santos, (3), Daniela

Carmo, (2), Beatriz Bento e Ana Freitas,

um golo cada. O Cister está no 3º lugar

com 13 pontos.

Femininos Sub 17

A contar para a 16ª jornada do

Campeonato Nacional de Sub 17

Femininos, Zona 5, o Cister SA foi vencer

fora a UD Serra, (25-38). Marcaram para

as meninas do CSA: Laura Lameiras, (12),

Carolina Silva, (7), Matilde Silva, (6), Iris

Salgueiro, (5), Maria Figueiredo, (5), Inês

Cusson, (3). Na ronda 15, o Cister SA

venceu no seu pavilhão o SIR 1º Maio, (26-

20). De destacar os oito golos de Carolina

Silva, enquanto os restantes foram obti-

dos por Iris Salgueiro, (6), Carolina

Ferreira, (3), Laura Lameiras, (3), Maria

Simões, (2), Márcia Rebelo, (2) e Matilde

Silva, (2). zx

Andebol: Seniores masculinos do Cister SA regressam aos triunfos na 3ª Divisão.

NDFAC passou em Coimbra com lição
bem estudada

Tiago Figueiredo marcou por sete vezes

ao SIR 1º Maio

JJP

Renato Ribeiro do NDFAC marcou cinco

golos à Académica

JJP

Joaquim José Paparrola

zx  Em jogo dos 16 avos de final da

Taça de Portugal em seniores masculi-

nos, num pavilhão praticamente cheio,

a Biblioteca I.R, de Fábio Barqueiro, foi

eliminada no seu pavilhão frente ao pri-

modivisionário, Óquei Barcelos, (2-6).

Numa primeira parte bem consegui-

da pelos valadenses, onde se destacou o

guardião da BIR, Nuno Peça (tremenda

exibição), os locais foram para intervalo

a perder (0-1). Como seria de esperar,

os visitantes no segundo tempo, clara-

mente favoritos aceleraram e cons-

truíram o seu triunfo baseado nos três

golos de Dario Giménez (3), Álvaro

Morais "Alvarinho", Danilo Rampulla e

João "Joca" Guimarães. Pela BIR fac-

turaram David Costa, e Lucas Vicente.

Fica como registo a entrega e raça dos

hoquistas de Valado de Frades, perante

uma das melhores equipas da modali-

dade. 

"Muito contentes e orgulhosos

pela nossa participação nesta

edição da Taça de Portugal."

O nosso quinzenário falou com o

treinador da BIR, Fábio Barqueiro que

começou por dizer, “antes de mais

quero agradecer o apoio e acompa-

nhamento que o Jornal Região da

Nazaré tem dado à nossa secção da

modalidade. Por parte da Biblioteca

estamos muito contentes e orgulhosos

pela nossa participação nesta edição da

Taça de Portugal. Pela primeira vez no

nosso já longo historial eliminámos uma

equipa da 1ª divisão Nacional (AD

Sanjoanense)." De seguida o mister

valadense rematou em jeito, “apanhá-

mos uma das melhores equipas do

mundo o (OC Barcelos), que tem capaci-

dade para atrair os melhores jogadores,

que tem atletas fora de série, a missão

era de um David (Biblioteca), contra o

Golias (Barcelos). Na minha opinião o

David, portou-se muito bem, nunca

deitámos a toalha ao chão, até mesmo

quando o resultado começou a alargar,

acho que fizemos uma boa exibição que

orgulha não só os nossos jogadores bem

como a nossa massa associativa e a

nossa terra, portanto só podemos estar

satisfeitos com a nossa prestação nesta

prova. Para concluir Fábio salientou,

”sem dúvida que o nosso foco é o

campeonato nacional da II divisão, é

para isso que estamos mentalizados a

partir de agora, próximo jogo é começar

do zero, e voltar à classificação que

merecemos."  

HCT goleado no Dragão.

Na 15ª jornada do Campeonato

Nacional da 1ª Divisão, o Hóquei C.

Turquel na estreia do treinador Guillem

Peréz, deslocou-se ao Dragão Caixa,

onde foi goleado pelo F.C. Porto, (7-1). O

golo turquelense foi da autoria de

Federico "Pitxu" Balmaceda. zx

Hóquei em Patins: Óquei de Barcelos embelezou a vila com a sua presença.

Valadenses saem da Taça nos 16 avos
de final com toda a honra e dignidade

Jogadores da BIblioteca festejam um dos

golos ao Barcelos

DR

David Costa já tinha marcado à

Sanjoanense, agora marcou ao Barcelos

JJP

Nuno Peça fez uma grande exibição frente ao Barcelos

JJP
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Andebol de Praia: "Arena 1000" realiza-se
na Nazaré em Julho

zx  Pelo segundo ano consecuti-

vo a Praia da Nazaré recebe

uma etapa da prova pertencente

ao Circuito "Arena Handball

Tour".

O "Arena Handball Tour", à seme-

lhança do que aconteceu em 2021, vai

passar por Portugal. A primeira etapa

da prova, Arena 1000 Nazaré Dreams,

realiza-se na Praia da Nazaré de 8 a

10 de julho e contará com a partici-

pação de equipas espanholas, por-

tuguesas e ainda de outros países, em

todas as categorias femininas e mas-

culinas.

De recordar que a Federação de

Andebol de Portugal, a Real Federação

Espanhola de Andebol e o Município da

Nazaré assinaram, em 2021, o protoco-

lo que traz à Nazaré uma etapa do

maior evento de andebol de praia de

Espanha, válido durante três anos:

2021, 2022 e 2023.

Mário Bernardes, coordenador do

Andebol de Praia, demonstra a satis-

fação em receber novamente o Arena

1000 na Nazaré:

"É com grande satisfação que vamos

receber pelo segundo ano consecutivo

na Nazaré, esta jornada do

Campeonato de Espanha ARENA

HANDBALL TOUR - ARENA 1000 que

deverá contar com mais de uma cente-

na de equipas

portuguesas e

espanholas de

todos os escalões. É neste momento o

maior evento de Andebol de Praia da

Europa e que tinha que passar pelo

nosso País."

O coordenador desta vertente da

modalidade realça ainda a importância

do protocolo estabelecido, entre as três

entidades, no ano passado:

"É mais um resultado da parceria

entre as nossas duas Federações e que

aqui conta também com o Município da

Nazaré como nosso grande parceiro

nesta vertente da modalidade." zx 

Fonte: FPA

DR

Marcha Geral do Carnaval é
apresentada em Dia de São Brás

zx Sem carnaval de rua organizado pela

Câmara, a festividade ganha a forma pos-

sível, através de ações destinadas a cele-

brar uma das datas mais aguardadas

pela Nazaré.

A marcha geral do Carnaval será, este ano,

ainda dominado pela pandemia da Covid-19 e

sem os habituais festejos de rua, apresentada

num concerto agendado para o cineteatro da

Nazaré.

A apresentação, seguida de um pequeno con-

certo de músicas de Carnaval, estará a cargo dos

artistas locais: Tiago Batalha, Vitor Maurício e

Nuno Abelha. Decorrerá no dia 3 de fevereiro, dia

de São Brás, na sala de espetáculos da vila, a par-

tir das 21h30.

As entradas são gratuitas, mas os lugares

estão sujeitos à reserva de lugares através de le-

vantamento de bilhetes na bilheteira do local do

concerto. zx 


